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1. Wstęp
1.1. Cele i przeznaczenie
Ten raport został sporządzony przez brytyjskiego partnera Rinova jako główny produkt
szóstego rezultatu intelektualnego projektu Crafts 3.0. Celem tego rezultatu jest
dostarczenie dokumentu referencyjnego z zaleceniami dotyczącymi walidacji, certyfikacji
i akredytacji, skierowanego do decydentów, instytucji edukacyjnych, dostawców
doskonalenia oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, partnerów społecznych, a także
innych organów pośredniczących. Ten dokument opracowany został w celu wspierania
dalszego

rozwoju

w

zakresie

certyfikacji

i akredytacji

oraz

jest

wynikiem

przeprowadzenia dwóch etapów testowania rezultatów projektu Crafts 3.0. Ten raport
koocowy ma na celu zbadanie, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim /
zbiorowym, opcji, które są dostępne dla partnerów w zakresie przyszłej walidacji,
akredytacji lub certyfikacji programu Crafts 3.0.

Raport składa się z:
1) Analizy porównawczej dotyczącej obecnego stanu rozwoju i przyszłych możliwości
akredytacji, certyfikacji i walidacji innowacyjnych metod uczenia się opartych na ICT
w kształceniu i szkoleniu zawodowym dla rzemiosła w Europie. Na poziomie
europejskim obejmuje to opis trzech podstawowych filarów polityki UE, które mają
na celu dalszą integrację ram akredytacji w krajach członkowskich.
* Europejski System Transferu Punktów (ECTS) w dziedzinie szkolnictwa wyższego;
* Europejski System Punktów Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (ECVET)
w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (VET);
* Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK), których jednym z kamieni milowych jest
ECVET.
2) Raportów krajowych każdego z partnerów, które przedstawiają kontekst i podstawy
dotyczące walidacji, certyfikacji i akredytacji w kształceniu i szkoleniu zawodowym
w sektorze rzemieślniczym w ich kraju oraz ich zgodnośd z ramami europejskimi.
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3) Oceny pilotażowego wdrożenia aplikacji mobilnego nauczania instruktażowego (IO3),
wielojęzycznej platformy e-learningowej (IO4) oraz zestawu mobilnych aplikacji
edukacyjnych (IO5).
4) Wreszcie wniosków wynikających z procesu wdrażania rezultatach, które mają na
celu wzmocnienie potencjału wykorzystania tego rezultatu, maksymalizację wiedzy
i wykorzystania materiałów Crafts 3.0 wśród decydentów, instytucji edukacyjnych,
interesariuszy i innych potencjalnych użytkowników.

1.2. Metodologia Badań
1.2.1 Partner Rinova prowadził badania i opracował raport, przy udziale pozostałych
partnerów projektu. Raport zawiera perspektywy narodowe z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii,
Grecji, Polski, Portugalii i Rumunii.

1.2.2 Rinova opracowała ramy badawcze, które rozesłano do partnerów. Ramy badawcze
składały się z:


Wyjaśnienia podejścia do IO6, rezultatów oraz sposobu, w jaki partnerzy przyczynią
się do opracowania tych rezultatów.



Szablonu raportu dla wstępnego krajowego i europejskiego raportu z analizy
porównawczej, w tym wstępny projekt tekstu sekcji raportu i szablon raportu
krajowego - który zawierał wytyczne i zestaw pytao do rozważenia oraz zapewnił
schemat do przygotowania materiału.

1.2.3 Rinova dokonała przeglądu raportów krajowych i przeprowadziła analizę wyników
w celu sporządzenia europejskiej analizy porównawczej.

1.2.4 W porozumieniu z partnerami, Rinova opracowała wspólną metodologię wdrażania
pilotażowego programu nauczania i poinstruowała partnerów, jak ją stosowad podczas
szkolenia w Rumunii w kwietniu 2019 r. Powstały mobilna aplikacja do nauczania
instruktażowego (IO3) i wielojęzyczna platforma elearningowa (IO4).
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1.2.5 We współpracy z partnerem Innoquality Systems, Rinova zaproponowała i uzgodniła
metodologię monitorowania i oceny pierwszego etapu testowania. Partnerzy podzielili się
opiniami i zaleceniami z oceny podczas Czwartego Spotkania Partnerstwa w Grecji.

1.2.6 Wyniki oceny pierwszego etapu testowania dały podstawę do ustalenia wspólnej
metodologii drugiego etapu testowania, który został zaplanowany przez partnerów. Rinova
poinstruowała partnerów jak się przygotowad. Etap ten koncentrował się na testowaniu
wielojęzycznej platformie e-learningowej (IO4) i zestawie aplikacji mobilnych (IO5).

1.2.7 We współpracy z partnerem Innoquality Systems, Rinova zaproponowała i uzgodniła
metodologię monitorowania i oceny drugiego etapu testowania. Partnerzy podzielili się
opiniami i zaleceniami z oceny pod koniec tego procesu.

1.2.8 Rinova opracowała przegląd oceniający oba etapy wraz z zaleceniami dotyczącymi
walidacji, certyfikacji i akredytacji w zakresie stosowania innowacyjnych metod nauczania
i uczenia

się

opartych

na

technologiach

informacyjno-komunikacyjnych

(ICT) w kształceniu i szkoleniu zawodowym w sektorach rzemieślniczych w Europie.

1.2.9 Rinova zebrała i przedstawiła wyniki w tej ostatecznej wersji Przewodnika. Partner
Innoquality Systems połączył wyniki oceny i informacje zwrotne w koocowym raporcie
ewaluacyjnym, zawierającym zalecenia dotyczące upowszechniania i wykorzystywania
rezultatów, ze szczególnym uwzględnieniem decydentów na szczeblu krajowym
i europejskim.

1.3. Kontekst
W ramach projektu Crafts 3.0 opracowano program nauczania ECVET (IO1), przedstawiający
wiedzę, umiejętności i kompetencje, których potrzebują nauczyciele i trenerzy rękodzieła,
aby korzystad z innowacyjnych metod nauczania opartych na ICT w kształceniu i szkoleniu
zawodowym w sektorach rzemieślniczych w Europie. Na tej podstawie opracowano treści
dla czterech modułów szkoleniowych na temat opartych na ICT metodach nauczania i
uczenia się
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w kształceniu i szkoleniu zawodowych dla sektorów rzemieślniczych (IO2). Każdy z tych
modułów szkoleniowych jest podzielony na moduły szkoleniowe o określonej treści
nauczania. Moduły e-learningowe były testowane i oceniane przez nauczycieli rzemiosła
i trenerów oraz uczniów, z którymi pracują w 4 krajach: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Grecji,
i Portugalii. W ramach dalszego rozwoju projektu opracowano mobilną aplikację edukacyjną
(IO3), której celem jest ułatwienie projektowania i tworzenia nowych aplikacji edukacyjnych
(IO5) przez samych nauczycieli. Te zasoby i treści szkoleniowe są udostępnione bezpłatnie na
wielojęzycznej platformie elearningowej (IO4) jako Otwarte Zasoby Edukacyjne.

Chociaż celem tego rezultatu nie jest zapewnienie profesjonalnych, certyfikowanych
kwalifikacji dla programu nauczania, który może byd powszechnie uznawany, głównym
celem IO6 jest zbadanie różnych opcji partnerstwa w odniesieniu do akredytacji, certyfikacji
i walidacji projektu Crafts 3.0 na poziomie krajowym i europejskim.

Dzieje się to na dwóch poziomach. Po pierwsze, poziom europejski, na którym omawiane są
opcje związane z ECTS i ECVET. Ponadto, biorąc pod uwagę, że krajowa sytuacja w zakresie
prowadzenia innowacyjnych szkoleo i uczenia się rzemiosła w oparciu o technologie
informacyjno-komunikacyjne jest tak różna w każdym z krajów partnerskich, odniesienia
krajowe mają na celu zbadanie różnych opcji akredytacji na poziomie krajowym i opisanie
podstawowych kroków, które musiałyby zostad podjęte w celu dalszego rozwoju programu
nauczania lub jego części, w kontekście krajowego krajobrazu edukacyjnego każdego
partnera i odpowiednich Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK).

1.4. Akredytacja, certyfikacja i walidacja
Przed omówieniem różnych opcji na poziomie europejskim i krajowym ważne jest, aby mied
wspólne skonsolidowanie terminów akredytacji, certyfikacji i walidacji:

P a g e |7

1.4.1 Akredytacja
Akredytacja1 oznacza, że na prowadzenie instytucji lub realizację określonego programu
wymagana jest autoryzacja od upoważnionego prawnie organu. Organem takim może byd
ministerstwo lub agencja akredytacyjna lub instytucja zajmująca się weryfikacją aspektów
kształcenia wyższego. Akredytacja to proces zewnętrzny. Aby go uzyskad, instytucje
i programy muszą spełniad warunki narzucone z zewnątrz. Tym samym akredytacja
zapewnia zaufanie do wartości i wiarygodności różnych typów oceny zgodności i stanowi
ostatni poziom
kontroli ważności usług oceny zgodności zarówno w obszarach dobrowolnych, jak
i regulowanych. W odniesieniu do szkolenia dostawców2 akredytacja oznacza proces
zapewniania jakości, w ramach którego podmiot świadczący usługi edukacyjne lub
szkoleniowe przyznaje akredytowany status, wykazując, że został on zatwierdzony przez
odpowiednie władze ustawodawcze lub zawodowe po spełnieniu z góry określonych
standardów. W związku z tym szkolenie VET3 oznacza formalne uznanie, że kurs zawodowy
jest zgodny z krajowymi zasadami i wytycznymi dotyczącymi akredytacji oraz
z krajowymi ramami kwalifikacji. To znaczy, że:


jego treśd i standardy są adekwatne do kwalifikacji;



spełnia cel, dla którego został opracowany;



opiera się na krajowych standardach kompetencji, jeżeli takie istnieją.

