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Elastycznie, efektywnie, zawodowo, czyli…

O projektach systemowych
realizowanych przez KOWEZiU
Polskie spo³eczeñstwo ci¹gle nie docenia wagi kszta³cenia zawodowego. Tymczasem
w drodze do gospodarki opartej na wiedzy, która stanowi cel integruj¹cej siê Europy,
w³aœnie kszta³cenie zawodowe przykuwa szczególn¹ uwagê decydentów.

W

yrazem tego zainteresowania jest podpisana
przez europejskich ministrów edukacji
w 2002 r. Deklaracja Kopenhaska o zacieœnieniu wspó³pracy w zakresie kszta³cenia
i szkoleñ zawodowych, której postanowienia s¹ konsekwentnie w UE realizowane i regulowane kolejnymi
dokumentami.

Nic dziwnego, ¿e w Programie Operacyjnym Kapita³ Ludzki, w Priorytecie III „Wysoka jakoœæ systemu oœwiaty”
(w dzia³aniach 3.3 i 3.4), znalaz³y siê projekty poœwiêcone
zmianom w kszta³ceniu zawodowym. Projekty systemowe, których realizacjê Minister Edukacji Narodowej powierzy³ Krajowemu Oœrodkowi Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej to: „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kszta³cenia zawodowego”, „System wsparcia
szkó³ i placówek oœwiatowych wdra¿aj¹cych modu³owe programy kszta³cenia zawodowego”, „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej”, „Model wdra¿ania i upowszechniania kszta³cenia na odleg³oœæ w uczeniu siê przez ca³e ¿ycie”.
Jak podkreœla Agnieszka Pffeifer kieruj¹ca ca³oœci¹ prac nad powierzonymi KOWEZiU projektami, wszystkie przedsiêwziêcia nie zaczynaj¹ siê od zera, lecz korzystaj¹ z dotychczasowych koncepcji, doœwiadczeñ i rozwi¹zañ. Maj¹ stanowiæ istotny krok do przodu, ku podniesieniu jakoœci polskiego systemu kszta³cenia zawodowego. Przyjrzyjmy siê tym projektom, jak wygl¹daj¹
procesy ich realizacji we wrzeœniu 2009 r.

Podstawy programowe
kszta³cenia w zawodach
G³ównym celem projektu „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kszta³cenia zawodowego”
jest poprawa jakoœci kszta³cenia zawodowego poprzez weryfikacjê i modernizacjê podstaw programowych kszta³cenia
w zawodach pod k¹tem ich dostosowania do wymogów gowww.fundusze-europejskie.pl

spodarki opartej na wiedzy. Dotychczasowy koordynator projektu Maria Suliga z dum¹ prezentuje niezwykle interesuj¹cy
raport: ,,Przygotowanie metodologii oceny spójnoœci podstawy programowej kszta³cenia w zawodzie z dokumentami dot.
kszta³cenia zawodowego oraz pilota¿owego wdro¿enia metodologii w piêciu zawodach’’.

Wykorzystane w ocenie spójnoœci dokumenty

Opracowanie metodologii badania podstaw programowych
pod k¹tem uzyskiwanych kwalifikacji oraz wyodrêbnianie
kwalifikacji sk³adaj¹cych siê na zawód rozpoczêto od analizy
ich treœci. W efekcie doprowadzi to do pogrupowania zawodów wg pokrewieñstwa treœci pracy, co pozwali na rozpoznanie i opisanie wspólnych kwalifikacji.
Wykonawc¹ kolejnego zadania, którym jest badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od
absolwentów kszta³cenia zawodowego, jest firma z Wielkiej
Brytanii GHK Consulting Ltd. Badanie polega na przygotowaniu kwerendy polskich i zagranicznych badañ zwi¹zanych
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z oczekiwaniami pracodawców wobec absolwentów kszta³cenia zawodowego. Wyniki analiz bêd¹ wykorzystane przy
opracowywaniu nowych podstaw programowych kszta³cenia
w zawodzie oraz przy projektowaniu kolejnych badañ oczekiwañ pracodawców. Uwieñczeniem projektu ma byæ opracowanie nowej metodologii konstruowania podstaw programowych kszta³cenia w zawodach zgodnie z wymogami gospodarki opartej na wiedzy.

Kszta³cenie modu³owe
Kszta³cenie modu³owe jest w Polsce znane, ale potrzebny jest ,,System wsparcia szkó³ i placówek oœwiatowych
wdra¿aj¹cych modu³owe programy kszta³cenia zawodowego” i tak zatytu³owany projekt koordynuje dr in¿.
Krzysztof Symela.
Cele g³ówne projektu przewiduj¹: wypracowanie systemu
wsparcia szkó³ zawodowych, kadry dydaktycznej oraz jednostek samorz¹du terytorialnego przygotowuj¹cych siê do wdra¿ania programów modu³owych, zgodnie z nowymi kierunkami
zmian w kszta³ceniu zawodowym; utworzenie zintegrowanego
systemu informatycznego u³atwiaj¹cego dostêp do bazy programów modu³owych i pakietów edukacyjnych oraz informacji z zakresu kszta³cenia zawodowego w tym kszta³cenia
w oparciu o programy o strukturze modu³owej. W projekcie zaplanowano tak¿e opracowanie poradników „Jak wdra¿aæ modu³owe programy kszta³cenia zawodowego” oraz produkcjê