1.4.2 Certyfikacja
Certyfikacja to formalna procedura, za pomocą której akredytowana lub upoważniona osoba
lub agencja ocenia i weryfikuje (i poświadcza na piśmie, wydając certyfikat) atrybuty, cechy,
jakośd, kwalifikacje lub status osób lub organizacji, towarów lub usług, procedur lub
procesów lub zdarzenia czy sytuacje, zgodnie z ustalonymi wymogami lub standardami.4
Wynikiem pomyślnej certyfikacji jest certyfikat przyznany organizacji przez jednostkę

1

http://eurorecognition.eu/Manual/EAR%20HEI.pdf

2

http://www.eqavet.eu/qc/gns/glossary/a/accreditation-education-training-provider.aspx

3

http://www.eqavet.eu/qc/gns/glossary/a/accreditation-vet-courses.aspx

4

http://www.businessdictionary.com/definition/certification.html
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certyfikującą. Certyfikacja w odniesieniu do efektów uczenia się 5 oznacza proces wydawania
certyfikatu, dyplomu lub tytułu z efektów uczenia się, który formalnie poświadcza, że zbiór
efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje) nabytych przez daną osobę został
oceniony i zatwierdzony przez właściwy organ w oparciu o z góry określony standard.
Certyfikacja może potwierdzad efekty uczenia się nabytego w warunkach formalnych, poza
formalnych lub nieformalnych.
1.4.3 Walidacja
Walidacja oznacza weryfikację, w przypadku której określone wymagania są adekwatne do
zamierzonego zastosowania. W odniesieniu do efektów uczenia się walidacja oznacza proces
potwierdzania, że określone ocenione efekty uczenia się osiągnięte przez uczącego się
odpowiadają konkretnym efektom, które mogą byd wymagane w przypadku jednostki lub
kwalifikacji.

5

http://www.eqavet.eu/qc/gns/glossary/c/certification-learning-outcomes.aspx

P a g e |9

2. Poziom europejski
Na poziomie europejskim projekt Crafts 3.0 miał na celu stworzenie programu nauczania
zgodnego z europejskimi ramami akredytacji dla kształcenia i szkolenia zawodowego. Są one
objęte Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS).

2.1. ECTS
ECTS to system punktowy stosowany głównie w Europejskim Obszarze Szkolnictwa
Wyższego (EOSW), mający na celu ułatwienie osobom uczącym się przemieszczania się
między różnymi krajami i / lub instytucjami. Ponieważ są one oparte na osiągnięciach w
nauce i nakładzie pracy związanym z działaniem edukacyjnym, osoba ucząca się może
przenosid swoje punkty ECTS z jednej uczelni na drugą, aby były one uznawane w ramach
programu studiów lub szkolenia. ECTS ma na celu uczynienie nauki bardziej skoncentrowaną
na uczniu. Jest to główne narzędzie w Procesie Bolooskim, którego celem jest zwiększenie
kompatybilności systemów krajowych. ECTS pomaga również w planowaniu, realizacji i
ocenie programów nauczania i czyni je bardziej przejrzystymi.

ECTS można zastosowad do wszystkich programów, niezależnie od sposobu ich prowadzenia
(stacjonarnie, zdalnie) lub statusu osoby uczącej się (stacjonarnie, niestacjonarnie) oraz do
wszystkich rodzajów kontekstów uczenia się (formalnych, poza formalnych i nieformalnych).

Jednym z głównych elementów ECTS jest tak zwany „punkt ECTS”. Punkty ECTS wyrażają
ilośd nauki opartą na określonych efektach uczenia się i związanym z nimi nakładzie pracy.
Efekty uczenia się to stwierdzenia tego, co dana osoba wie, rozumie i jest w stanie zrobid po
zakooczeniu procesu uczenia się. Wyrażają poziom kompetencji osiągnięty przez uczącego
się i zweryfikowany przez ocenę. Osiągnięcie efektów uczenia się należy oceniad za pomocą
procedur opartych na jasnych i przejrzystych kryteriach. Aby ułatwid ocenę, efekty uczenia
się muszą byd weryfikowalne. Efekty uczenia się są również wykorzystywane w europejskich
i krajowych ramach kwalifikacji do opisania poziomu poszczególnych kwalifikacji.

60 punktów ECTS przypisuje się efektom uczenia się i związanemu z nimi nakładowi pracy
w roku akademickim w pełnym wymiarze godzin lub jego odpowiednikowi. Zgodnośd
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pełnego wymiaru czasu pracy w roku akademickim z 60 punktami jest często formalizowana
przez krajowe przepisy prawne. W większości przypadków nakład pracy waha się od 1500 do
1800 godzin w roku akademickim, co oznacza, że jeden punkt odpowiada 25-30 godzinom
pracy. Należy jednak zauważyd, że te ramy czasowe są jedynie orientacyjnymi wskazówkami,
a punkty są przyznawane na podstawie zadowalającego osiągnięcia efektów uczenia się na
odpowiednim poziomie, a nie na podstawie liczby ukooczonych godzin nauki.

Władze krajowe powinny wskazad, które uczelnie mają prawo do przyznawania punktów
ECTS. Punkty są przyznawane poszczególnym uczniom po wykonaniu przez nich
wymaganych działao edukacyjnych i osiągnięciu określonych efektów uczenia się,
potwierdzonych odpowiednią oceną. Jeśli uczący się osiągnęli efekty uczenia się w innych
formalnych, poza formalnych lub nieformalnych kontekstach uczenia się lub w innych
ramach czasowych, punkty mogą byd przyznawane w drodze oceny i uznawania tych
efektów uczenia się. Uczeo może gromadzid punkty w celu:


uzyskania kwalifikacji wymaganych przez instytucję nadającą stopnie naukowe;



dokumentowania osobistych osiągnięd.

Punkty są przyznawane, gdy odpowiednia ocena wykaże, że określone efekty uczenia się
zostały osiągnięte na odpowiednim poziomie. Metody oceniania obejmują całą gamę testów
(egzaminów pisemnych, ustnych i praktycznych, projektów oraz portfolio), które są
wykorzystywane do oceny postępów uczących się i ustalenia efektów uczenia się w ramach
przedmiotu lub modułu. Natomiast kryteria oceny to opisy, w których ocenia się pracę
ucznia w taki sposób, aby wykazad, że efekt uczenia się został osiągnięty. Aby metody i
kryteria oceny wybrane dla elementu edukacyjnego były odpowiednie, muszą byd spójne z
efektami uczenia się, które zostały dla niego zdefiniowane, oraz z działaniami edukacyjnymi,
które miały miejsce.

Krajobraz szkolnictwa wyższego zmienia się wraz z szybkim rozwojem bardziej
zróżnicowanych i elastycznych możliwości uczenia się - w tym nauczania mieszanego,
nowych form otwartego uczenia się online, masowych otwartych kursów online (MOOC),
otwartych zasobów edukacyjnych (OER), uczenia się w miejscu pracy, samokształcenia,
indywidualnych ścieżek uczenia się, czy ustawicznego rozwoju zawodowego.
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Nowy przewodnik dotyczący ECTS podaje, że ECTS można stosowad we wszystkich
kontekstach uczenia się przez całe życie. Ponadto może zachęcad organizatorów formalnego
szkolnictwa wyższego do zapewniania możliwości przyznawania punktów za efekty uczenia
się uzyskane poza formalnym kontekstem uczenia się poprzez doświadczenie zawodowe,
wolontariat, samodzielną naukę, ale pod warunkiem, że te efekty uczenia się spełniają
wymagania ich kwalifikacji lub komponentów. Uznanie efektów uczenia się uzyskanych
w ramach

uczenia

się

poza

formalnego

i

nieformalnego

powinno

następowad

automatycznie, po przyznaniu takiej samej liczby punktów ECTS przypisanych do
odpowiedniej części formalnego programu.

2.2. ECVET
ECVET to równoważny europejski system transferu punktów w obszarze szkolenia
zawodowego. Jest bardzo podobny do ECTS i ma na celu ułatwienie transferu, gromadzenia
i uznawania ocenianych efektów uczenia się osób, które dążą do uzyskania kwalifikacji
w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Podobnie jak ECTS, ECVET ułatwia
i wspiera uczących się w kształtowaniu ich własnej ścieżki uczenia się poprzez gromadzenie
punktów.

ECVET jest przeznaczony dla młodych ludzi podejmujących wstępne szkolenie zawodowe,
praktykantów, dorosłych w trakcie kształcenia ustawicznego oraz bardziej ogólnie, dla
wszystkich na formalnych, poza formalnych lub nieformalnych ścieżkach uczenia się. Ma on
na celu:


promowad i ułatwiad ścieżki uczenia się przez całe życie, umożliwiając ocenę,
transfer, walidację i uznawanie efektów uczenia się w celu uzyskania kwalifikacji;



zachęcad i ułatwiad współpracę między organami wydającymi kwalifikacje na
poziomie
krajowym, regionalnym lub sektorowym oraz pomiędzy organizatorami szkoleo
w celu opracowania najbardziej odpowiednich ustaleo w określonej dziedzinie
i uznawania efektów uczenia się osób uczestniczących w szkoleniu zawodowym,
szczególnie istotne w przypadku mobilności geograficznej.
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Dlatego ECVET jest jedną z wielu inicjatyw, które przyczyniają się do:


poprawy jakości systemów i praktyk szkolenia zawodowego oraz ich dopasowywania
do systemów kwalifikacji na potrzeby zarówno obywateli, jak i rynku pracy,
wzmacniające europejski wymiar kształcenia i szkolenia zawodowego;



poprawy

jakości

mobilności

geograficznej

beneficjentów

programów

Unii

Europejskiej, zgodnie z Europejską Kartą Jakości Mobilności, która stanowi, że kiedy
osoba spędza czas za granicą w celu nauki lub praktyki, organizacja wysyłająca
powinna zobowiązad się do uznania ukooczonych okresów mobilności.

2.3. Europejskie ramy kwalifikacji (ERK)
Europejskie Ramy Kwalifikacji (ERK) to wspólne europejskie ramy odniesienia, których celem
jest uczynienie kwalifikacji bardziej czytelnymi i zrozumiałymi w różnych krajach i systemach.
Obejmując kwalifikacje na wszystkich poziomach i we wszystkich podsystemach kształcenia
i szkolenia. ERK zapewnia kompleksowy przegląd kwalifikacji w 39 krajach europejskich
obecnie zaangażowanych w ich wdrażanie.

Rdzeniem ERK jest osiem poziomów odniesienia określonych w kategoriach efektów uczenia
się, tj. wiedzy, umiejętności i autonomii-odpowiedzialności. Efekty uczenia się wyrażają to,
co osoby wiedzą, rozumieją i potrafią zrobid po zakooczeniu procesu uczenia się. Kraje
opracowują krajowe ramy kwalifikacji (KRK) w celu wdrożenia ERK.

Każdy z 8 poziomów jest zdefiniowany przez zestaw deskryptorów wskazujących efekty
uczenia się odpowiadające kwalifikacjom na tym poziomie w dowolnym systemie
kwalifikacji.
Wiedza

Umiejętności

Odpowiedzialnośd
i autonomia

Poziom 1
Efekty uczenia
się
odpowiadające
poziomowi 1 to

Podstawowa wiedza
ogólna

Podstawowe umiejętności
wymagane do wykonywania
prostych zadao

Praca lub nauka pod
bezpośrednim nadzorem
w zorganizowanym kontekście

Poziom 2

Podstawowa wiedza

Podstawowe umiejętności

Praca lub nauka pod nadzorem
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Efekty uczenia
się
odpowiadające
poziomowi 2 to

Poziom 3
Efekty uczenia
się
odpowiadające
poziomowi 3 to

Poziom 4
Efekty uczenia
się
odpowiadające
poziomowi 4 to

Poziom 5
Efekty uczenia
się
odpowiadające
poziomowi 5 to

Poziom 6
Efekty uczenia
się
odpowiadające
poziomowi 6 to

Poziom 7
Efekty uczenia
się
odpowiadające
poziomowi 7 to

Odpowiedzialnośd
i autonomia

Wiedza

Umiejętności

faktograficzna z zakresu
pracy lub nauki

poznawcze i praktyczne
potrzebne do korzystania
z odpowiednich informacji
w celu wykonywania zadao
i rozwiązywania rutynowych
problemów przy użyciu
prostych zasad i narzędzi

z pewną autonomią

Znajomośd faktów, zasad,
procesów i pojęd
ogólnych w danej
dziedzinie pracy lub nauki

Szereg umiejętności
poznawczych i praktycznych
wymaganych do
wykonywania zadao
i rozwiązywania problemów
poprzez wybór i stosowanie
podstawowych metod,
narzędzi, materiałów
i informacji

Wzięcie odpowiedzialności za
wykonanie zadao w pracy lub
nauce; przy rozwiązywaniu
problemów umiejętnośd
dostosowania swojego
zachowania do okoliczności

Faktyczna i teoretyczna
wiedza w szerokich
kontekstach w danej
dziedzinie pracy lub nauki

Szereg umiejętności
poznawczych i praktycznych
wymaganych do tworzenia
rozwiązao konkretnych
problemów w danej
dziedzinie pracy lub nauki

Dwiczenia samokontroli w
ramach wytycznych
dotyczących kontekstów pracy
lub nauki, które są zwykle
przewidywalne, ale mogą ulec
zmianie; nadzorowanie
rutynowej pracę innych, biorąc
pewną odpowiedzialnośd za
ocenę
i doskonalenie pracy lub zajęd
edukacyjnych

Wszechstronna,
faktyczna oraz
teoretyczna wiedza w
danej dziedzinie pracy
lub nauki i świadomośd
granic tej wiedzy

Szeroka gama plików
umiejętności poznawcze
i praktyczne potrzebne do
kreatywnego rozwiązywania
abstrakcyjnych problemów

Zarządzanie dwiczeniami
i nadzór w kontekście pracy
lub nauki, w którym następuje
nieprzewidywalna zmiana;
przeglądanie i rozwijanie
wyników swoich i innych

Zaawansowana wiedza
w danej dziedzinie pracy
lub nauki, wymagająca
krytycznego zrozumienia
teorii i zasad

Zaawansowane umiejętności,
wykazujące mistrzostwo
i innowacje, wymagane do
rozwiązywania złożonych
i nieprzewidywalnych
problemów w specjalistycznej
dziedzinie pracy lub nauki

Zarządzanie złożonymi
technicznymi lub zawodowymi
działaniami i projektami,
odpowiedzialnośd za
podejmowanie decyzji w
nieprzewidywalnych
warunkach pracy lub nauki;
odpowiedzialnośd za
kierowanie rozwojem
zawodowym jednostek i grup

Wysoce specjalistyczna
wiedza, z których częśd
znajduje się w czołówce
wiedzy w danej
dziedzinie pracy lub
nauki, jako podstawa
oryginalnego myślenia i

Specjalistyczne umiejętności
rozwiązywania problemów
wymagane w badaniach
innowacjach w celu rozwijania
nowej wiedzy i procedur oraz
integracji wiedzy z różnych
dziedzin

Zarządzanie i przekształcanie
kontekstów pracy lub nauki,
które są złożone,
nieprzewidywalne i wymagają
nowego podejścia
strategicznego;
odpowiedzialnośd za
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Wiedza

Umiejętności

badao

wnoszenie wkładu
w profesjonalną wiedzę
i praktykę, przegląd
strategicznych wyników
zespołów

Krytyczna świadomośd
zagadnieo wiedzy w
danej dziedzinie i na
styku różnych dziedzin

Poziom 8
Efekty uczenia
się
odpowiadające
poziomowi 8 to

Wiedza na najbardziej
zaawansowanej granicy
danej dziedziny pracy lub
nauki oraz na styku
dziedzin

Odpowiedzialnośd
i autonomia

Najbardziej zaawansowane
i wyspecjalizowane
umiejętności i techniki, w tym
synteza i ocena, wymagane
do rozwiązywania krytycznych
problemów w badaniach
innowacjach oraz do
poszerzania i ponownego
definiowania istniejącej
wiedzy lub praktyki
zawodowej

Wykazanie się autorytetem,
innowacyjnośd, niezależnośd,
rzetelnośd naukowa
i zawodowa oraz trwałe
zaangażowanie
w opracowywanie nowych
pomysłów lub procesów, w
tym badao lub studiów

Ramy kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego (EOSW) zapewniają
deskryptory trzech cykli uzgodnionych przez ministrów odpowiedzialnych za szkolnictwo
wyższe na spotkaniu w Bergen w maju 2005 r. w ramach Procesu Bolooskiego. Każdy
deskryptor cyklu zawiera ogólne zestawienie typowych oczekiwao dotyczących osiągnięd
i umiejętności związanych z kwalifikacjami, które reprezentują koniec tego cyklu.
Deskryptor krótkiego cyklu opracowany przez Wspólną Inicjatywę Jakości w ramach Procesu
Bolooskiego (w ramach pierwszego cyklu lub w połączeniu z nim) odpowiada efektom
uczenia się na poziomie 5 ERK.
Deskryptor pierwszego cyklu odpowiada efektom uczenia się na poziomie 6 ERK.
Deskryptor drugiego stopnia odpowiada efektom uczenia się na poziomie 7 ERK.
Deskryptor dla trzeciego cyklu odpowiada efektom uczenia się na poziomie 8 ERK.

3. Poziom krajowy
Oprócz poziomu europejskiego partnerzy zbadali i przeanalizowali opcje akredytacji na
poziomie krajowym, a wyniki są zawarte w raportach z analizy porównawczej
poszczególnych krajów.
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3.1. Hiszpania
3.1.1. Wprowadzenie
Akredytacja, uznawanie i ocena kompetencji zawodowych uzyskanych w pracy
Jest to zbiór działao mających na celu uznanie, ocenę i akredytację umiejętności
zawodowych zdobytych w wyniku doświadczenia zawodowego lub szkolenia poza
formalnego.

Ta ocena i akredytacja kompetencji zawodowych zostaną opracowana według kryteriów,
które gwarantują rzetelnośd, obiektywizm i rygor techniczny oceny. Krajowy katalog
kwalifikacji zawodowych służy jako obiektywne odniesienie w tej procedurze.

Jeżeli kompetencje zawodowe pracownika nie wpisują się w zakres kwalifikacji w
konkretnym zawodzie lub profesji, przyznawana jest mu akredytacja częściowa. W ten
sposób, jeśli chce, pracownik może ukooczyd szkolenie, aby uzyskad odpowiedni tytuł lub
certyfikat.
Unia Europejska ustanowiła w marcu 2004 r. Wspólne europejskie zasady walidacji uczenia
się poza formalnego i nieformalnego, które są niezbędne do promowania porównywalności
i akceptacji różnic między paostwami członkowskimi, a także do transferu i akceptacji
efektów kształcenia i szkolenia w różnych środowiskach.

Certyfikaty zawodowe
Certyfikaty Zawodowe regulowane przez Real Decreto 34/2008 z dnia 18 stycznia obejmują
działania szkoleniowe, których celem jest zdobywanie i doskonalenie umiejętności
i kwalifikacji zawodowych. Oferta szkoleniowa mająca na celu uzyskanie Certyfikatów
Zawodowych będzie miała charakter modułowy, aby promowad łączną akredytację
częściową odbytego szkolenia i umożliwid pracownikowi postęp w programie szkolenia
zawodowego, niezależnie od sytuacji zawodowej w danym momencie.
Każdy certyfikat zawodowy nadaje kwalifikacje zawodowe w Krajowym Katalogu Kwalifikacji
Zawodowych. Moduły szkoleniowe Certyfikatu Zawodowego znajdują się w Modularnym
Katalogu Szkolenia Zawodowego.
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Certyfikaty te poświadczają zestaw umiejętności zawodowych, które umożliwiają rozwój
możliwej do zidentyfikowania działalności zawodowej w systemie produkcyjnym bez tego,
że stanowi to regulację praktyki zawodowej.
Mają oficjalny status i są ważne na całym terytorium kraju oraz są wydawane przez
hiszpaoską publiczną służbę zatrudnienia i właściwe organy wspólnot autonomicznych.
Uzyskuje się je na dwa sposoby:
• Przekroczenie wszystkich modułów składających się na certyfikat profesjonalizmu.
•Przestrzeganie ustalonych procedur oceny i akredytacji kompetencji zawodowych
zdobytych w wyniku doświadczenia zawodowego lub szkolenia poza formalnego.
Procedura będzie składad się z następujących faz:
• Publikacja zaproszenia.
• Lista dopuszczonych i wykluczonych z postępowania.
• Poradnictwo.
• Ocena kompetencji zawodowych.
• Akredytacja i rejestracja kompetencji zawodowych.