Jak podkreœla koordynator merytoryczny projektu Dorota
Popowska, realizatorzy projektu szczególn¹ wagê przywi¹zuj¹ do tego, aby projekt z jednej strony wykorzysta³ ca³y dotychczasowy dorobek dobrych praktyk i inicjatyw oddolnych,
a z drugiej – szukaj¹ i zachêcaj¹ do wspó³pracy wszystkich,
których dzia³ania w jakikolwiek sposób wi¹¿¹ siê z tym projektem. Wszelkie dzia³ania podjête w projekcie poprzedzono
analiz¹ obecnie funkcjonuj¹cego systemu poradnictwa zawodowego w Polsce oraz w wybranych krajach UE. Rozwi¹zania modelowe skoncentrowane bêd¹ zarówno na kwestiach
zwi¹zanych ze œwiadczeniem us³ug, jak i na opracowaniu mechanizmów prawnych i organizacyjnych, które spowoduj¹, ¿e
poradnictwo zawodowe zas³u¿y naprawdê na miano systemu.
Pilota¿owe wdro¿enie modelu poka¿e jego s³abe i mocne strony, co pozwoli na jego modyfikacjê. Równolegle podjête zosta³y prace nad utworzeniem Internetowego Systemu Informacji Edukacyjno-Zawodowej, który zapewni dostêp do rzetelnej
informacji edukacyjno-zawodowej uczniom, rodzicom, nauczycielom i doradcom zawodowym.

Kszta³cenie na odleg³oœæ
Projekt „Model wdra¿ania i upowszechniania kszta³cenia
na odleg³oœæ w uczeniu siê przez ca³e ¿ycie”, który jest
w trakcie zatwierdzania przez Instytucjê Poœrednicz¹c¹, ma
zapewniæ sprawne funkcjonowanie KNO poprzez opracowanie modelu rozwi¹zania systemowego i upowszechnienie

Projekty realizowane przez Krajowy Oœrodek Wspierania Edukacji Zawodowej
i Ustawicznej przyczyni¹ siê do podniesienia poziomu kszta³cenia zawodowego w Polsce.
filmów prezentuj¹cych dobre praktyki we wdra¿aniu tego typu
kszta³cenia.
Przeprowadzenie w szko³ach konsultacji pozwoli m.in.
na zweryfikowanie rozwi¹zañ pozwalaj¹cych na tworzenie
oferty programowej w oparciu o podejœcie modu³owe oraz
zidentyfikowanie przyk³adów dobrych praktyk, a tych przecie¿ nie brakuje – kszta³cenie modu³owe ma w Polsce swoj¹ chlubn¹ historiê i dorobek.

Poradnictwo zawodowe
Niby wszyscy wiedz¹, ¿e poradnictwo czy doradztwo zawodowe jest potrzebne, ale ci¹gle mo¿na zaobserwowaæ nik³¹
racjonalnoœæ wyborów na kolejnych etapach kszta³cenia. Projekt „Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego w systemie oœwiaty w Polsce oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej” ma wiêc na celu upowszechnienie
dostêpu do us³ug poradnictwa edukacyjno-zawodowego
uczniom od poziomu gimnazjum poprzez zbudowanie spójnego oraz dostosowanego do aktualnych potrzeb systemu poradnictwa zawodowego w systemie oœwiaty realizuj¹cego ideê
poradnictwa ca³o¿yciowego; upowszechnienie dostêpu do informacji edukacyjno-zawodowej uczniom, rodzicom, nauczycielom i doradcom zawodowym poprzez utworzenie Internetowego Systemu Informacji Edukacyjno-Zawodowej.

systemu KNO w szko³ach i placówkach edukacyjnych. Projekty zaczyna siê od diagnozy stanu KNO w Polsce i wybranych krajach UE, potrzeb edukacyjnych nauczycieli i odbiorców w zakresie KNO. Kolejny krok to opracowanie metodologii kursów e-learningowych oraz projektów rozwi¹zañ
prawnych reguluj¹cych funkcjonowanie KNO w Polsce. Nastêpne dzia³ania maj¹ s³u¿yæ doskonaleniu kompetencji kadry placówek edukacyjnych w obszarze wykorzystywania
KNO (m.in. poprzez portal internetowy). Przygotowywane
bêdê raporty z diagnoz, opis modelu KNO w Polsce, przewodnik ,,Jak wdra¿aæ KNO w placówce edukacyjnej’’ oraz
,,Poradnik dla projektuj¹cych kursy e-learningowe’’.
Nad ca³oœci¹ prac we wszystkich czterech projektach
czuwa zarz¹d, w sk³ad którego wchodz¹ dyrektor KOWEZiU Gra¿yna Osicka, wicedyrektor, g³ówna ksiêgowa, mened¿er projektu, koordynator ds. ksiêgowo-kadrowych oraz
koordynatorzy wszystkich projektów. „Zrozum ca³oœæ, do
której nale¿y czêœæ, w której pracujesz” – to przykazanie
Jurana, jednego z guru TQM dedykujemy czytelnikom
z nadziej¹, ¿e przedstawione informacje pomog¹ w zrozumieniu tej¿e „ca³oœci”. A mo¿e znajd¹ siê wœród czytelników osoby, których dzia³ania s¹ powi¹zane z przedstawionymi projektami? Koordynatorzy z KOWEZiU zapraszaj¹
do wspó³pracy! Wiêcej o projektach mo¿na przeczytaæ na
stronie www. koweziu.edu.pl.
www.fundusze-europejskie.pl