Powiązanie między poziomami hiszpaoskiej i europejskiej struktury
Krajowy Katalog Kwalifikacji Zawodowych określa kwalifikacje poziomów 1, 2 i 3 (poziomy 1,
2, 3, 4 i 5 ERK), przez które rozumie się również dziedzinę wstępnego szkolenia zawodowego
(średni i wyższy), a także jako szkolenie zawodowe do podjęcia pracy w dziedzinie uczenia
się przez całe życie.

ERK

CNCP

Akredytacja

Nivel 1

Operator

Nivel 2

Medium technician

Nivel 5

Nivel 3

Superior technicia

Nivel 6

Nivel 4

Grade

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
Nivel 4
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Nivel 7

Nivel 5

Máster

Nivel 8

Sin definir

Doctor

Związek między ERK a CNCP

3.1.2. System i proces akredytacji
Jakie są organy właściwe do akredytacji programu nauczania Rzemiosła w Twoim kraju?
Jakiego rodzaju są to instytucje?
Zarządzanie systemem jest zdecentralizowane we wspólnotach autonomicznych, które
zarządzają procesami oceny i akredytacji kompetencji. Ogłoszenia są publikowane
w biuletynach różnych wspólnot autonomicznych.
Wspólnota autonomiczna to hiszpaoska administracyjna jednostka terytorialna, która
w ramach konstytucyjnego porządku prawnego paostwa posiada pewną autonomię
ustawodawczą, posiada własnych przedstawicieli oraz pewne uprawnienia wykonawcze
i administracyjne.

W jaki sposób kwalifikacje rzemieślnicze są zgodne z katalogiem kwalifikacji zawodowych
w Twoim kraju? Czy te kwalifikacje różnią się w różnych regionach?
Kwalifikacje zawodowe w zakresie sztuki i rzemiosła są zintegrowane z Krajowym Katalogiem
Kwalifikacji Zawodowych uporządkowanym według rodzin zawodowych oraz według
poziomów kwalifikacji uwzględniających kryteria UE.
26 rodzin zawodowych, w których zorganizowano Krajowy Katalog Kwalifikacji Zawodowych,
odpowiada kryteriom powinowactwa kompetencji zawodowych.
Ustanowionych

5

poziomów

kwalifikacji

zawodowych

odpowiada

kompetencjom

zawodowym wymaganym przez działalnośd produkcyjną, zgodnie z kryteriami m.in. wiedzy,
inicjatywy, samodzielności, odpowiedzialności i złożoności opracowanej działalności. INCUAL
dotyczy tylko poziomów 1, 2 i 3. Poziomy 4 i 5 odpowiadają studiom uniwersyteckim.
Nie ma różnic w kwalifikacjach zawodowych między wspólnotami autonomicznymi
w Hiszpanii.
Jakie kroki należy podjąd w celu uzyskania akredytacji? Jak długo trwa ten proces? Jakie są
koszty?
Wymagania i etapy
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Osoby chcące wziąd udział muszą spełniad następujące wymagania:
- Obywatelstwo hiszpaoskie lub zaświadczenie o rejestracji obywatelstwa wspólnotowego
lub karta rodzinna obywatela lub obywatela Unii, obowiązujące zezwolenie na pobyt i pracę
w Hiszpanii.
- Mied ukooczone 18 lat w momencie rejestracji w przypadku jednostek kompetencji
odpowiadających kwalifikacjom na poziomie 1.
- Mied ukooczone 20 lat w momencie rejestracji w przypadku jednostek kompetencyjnych
odpowiadających kwalifikacjom na poziomie 2 i 3.
- Mied doświadczenie zawodowe lub szkolenie związane z kompetencjami zawodowymi,
które należy udowodnid:
- osoby muszą uzasadnid co najmniej 3 lata pracy, przy czym łącznie mied przepracowanych
co najmniej 2 000 godzin w ciągu ostatnich 10 lat. W przypadku jednostek biegłości na
poziomie 1 wymagane jest 2 lata doświadczenia zawodowego i łącznie co najmniej 1200
godzin pracy;
- osoby muszę uzasadnid co najmniej 300 godzin, w ciągu ostatnich 10 lat. W przypadku
jednostek na poziomie I wymagane będzie co najmniej 200 godzin. W przypadkach, w
których moduły szkoleniowe związane z jednostką kompetencji odpowiadającej krótszemu
czasowi, akredytacja następuje w godzinach wcześniej ustalonych dla tych modułów.
Procedura będzie składad się z następujących etapów:
- Publikacja zaproszenia.
- Lista dopuszczonych i wykluczonych w postępowaniu.
- Poradnictwo.
- Ocena kompetencji zawodowych.
- Akredytacja i rejestracja kompetencji zawodowych.
Nie ma określonego czasu na uzyskanie Certyfikatu Profesjonalizmu, ponieważ istnieją
zmienne, które określają czas trwania procesu.
Uzyskanie świadectwa profesjonalizmu może byd finansowane przez Publiczne Służby
Zatrudnienia, ale można je również uzyskad w prywatnych ośrodkach. Koszt certyfikatu
może wynosid około 1500 euro.
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Jakie są względne zalety i wady
a) akredytacja formalna / wyższa
b) akredytacja nieformalna / VET
c) inne drogi do akredytacji?
Główną zaletą szkolenia regulowanego jest uzyskanie stopnia wykształcenia, który obejmuje
kilka certyfikatów zawodowych i jest uznawany administracyjnie na terytorium UE.
Wadą jest to, że w wielu przypadkach kariera zawodowa, którą osoba rozwija, nie ma
związku z uzyskanym tytułem.
Zaletą uzyskania akredytacji zawodowej jest to, że jest ona zwykle dostosowana do
działalności zawodowej, którą pracownik rozwija, uzyskując kwalifikacje zawodowe.
W Hiszpanii nie ma innych dróg do akredytacji.

3.1.3. Doświadczenie Twojej organizacji w zakresie akredytacji
Czy Twoja organizacja jest akredytowanym centrum edukacji? Podaj szczegóły.
Nasza organizacja nie jest akredytowanym centrum nauczania.

Czy Twoja organizacja ma doświadczenie w uznawaniu, walidacji i akredytacji kursów? Jeśli
nie, czy możesz zidentyfikowad akredytowaną instytucję, z którą chcesz współpracowad?
Nasza organizacja nie prowadzi działalności w zakresie uznawania, walidacji i akredytacji, ale
braliśmy udział w definiowaniu kwalifikacji rzemieślniczych oraz w opracowywaniu
niektórych certyfikatów zawodowych.
W Kastylii i León nie ma obecnie instytucji, która przyznaje profesjonalne akredytacje
w rzemiośle.

3.1.4. Ocena korzyści z akredytacji
Jakie są korzyści z akredytacji? Dla kogo?
Zalety akredytacji należy rozumied w dwóch kierunkach:
1. Akredytacja umiejętności zawodowych zdobytych przez całe życie rzemieślników jest
uznaniem administracyjnym, które pozwala pracownikom dochodzid swojej wiedzy i praw
pracowniczych.
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2. Akredytacja to również docenienie wiedzy zdobytej podczas wykonywania praktyki
zawodowej, a zatem jest wyrazem uznania dla wykonywanej pracy.
W zasadzie jest przeznaczona dla rzemieślników, którzy nie posiadają formalnego
wykształcenia kwalifikującego do wykonywania zawodu.
Czy jesteś w stanie ocenid poziom zapotrzebowania na akredytację kwalifikacji Rzemiosła
wśród nauczycieli Rzemiosła w Twoim kraju?
Nie dysponujemy liczbową oceną poziomu zapotrzebowania, ale znamy istniejące
zainteresowanie nauczycieli rzemiosła i szkoleo jako ważne uzupełnienie pozyskiwania
środków w ich działalności zawodowej.
Kto byłby kluczową grupą docelową i jak ważne jest dla nich uzyskanie akredytacji?
Nie ma określonej grupy, ponieważ można ją rozszerzyd na wszystkie profesje rzemieślnicze,
a akredytacja jest dla nich niezbędna, aby zwiększyd ich umiejętności zawodowe.
Jakie opinie otrzymałeś od uczniów, partnerów i uczestników?
Informacje przekazane naszej organizacji uznają potrzebę akredytacji umiejętności
szkoleniowych w sektorze rzemieślniczym.
Jakie są bariery lub przeszkody, które należy pokonad, aby uzyskad akredytację?
Pierwszą barierą jest obawa przed użyciem narzędzi cyfrowych przez nauczycieli w
rzemiośle. Konieczne jest stworzenie intuicyjnych i dostępnych narzędzi.
W jaki sposób proces testowania różnych rezultatów zmienił Twoje rozumienie tych
problemów?
W zasadzie nie wykryliśmy znaczących zmian w rozumieniu tych zagadnieo.
3.1.5. Wymiar europejski
Jak ważne jest, aby kwalifikacja miała wymiar europejski i była zgodna z ECVET i ERK?
Znaczenie jest określone w przekroju kwalifikacji w różnych krajach Unii Europejskiej.
Czy dostosowanie się do ECVET i ERK stwarza trudności w kontekście krajowym?
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Nie ma trudności w hiszpaoskim kontekście narodowym.
Jak myślisz, czy akredytacja jest czymś, do czego chciałbyś dążyd?
Dla nas podstawowym celem jest wprowadzenie narzędzi cyfrowych w procesach
rzemieślniczych.

Narzędzia

cyfrowe

mają

na

celu

zwiększenie

konkurencyjności

profesjonalistów i firm rzemieślniczych, co pozwala zagwarantowad jej ciągłośd na
globalnym rynku.
3.1.6. Wnioski
Akredytacja w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych dla nauczycieli rzemiosła ma duże
znaczenie z dwóch powodów.
- W pierwszej kolejności konieczne jest włączenie technologii cyfrowej do procesów
szkoleniowych, ponieważ narzędzia te są już obecne w wielu warsztatach, w obszarach
projektowania, komunikacji i promocji, a zwłaszcza w produkcji, która nie wnosi wartości
dodanej do pracy, jak w procesy cięcia, obróbki zgrubnej lub druku 3D.
- Po drugie, promocja wykorzystania narzędzi cyfrowych jest niezbędna dla zwiększenia
konkurencyjności rzemieślników, ponieważ ich włączenie zmniejsza wiele kosztów
w procesach, które wcześniej musiały byd wykonywane ręcznie.
Podsumowując, uznanie i akredytacja narzędzi cyfrowych w rzemiośle jest niezbędna do
konsolidacji wielu profesjonalistów i warsztatów rzemieślniczych, ponieważ poprawi ich
wyniki ekonomiczne i stworzy nowe produkty, które nie są obecnie możliwe.
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3.2. Wielka Brytania
3.2.1 Wprowadzenie
W Wielkiej Brytanii od 30 lat kwalifikacje zawodowe zostały wprowadzone, rozwinięte,
a następnie zastąpione nowym systemem. W 1986 r. Krajowa Rada Kwalifikacji Zawodowych
opracowała ramy kwalifikacji (Krajowe Kwalifikacje Zawodowe - NVQ), które obejmowały
5 poziomów i 11 obszarów zawodowych. Początkowym celem tych NVQ, które zostały
zaprojektowane w porozumieniu z pracodawcami, było ujednolicenie szkoleo i rozwoju
wbranży w celu stworzenia wspólnych ocen i certyfikacji dla osób pracujących w tej branży. W

2011 r. opracowano i wprowadzono ramy kwalifikacji i punktów (QCF), aby były bardziej
elastyczne, uczniowie mogli łączyd jednostki na różne sposoby, aby stworzyd pełną
kwalifikację, umożliwiając im podążanie we własnym tempie po ścieżce, która najbardziej im
odpowiada. Kwalifikacje te zostały zastąpione w 2015 roku przez Regulated Qualifications
Framework (RQF). Ramy mają byd prostym systemem zarówno dla pracodawców, jak i osób
uczących się, eliminując sztywnośd QCF i zamiast tego skupiając się na wynikach,
umożliwiając większą elastycznośd w tworzeniu kwalifikacji. Kwalifikacje nie muszą już byd
ujednolicane i są indeksowane zgodnie z ich poziomem i rozmiarem w oparciu o czas, jaki
zajęłaby przeciętnemu uczniowi praca nad kwalifikacją i jej oceną. Ramy mają na celu
zapewnienie jednego systemu katalogowania wszystkich regulowanych kwalifikacji
edukacyjnych i zawodowych.

Obszarem rozwoju w kształceniu i szkoleniu zawodowym w Wielkiej Brytanii są praktyki
zawodowe, które są aktualnym narodowym priorytetem politycznym i oferują kwalifikacje
odpowiadające standardom zawodowym. Są one niezagospodarowane i obecnie istnieje
tylko kilka praktyk zawodowych w rzemiośle.

W obecnym kształcie system kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkiej Brytanii ma
wiele wdrożonych rozwiązao, dzięki czemu wdrożenie ECVET byłoby dośd proste. Istnienie
systemu opartego na kompetencjach z ustalonymi celami uczenia się i wymaganiami
opartymi na dowodach sięga początkowej fazy projektowania NVQ w latach 80. Kwalifikacje
składają się z jednostek, których punktacja oparta jest na średnim czasie trwania kwalifikacji.
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To, jak również poziom uczenia się powiązany z tym, co uczący się wie, rozumie i jest w
stanie zrobid, jest zgodny z systemami ERK.
Jednak ze względu na to, że system brytyjski istnieje od tak dawna, a jego podstawowa
struktura i elastycznośd oznacza, że można go używad w wielu różnych kontekstach, w tym
w innych krajach, w Wielkiej Brytanii nie było już impetu do wdrożenia rzeczywistego
systemu ECVET. W związku z tym nie jest tu dobrze znany. Istnieje jednak świadomośd faktu,
że brytyjskie kwalifikacje i koncepcja sektora nie są dobrze znane w Europie, mają wpływ na
mobilnośd w obie strony między Wielką Brytanią a resztą Europy, a w konsekwencji na
konkurencyjnośd Wielkiej Brytanii na międzynarodowym rynku kształcenia i szkolenia
zawodowego.

Działania podnoszące świadomośd, w tym rozwijanie kwalifikacji ECVET

w Wielkiej Brytanii, są próbą rozwiązania tych problemów.

Kwalifikacja RQF (brytyjska) mierzona w stosunku do kwalifikacji ERK


RQF





Entry 3



Level 1





Level 2





ERK



Level 1

GCSEs (grades 3-1: previously D-G)



Level 2

GCSEs (grades 9-4: previously A*-C), CSE grade 1, O



Level 3

UK Qualifications

level grade A,B or C


Level 3



Advanced level (A level) grade A-E, AS level



Level 4



Level 4



Vocational Qualification level 4, CertHE, HNC



Level 5



Level 5



Vocational Qualification level 5, Foundation Degree,



Level 5



Level 6



Level 7



Level 8

DipHE, HND


Level 6



Bachelor’s Degree (with or without honours)



Level 7



Master’s

Degree,

Postgraduate

Certificate

and

Diploma, PGCE


Level 8



Doctor of Philosophy (DPhil or PhD).
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3.1.2 System i proces akredytacji
Jakie są organy właściwe do akredytacji programu nauczania Rzemiosła w Twoim kraju?
Jakiego rodzaju są to instytucje?
W Wielkiej Brytanii istnieje wiele różnych organizacji przyznających akredytację kwalifikacji.
Organizacjami tymi mogą byd zarejestrowane organizacje charytatywne, instytuty
licencjonowane, przedsiębiorstwa komercyjne, pracodawcy, którzy utworzyli własne organy
przyznające nagrody, małe organy branżowe lub duże organizacje międzysektorowe.

Większośd organów nadających (ponad 160) jest regulowanych przez cztery różne organy
regulacyjne, po jednym dla każdego z czterech krajów w Wielkiej Brytanii: Rozporządzenie
Urzędu ds. Kwalifikacji i Egzaminów (Ofqual) to poza resortowy departament rządowy, który
reguluje kwalifikacje, egzaminów i testów w Anglii, Council for Curriculum, Examinations and
Assessment (CCEA) odpowiada za akredytację, zapewnianie jakości i regulację kwalifikacji
w Irlandii Północnej. Scottish Qualifications Authority jest organem wykonawczym poza
departamentem publicznym rządu szkockiego, odpowiedzialnym za akredytację nagród
edukacyjnych, a Qualifications Wales to instytucja sponsorowana przez rząd walijski,
odpowiedzialna za uznawanie organów przyznających nagrody w Walii. Wszystkie te
organizacje pełnią zarówno funkcje akredytacyjne, jak i regulacyjne.

Istnieje wiele organizacji, które akredytują kwalifikacje rzemieślnicze. Na stronie
internetowej Ofqual zarejestrowanych jest 26 organizacji oferujących 384 regulowanych
kwalifikacji Ofqual związanych z rzemiosłem, sztuką i projektowaniem. Głównymi
organizacjami akredytującymi dla sektora rzemieślniczego są: miasto i cechy, Agored Cymru,
OCN, nagrody AIM, Pearson, NCFE, CCEA i OCR. Nie obejmuje to organizacji, które oferują
kwalifikacje w obszarach związanych z przemysłem rzemieślniczym - na przykład
umiejętności cyfrowe i biznesowe w branżach kreatywnych.

W jaki sposób kwalifikacje rzemieślnicze są zgodne z katalogiem kwalifikacji zawodowych
w Twoim kraju? Czy te kwalifikacje różnią się w różnych regionach?
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Znaczące zmiany w systemach edukacji i szkoleo w Wielkiej Brytanii zachodzą od ponad
dziesięciu lat, wraz z reformami na wszystkich etapach, od szkoły podstawowej do
szkolnictwa wyższego.

Na kluczowym etapie 4 i 5 (uczniowie w wieku od 14 do 18 lat), gdzie kształcenie jest ściśle
regulowane przez resort edukacji, nastąpił wzrost dostępnych kwalifikacji rzemieślniczych,
głównie z powodu ich zjednoczenia. Chociaż doprowadziło to do mnożenia się opcji pod
względem dostępnych krótkich kursów i jednostek, napięte budżety i określone mierniki
wyników szkół spowodowały spadek kreatywnej i zawodowej oferty szkół, a także spadek
udziału w rzemiośle. Ten brak oferty rzemieślniczej w młodym wieku odbiera jasną
i konsekwentną ścieżkę rozwoju i drogę do kariery rzemieślniczej.

Większośd udziału w kursach rzemieślniczych dotyczy wejścia do zawodu, czy to dla osób
zmieniających karierę, czy jako krok po drabinie do szkolnictwa wyższego. Wysoki odsetek
osób kształci się w niepełnym wymiarze godzin, a uczniowie łączą naukę z pracą zarobkową.
Kwalifikacje te często nie są akredytowane, są certyfikowane, ale nie posiadają uznawanych
na szczeblu krajowym kwalifikacji (chociaż są uznawane przez instytucje szkolnictwa
wyższego i pracodawców w sektorze).

Ogólnie rzecz biorąc, w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkiej Brytanii
fundusze są obecnie kierowane na praktyki zawodowe. Jednak formalne ramy praktyk
zawodowych były w przeszłości dostępne tylko w niewielkiej liczbie dyscyplin
rzemieślniczych i chociaż kilka z nich zostało ostatnio wprowadzonych, np. w tekstyliach,
biżuterii i meblach, niektóre również zniknęły. Kongregacje i stowarzyszenia rzemieślnicze
często

prowadzą

niezależne

praktyki

zawodowe

z

własnymi

niezależnymi,

niezaangażowanymi strukturami.

W szkolnictwie wyższym, gdzie kształcenie ponownie jest uregulowane, a tym samym
dostosowane do innych kwalifikacji licencjackich i podyplomowych, odnotowano spadek
liczby dostępnych kursów, chociaż jest to nadal główna droga wejścia do zawodu,
a uczestnictwo w kształceniu wzrosło.
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Na wszystkich tych różnych etapach kształcenia, szkolenia i zdobywania kwalifikacji
rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe są zintegrowane z szerszymi systemami kwalifikacji,
z jednolitymi kryteriami i standardami oceny. Jednak duża liczba nieakredytowanych
kursów, a także niezależnych systemów praktyk zawodowych oznacza, że chociaż są
akceptowane
i cenione w branży niekoniecznie można je dopasowad do innych kwalifikacji zawodowych.

Jak wskazano powyżej, organy regulacyjne dla organizacji akredytujących w Wielkiej Brytanii
są oddzielne dla każdego z 4 krajów. Niektóre organizacje akredytujące nie są również
powiązane ze wszystkimi krajami, co oznacza, że niektóre kwalifikacje są dostępne tylko
w określonych obszarach. Ponadto oferta praktyk zawodowych w rzemiośle, chod ogólnie
bardzo niewielka, różni się w 4 krajach pod względem podsektora oferowanych rzemiosł
i elementów struktury praktyk zawodowych.

Jakie kroki należy podjąd w celu uzyskania akredytacji? Jak długo trwa ten proces? Jakie są
koszty?
Różne ścieżki prowadzące do zawodu rzemieślnika wiążą się zatem z różnymi rodzajami
kwalifikacji - od wyższych stopni akademickich i magisterskich, po ofertę QCF na poziomie
kształcenia i szkolenia zawodowego od 2 do 7 i wreszcie poza formalną, zwykle
certyfikowaną (chod niekoniecznie), ale także nieakredytowane kwalifikacje oferowane w
placówkach edukacji dorosłych. Kwalifikacje te różnią się długością, stylem uczenia się,
środkami oceny i innymi elementami. Ze względu na te różnice i naturalne różnice między
jednostkami akredytującymi, czas potrzebny na przeprowadzenie procesu akredytacji i jego
koszt są różne. Jednodniowy lub dwudniowy kurs ciągłego doskonalenia zawodowego z już
ukooczonymi i przetestowanymi ramami może zająd zaledwie 2 tygodnie. Jednak większośd
procesów akredytacyjnych jest znacznie dłuższa, dośd złożona i często dośd kosztowna.

Zastosowane zostaną pewne standaryzacje: Organizacja będzie musiała wykazad się
określonymi mocnymi stronami i kompetencjami zawodowymi, aby zapewnid minimalny
próg w zakresie istniejących systemów, procesów i zasobów. Następnie musi przejśd przez
proces planowania, oceny, przeglądu i testowania, przedstawiając potencjalne ramy:
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Początkowa pozycja wyjściowa: jest to pozycja „wyjściowa” do fazy testowania już
zaprojektowanego programu nauczania (grupy fokusowe i wywiady indywidualne ze
specjalistami z branży i użytkownikami, którzy wspólnie badają i oceniają kompetencje).
Uzgodnienie konspektu kwalifikacji: Uzgodnienie ostatecznych podstawowych kompetencji
wymaganych do ustalenia zarówno wstępnego punktu odniesienia dla kwalifikacji, jak
i szczegółów wymaganych do przedstawienia kwalifikacji do akredytacji.

Ramy podstawowe kwalifikacji: we współpracy z organem nadającym, poprzez dyskusję,
planowanie i rozwój, sformułowanie ostatecznych ram dla programu nauczania

Metodyka oceny: finalizacja ram, uznanie i zatwierdzenie. Po „testowaniu” przewiduje się,
że ostateczny PROJEKT ramowy wyłoni się, w porozumieniu z jednostką akredytującą, po
czym program nauczania i ramy zostaną formalnie przedstawione organowi przyznającemu
do uznania i zatwierdzenia. Proces może trwad od 6 miesięcy do roku. Koszty procesu znowu
będą się różnid, ponieważ są bardzo specyficzne dla jednostki akredytującej i kursu, ale
przykład wzięty z ‘Erasmus Job Broker Program for the City and Guilds’ był ostrożnie
szacowany na około 50 000 funtów.

Jakie są względne zalety i wady
a) akredytacja formalna / wyższa
Zalety:
• szkolenie byłoby częścią formalnego systemu edukacji w kraju, z wartością, jaką mu to
nadaje, także za granicą;
• program nauczania może byd realizowany jako częśd istniejącego akredytowanego kursu;
• istnieją jasne systemy, procesy i zasoby do akredytacji na uniwersytetach.
Wady:
• liczba studentów i kierunków na uczelniach wyższych w Wielkiej Brytanii gwałtownie
spada (o ponad 50% od 2007/8), co wskazuje na brak zaangażowania uniwersytetów w te
kursy;
• bardziej biurokratyczne procesy na uniwersytetach oznaczają, że proces akredytacji byłby
wolniejszy;
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• akredytacja byłaby przeznaczona tylko dla jednej instytucji, a nie akredytacji krajowej.
Jakie są względne zalety i wady
b) akredytacja nieformalna / VET
Zalety:
• niedobory umiejętności, zwłaszcza umiejętności w zakresie przedsiębiorczości, wśród
młodych twórców są łatwiejsze do rozwiązania za pomocą tego modelu;
• nastąpiła krajowa zmiana w polityce finansowania, która jest ukierunkowana na wzrost
liczby praktyk zawodowych;
• wspiera większą różnorodnośd studentów studiujących rzemiosło - w przeciwieostwie do
polegania na bezpłatnych stażach i absolwentach;
• może aspirowad do integracji z ERK i Europejskimi Ramami Odniesienia dla kształcenia
i szkolenia zawodowego.
Wady:
• ramy szkolenia zawodowego w Wielkiej Brytanii są obecnie skomplikowane;
• większośd podsektorów rzemieślniczych nie ma profesjonalnych organów ochrony, które
mogłyby określad i regulowad standardy wejścia; bez tych standardów trudno jest
jakimkolwiek

kwalifikacjom

zawodowym

osiągnąd

rozpoznawalnośd

marki

wśród

pracodawców;
• małe mikroprzedsiębiorstwa i kreatywni freelancerzy, którzy stanowią dużą częśd sektora
rzemieślniczego, prawdopodobnie nie będą w stanie zatrudnid praktykantów;
• obecnie dostępny jest stosunkowo niewielki zakres kursów rzemieślniczych (głównie mebli
i tekstyliów) w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego - czy podmioty świadczące usługi
szkoleniowe będą miały zaplecze, zasoby i skłonnośd do rozszerzenia tego?

Jakie są względne zalety i wady
c) inne drogi do akredytacji?
Zalety:
• elastycznośd w zakresie programu nauczania oraz długości i struktury kursu;
• elastycznośd w zakresie rodzaju akredytacji (np. Akredytacja CLOCK);
• względna łatwośd akredytacji;
• wspiera różnorodnośd studentów studiujących rzemiosło;
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• koszt;
• może to byd akredytacja w ponadnarodowym kontekście europejskim, a nie w wąskim
kontekście krajowym.
Wady:
• może nie byd uznawany w oficjalnych instytucjach akademickich.
Która opcja byłaby preferowana przez Ciebie i dlaczego?
Akredytacja wyższej uczelni oraz kształcenia i szkolenia zawodowego jest na ogół
czasochłonna, kosztowna i złożona. Alternatywna akredytacja mogłaby byd mniejsza. W
Wielkiej Brytanii istnieje wiele nieakredytowanych kursów rzemieślniczych prowadzonych w
ramach uczenia się przez społecznośd i dorosłych, których liczba i popularnośd rośnie. Te
nieakredytowane kursy są cenione jako prawidłowa ścieżka rozwoju i mogą prowadzid do
kursów z wyższą akredytacją, na przykład kursów szkolnictwa wyższego, w których głównym
celem jest portfolio ucznia, a nie formalne kwalifikacje.
CLOCK http://clockyourskills.com/about/ stworzył 20 Ekspertów Sektorowych, którzy są
osobiście uznawani i zatwierdzani w procesie CLOCK. Każdy z nich został certyfikowany przez
SQA na poziomie 11 Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) lub European
Qualifications Framework (ERK) na poziomie 7 równoważnym poziomowi magisterskiemu.
Oferują międzynarodowy program wzajemnej oceny i proces akredytacji mający na celu
wykuwanie

międzynarodowej

i

interdyscyplinarnej

społeczności

pracowników,

freelancerów, wolontariuszy, właścicieli firm i menedżerów z sektorów kreatywnych. Warto
zapoznad się z systemem akredytacji CLOCK, szczególnie z jego międzynarodowym
naciskiem.

Kolejną możliwością jest negocjowanie elementów lub całości kursu, stając się częścią
istniejącej akredytowanej kwalifikacji, ale będzie to zależało od kontaktów w ramach sektora
szkolnictwa wyższego, pedagogicznego lub kształcenia i szkolenia zawodowego.
3.1.3 Doświadczenie Twojej organizacji w zakresie akredytacji
Czy Twoja organizacja jest akredytowanym centrum edukacji? Podaj szczegóły.
Obecnie nie.
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Czy Twoja organizacja ma doświadczenie w uznawaniu, walidacji i akredytacji kursów? Jeśli
nie, czy możesz zidentyfikowad akredytowaną instytucję, z którą chcesz współpracowad?
Członkowie starszego zespołu organizacji mają doświadczenie w sektorze uczenia się przez
całe życie i dalszej edukacji. Są wykwalifikowanymi wewnętrznymi auditorami i
zewnętrznymi oceniającymi. Jeden członek zespołu zaprojektował i pracował nad rozwojem
akredytowanych kwalifikacji na poziomie 4.
3.1.4 Ocena korzyści z akredytacji
Dla organizacji / partnerstwa decydującego o akredytacji kursu, korzyści są następujące:
Weryfikacja zdolności i rzetelności organizacji oraz jej struktury, personelu, obiektów itp.
Zapewnienie jakości - brytyjskie organy nadające są szanowane i cieszą się zaufaniem na
całym świecie za jakośd oferowanych przez nie kwalifikacji i uczciwośd, z jaką oceniają lub
badają.
Zgodny z krajowymi zasadami i wytycznymi dotyczącymi akredytacji oraz z krajowymi
ramami kwalifikacji, z jasnymi standardami i poziomami.
Bardziej zbywalny produkt w odniesieniu do jakości, dostosowania do ścieżek progresji,
a tym samym mobilności osób uczących się.
Pokazuje, że treśd i standardy kursu są odpowiednie dla kwalifikacji, spełnia cel, dla którego
został opracowany, jest oparty na krajowych standardach kompetencji, jeśli takie istnieją.
Może wspierad organizację w pozyskiwaniu finansowania publicznego.
Zapewnienie uczącemu się jakości, standardu, odwołanie do jednostki akredytującej,
możliwośd przenoszenia kwalifikacji umożliwiających mobilnośd.
Jednak akredytacja jest często długim, kosztownym i złożonym procesem i nie jest tak
istotna w sektorze rzemieślniczym jak w innych branżach.

Czy jesteś w stanie ocenid poziom zapotrzebowania na akredytację kwalifikacji Rzemiosła
wśród nauczycieli Rzemiosła w Twoim kraju? Kto byłby kluczową grupą docelową i jak ważne
jest dla nich uzyskanie akredytacji? Jakie opinie otrzymałeś od uczniów, partnerów
i uczestników?
Jakie są bariery lub przeszkody, które należy pokonad, aby uzyskad akredytację?
W jaki sposób proces pilotowania różnych IO zmienił Twoje rozumienie tych problemów?
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Na te pytania nie można właściwie odpowiedzied na tym etapie projektu, dopóki nie
odbędzie się pilotaż.
3.1.5 Wymiar europejski
Jak ważne jest, aby kwalifikacja miała wymiar europejski i była zgodna z ECVET i ERK?
W kontekście aspiracji projektu polegających na zapewnieniu europejskiego programu
nauczania ECVET, który można przenosid i stosowad w 7 krajach europejskich, a także celów
programu Erasmus Plus KA2 fundamentalne znaczenie ma to, aby wszelkie kwalifikacje
opracowane dla tego projektu miały wymiar europejski, dostosowane do ECVET i ERK oraz
możliwości transferu ponad granicami. Program Erasmus Plus ma na celu „zapewnienie, że
umiejętności i kwalifikacje będą łatwiejsze do uznania i lepiej zrozumiane, w obrębie i ponad
granicami kraju, we wszystkich podsystemach kształcenia i szkolenia, a także na rynku pracy,
niezależnie od tego, czy były zdobyte w drodze formalnej edukacji i szkolenia lub poprzez
inne doświadczenia edukacyjne (np. doświadczenie zawodowe, wolontariat, uczenie się
online). Dlatego program nauczania został specjalnie opracowany w sposób zgodny z tymi
wspólnymi europejskimi ramami.
Czy dostosowanie się do ECVET i ERK powoduje trudności w kontekście krajowym?
Jak opisano powyżej, brytyjski system kwalifikacji zawodowych ma wiele cech, które zostały
przyjęte w ramach europejskich, w szczególności projekt pedagogiczny krajowych
kwalifikacji zawodowych oparty na wykazywaniu kompetencji zawodowych i spełnianiu
standardów określonych w odniesieniu do efektów uczenia się i celów. Jednak w obecnym
burzliwym kontekście możliwego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej trudno jest
przewidzied kierunek podróży pod kątem tego, czy Wielka Brytania będzie nadal postrzegad
dostosowanie do ram europejskich jako priorytet polityczny.
Jak myślisz, czy akredytacja jest czymś, do czego chciałbyś dążyd?
To, czy będziemy dążyd do możliwości akredytacji, będzie w dużej mierze zależed od tego,
jak ważne jest to postrzegane przez osoby uczące się uczestniczące w projekcie. Dowody
z naszych badao źródłowych sugerują, że określone kwalifikacje w nauczaniu rzemiosła
mogą nie byd postrzegane jako oferujące korzyści lub wartośd.
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3.1.6 Wnioski
Chociaż badanie ‘Craft in an Age of Change’ przeprowadzone przez Radę Rzemiosła z 2012 r.
podkreśla znaczenie nieobowiązkowych kwalifikacji dla rzemieślników i 87% rzemieślników
w Anglii posiada kwalifikacje związane z rzemiosłem, to wiele z nich nie ma akredytacji.
Liczba typów kursów rzemiosła do uczenia się w społeczności wzrosła szybciej niż wszystkich
innych kursów (274% w porównaniu z 175%). Jest to więc sektor, w którym formalne
kwalifikacje to nie wszystko, a aby przejśd do dalszych kursów (nawet akredytowanych)
zwykle ważniejsze jest portfolio niż kwalifikacje formalne.

Nastąpił wzrost liczby krótkich kursów rzemieślniczych nieposiadających akredytacji. Liczba
kursów obejmujących mniej niż 50 godzin nauki z przewodnikiem wzrosła gwałtownie od
roku 2007/08 i stanowi obecnie ponad jedną trzecią (38%) wszystkich kursów w porównaniu
z zaledwie 8% w roku 2007/08.

Istotną kwestią dla nauczycieli rzemiosła, z których większośd pracuje jako niezależni
freelancerzy (obok pracy stałej), jest dostęp do ustawicznego rozwoju zawodowego, jeśli
chodzi o czas, zasoby i dostępnośd odpowiednio dostosowanej oferty. Rada Rzemiosła
wskazuje

również

na

potrzebę

akredytacji

ustawicznego

rozwoju

zawodowego

w dyscyplinach rzemieślniczych.

Krajobraz szkoleo kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkiej Brytanii jest złożony
i dodatkowo skomplikowany ze względu na liczbę podmiotów akredytujących w systemie
oraz geograficzne przeniesienie odpowiedzialności za świadczenie usług. W ramach
akredytowanego, ogólnodostępnego systemu edukacyjnego rząd Wielkiej Brytanii pragnie
zwiększyd zaangażowanie pracodawców w rozwój i dostarczanie kwalifikacji. Jest to
wyzwanie w branży rzemieślniczej, w której dominują osoby prowadzące jednoosobową
działalnośd gospodarczą i bardzo małe firmy, które mają ograniczone zasoby, aby
zaangażowad się w ten proces.
Jak widad, akredytacja jest zazwyczaj czasochłonnym i kosztownym procesem. W przypadku
dużej organizacji / trwającego partnerstwa ekonomia skali i korzyści płynące z akredytacji
sprawiają, że jest to realna opcja. W kontekście tego programu zarówno pieniądze, jak i inne
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zasoby, w szczególności czas, są bardzo ograniczone. Jak już wspomniano, istnieje wiele
dowodów na to, że akredytacja kwalifikacji nie jest niezbędna w przypadku kursów
w rzemiośle. W wyniku obu tych czynników formalna akredytacja kursu programu nauczania
w Wielkiej Brytanii nie jest realistycznym wynikiem w ramach tego programu. Jednak dzięki
zaprojektowaniu kursu w sposób zgodny z E VET, opcje przyszłej akredytacji i akredytacji
kursu w innych krajach UE pozostają otwarte.

Kolejną opcją w Wielkiej Brytanii, która może byd osiągalna w ramach programu, jest
rozważenie nieformalnych ścieżek walidacji lub akredytacji. Na poziomie europejskim
partnerstwo może zechcied rozważyd zaoferowanie CLOCK jako środka do uznania iakredytacji
wiedzy i doświadczenia nauczycieli uczestniczących w projekcie Crafts 3.0.
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3.3. Polska
3.3.1. Wprowadzenie
Polska rozpoczęła opracowywanie kompleksowych PRK (Polskiej Ramy Kwalifikacji) w 2006
r. PRK zostały formalnie przyjęte ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zintegrowanym
systemie kwalifikacji, która weszła w życie w styczniu 2016 r.
Polska formalnie powiązała swoje PRK z ERK w 2013 r. PRK, podobnie jak ERK, składają się
z ośmiu poziomów opartych na efektach uczenia się, obejmujących wszystkie rodzaje
kwalifikacji z kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkolnictwa
wyższego.
Tabela przedstawiająca PRK odpowiadające ERK:

Źródło: Cedefop (2018). Zmiany krajowych ram kwalifikacji w Europie w 2017 r.

Jednak polskie ramy kwalifikacji zawierają trzy stopnie deskryptorów efektów uczenia się:
- deskryptory uniwersalne, mające zastosowanie do wszystkich rodzajów edukacji;
- specyficzne deskryptory dotyczące kształcenia i szkolenia zawodowego i / lub szkolnictwa
wyższego;
- deskryptory dziedzin / dyscyplin.
PRK uznaje pełne kwalifikacje (ukooczony poziom wykształcenia) i częściowe (potwierdzone
certyfikaty). W 2012 r. wprowadzono zmiany w egzaminach czeladniczych i mistrzowskich
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych w zakresie osiąganych
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efektów uczenia się. W listopadzie 2017 r. do zintegrowanego rejestru kwalifikacji dodano
pierwszą kwalifikację pozaprawną: Montaż stolarki budowlanej na poziomie 3 ERK dla
formalnej kwalifikacji kształcenia i szkolenia zawodowego.

Podstawa programowa kształcenia w zawodach obowiązująca od roku szkolnego 2012–2013
wprowadziła nowy sposób opisywania (za pomocą efektów uczenia się) i nabywania
kwalifikacji. Podstawa programowa wyróżnia spójne zbiory efektów uczenia się, które mogą
byd walidowane w ramach uczenia się pozaszkolnego, a także gromadzone i uznawane w
celu uzyskania kolejnych kwalifikacji. Koncepcja wyróżnienia grup efektów uczenia się
w kwalifikacji jest spójna z systemem ECVET opracowanym w Europie (European Credit
System for Vocational Education and Training).

W Polsce gromadzenie i przekazywanie punktów w ramach systemu szkolnictwa wyższego
funkcjonuje w formie ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). ECTS
został w całości przyjęty przez polskie uczelnie - wdrożenie wynikało z przepisów (ustawa z
dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 poz. 572 z późn. Zm.)).

W Polsce wprowadzenie ram doprowadziło do zidentyfikowania obszarów, w których efekty
uczenia się nie były wcześniej stosowane lub były wykorzystywane w sposób niespójny. Co
więcej, Polska otwiera się na kwalifikacje nadawane poza formalną edukacją i szkoleniem.
3.3.2. System i proces akredytacji
Jakie są organy właściwe do akredytacji programu nauczania Rzemiosła w Twoim kraju?
Jakiego rodzaju są to instytucje?
Aby kwalifikacja została przyjęta do akredytacji, musi uzyskad autoryzację organu
publicznego (np. właściwego ministra) lub podmiotu uprawnionego do akredytacji (Izba
rzemieślnicza).
Aktualne procedury walidacji i uznawania kwalifikacji zawodowych w rzemiośle sektora
kształcenia i szkolenia zawodowego określa Minister Edukacji Narodowej, a w Szkolnictwie
Wyższym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister właściwy do spraw edukacji
określa:
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- warunki powoływania komisji egzaminacyjnych Izb rzemieślniczych,
- warunki, na jakich dana osoba może zostad dopuszczona do egzaminu i sposób
przeprowadzania egzaminów,
- warunki, procedury wydawania i wzory świadectw i dyplomów potwierdzających zdane
egzaminy w rzemiośle.

Instytucją właściwą w sprawach walidacji i certyfikacji są Izby Rzemieślnicze nadzorowane
przez Związek Rzemiosła Polskiego, które przeprowadzają egzaminy mistrzowskie
i czeladnicze traktowane jako element formalnego systemu kształcenia zawodowego.

W jaki sposób kwalifikacje rzemieślnicze są zgodne z katalogiem kwalifikacji zawodowych
w Twoim kraju? Czy te kwalifikacje różnią się w różnych regionach?
W uchwale Rady Ministrów egzamin czeladniczy traktuje się jako równoważny z
odpowiednim rodzajem egzaminu zawodowego przeprowadzanego w formalnym systemie
kształcenia ogólnego i zawodowego (poniżej szkolnictwa wyższego). Ponadto w rzemiośle
oferowane są dyplomy magisterskie, które jednak nie mają równoważnych kwalifikacji
nadawanych w formalnym systemie szkolnictwa ogólnego, zawodowego lub wyższego.
Procedury walidacji prowadzące do uzyskania kwalifikacji rzemieślniczej są zgodne
z wytycznymi dotyczącymi zapewnienia jakości walidacji opracowanymi przez Europejskie
Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego.
Standardy egzaminacyjne na kwalifikacje rzemieślnicze są jednolite dla całego kraju.

Jakie kroki należy podjąd w celu uzyskania akredytacji? Jak długo trwa ten proces? Jakie są
koszty?
O akredytację mogą ubiegad się publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
placówki doskonalenia zawodowego, ośrodki doskonalenia zawodowego, a także podmioty
prowadzące działalnośd edukacyjną na zasadach określonych w przepisach o działalności
gospodarczej.

Wniosek o akredytację instytucja może złożyd nie wcześniej niż rok po rozpoczęciu
działalności podlegającej akredytacji.
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Akredytację może uzyskad jednostka, która m.in.:
1) zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne;
2) zatrudnia wykwalifikowaną kadrę;
3) opracowuje i dostarcza materiały metodyczne i dydaktyczne.

Wypełniony wniosek wnioskodawca składa do Kuratorium Oświaty (kuratora) właściwego ze
względu na siedzibę placówki.
Opłata w wysokości 783 zł jest wpłacana na paostwowy rachunek dochodów.

Akredytacji udziela kurator szkolny właściwy ze względu na siedzibę placówki w drodze
decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest po przeprowadzeniu procedury akredytacji.
Placówkę ocenia zespół powołany przez kuratora oświaty.
W procesie akredytacji można wyróżnid następujące etapy:
* złożenie wniosku
* ocena formalna wniosku
* powołanie zespołu do oceny działalności obiektu
* ocena obiektu przez zespół
* decyzja Komisji do udzielania akredytacji, wydającej certyfikat

Akredytacja placówek kształcenia ustawicznego będzie prowadzona na podstawie art. 68b
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisach wykonawczych.

Jakie są względne zalety i wady a) akredytacji formalnej / akredytacji szkolnictwa wyższego,
b) akredytacji nieformalnej / VET lub c) innych dróg akredytacji? Która opcja byłaby
preferowana przez Ciebie i dlaczego?
Ważnym atutem szkolnictwa zawodowego w Polsce jest możliwośd zdobywania kwalifikacji
czeladniczych i mistrzowskich w zawodach nie oferowanych w szkołach. Ma to szczególne
znaczenie w przypadku zawodów unikatowych o charakterze rzemieślniczym. Daje to
możliwośd przygotowania jednostek do pełnienia funkcji mistrzów w kształceniu uczniów,
a co za tym idzie, przygotowania wykwalifikowanych ekspertów w cenionych dziedzinach
zawodowych.
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3.3.3. Doświadczenie Twojej organizacji w zakresie akredytacji
Czy Twoja organizacja jest akredytowanym centrum edukacji? Podaj szczegóły.
Nie dotyczy.
Czy Twoja organizacja ma doświadczenie w uznawaniu, walidacji i akredytacji kursów? Jeśli
nie, czy możesz zidentyfikowad akredytowaną instytucję, z którą chcesz współpracowad?
Danmar Computers ma wcześniejsze doświadczenie w uznawaniu, walidacji i akredytacji
kursów, ale tylko poprzez nieformalną i poza formalną edukację poprzez udział w innych
współfinansowanych przez UE projektach programu Erasmus +.
Danmar Computers nie posiada kompetencji akredytacyjnych, ale współpracuje z taką
instytucją, jaką jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR).
3.3.4. Ocena korzyści z akredytacji
Jakie są korzyści z akredytacji? Dla kogo?
Proces akredytacji edukacji w formach pozaszkolnych przynosi korzyści wszystkim
uczestnikom tego procesu.
Uzyskanie akredytacji przez uczelnię skutkowad będzie:
* podnoszeniem jakości świadczonych usług
* wzrostem zaufania do jednostki szkoleniowej
* zwiększeniem konkurencyjności na rynku usług edukacyjnych
* zwiększeniem jego wartości marketingowej
* zwiększeniem motywacji pracowników do podnoszenia kwalifikacji
* ukierunkowaniem rozwoju instytucji na osiąganie określonych standardów
* wzrostem prestiżu obiektu
* wzbogaceniem oferty szkoleniowej

Korzyści dla uczniów i klientów akredytowanych obiektów to:
* możliwośd przekazywania wyników kursów zawodowych podczas podejmowania nauki
w szkołach dla dorosłych prowadzących kształcenie zawodowe
* korzystanie z wysokiego poziomu usług edukacyjnych
* zwiększenie zatrudnienia pracodawców
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* otrzymanie certyfikatu potwierdzającego ukooczenie szkolenia wystawionego przez
wiarygodną instytucję
* możliwośd wywiązywania się z obowiązku podjęcia nauki w formach pozaszkolnych

Dzięki staraniom o akredytację placówki oświatowe będą miały szczegółowe informacje na
temat rodzaju i jakości usług edukacyjnych świadczonych w placówkach kształcenia
ustawicznego.

Regionalne urzędy pracy wybierając ofertę szkoleniową będą mogły wziąd pod uwagę fakt,
że instytucja posiada akredytację.

Czy jesteś w stanie ocenid poziom zapotrzebowania na akredytację kwalifikacji Rzemiosła
wśród nauczycieli Rzemiosła w Twoim kraju? Kto byłby kluczową grupą docelową i jak ważne
jest dla nich uzyskanie akredytacji? Jakie opinie otrzymałeś od uczniów, partnerów
i uczestników?
Tak, jesteśmy w stanie ocenid poziom zapotrzebowania na akredytację kwalifikacji
Rzemiosła wśród nauczycieli Rzemiosła w Polsce. Naszym zamiarem jest wspieranie osób
w niekorzystnej sytuacji i seniorów (już intensywnie pracujemy z tymi grupami w ramach
naszych codziennych zajęd). Częśd tych osób zajmuje się rękodziełem w zakresie upominków
i drobnych podarunków (wyrobów z drewna, gliny i tkaniny). Jako jednostka walidacyjna
mogliśmy walidowad i certyfikowad nasze grupy w tym obszarze. Doświadczyliśmy wielu
sukcesów seniorów zachęconych do rozwijania swoich umiejętności w zakresie rozwoju
rzemiosła, a tym samym możliwej akredytacji określonej kwalifikacji rzemieślniczej.

Jakie są bariery lub przeszkody, które należy pokonad, aby uzyskad akredytację?
W naszym przypadku główną przeszkodą jest znalezienie wykwalifikowanego personelu.
Jako firma szkoląca w zakresie IT nie posiadamy odpowiedniego zaplecza i zasobów ludzkich.
Dlatego traktujemy możliwośd akredytacji jako jeden z możliwych i realnych obszarów do
dalszego rozwoju.

W jaki sposób proces pilotowania różnych rezultatów zmienił Twoje rozumienie tych
problemów?
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Przyczyniając się do opracowania programu nauczania projektu, stwierdzono, że poziom
wiedzy, umiejętności i kompetencji, które mają zostad nabyte przez uczniów, musi byd
specjalnie dopasowany do specyfiki zawodu, który reprezentują, aby akredytacja była
zgodna z oczekiwaniami różnych osób na rynku pracy. Stworzenie programu nauczania
zgodnego z wszystkimi zawodami rzemieślniczymi jest niezwykle trudne, ale możliwe w
przypadku podejścia do pojęd ogólnych, które będą miały zastosowanie do różnych grup
docelowych, niezależnie od ich poziomu kompetencji.
3.3.5. Wymiar europejski
Jak ważne jest, aby kwalifikacja miała wymiar europejski i była zgodna z ECVET i ERK?
Jest to ważne, ponieważ umożliwia akredytację uzyskanych efektów uczenia się niezależnie
od kraju UE, w którym zostały one uzyskane, aby osoba ucząca się, korzystająca z ich
kwalifikacji lepiej pasowała do wymagao rynku pracy. Zdobywanie rzemieślniczych
kwalifikacji zawodowych w postaci egzaminów czeladniczych i mistrzowskich jest znanym i
stosowanym rozwiązaniem w kręgu krajów członkowskich UE. Można zatem wnioskowad, że
utrzymanie i ulepszanie tej drogi będzie sprzyjało zwiększaniu szans na zatrudnienie polskich
obywateli, w tym w krajach Unii Europejskiej.
Czy dostosowanie się do ECVET i ERK powoduje trudności w kontekście krajowym?
Te dwa elementy zostały już połączone i reprezentują jeden rodzaj klasyfikacji. Polski model
akumulacji i transferu punktów ma byd zgodny z europejskimi procedurami (ECTS European Credit Transfer and Accumulation System - stosowany obecnie w szkolnictwie
wyższym, ECVET - European Credit System for Vocational Education and Training). W
polskim systemie szkolnictwa wyższego funkcjonuje system oparty na punktach ECTS pod
patronatem Narodowej Agencji Programu Erasmus +.
Jak myślisz, czy akredytacja jest czymś, do czego chciałbyś dążyd?
Akredytacja Kwalifikacji Rzemiosła wśród nauczycieli pzemiosła została ujęta jako jeden
z trzech głównych obszarów rozwoju przedsiębiorczości do 2020 roku, co pozwala
stwierdzid, że jest to realny cel, a sposób jego osiągnięcia został dobitnie wskazany.
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3.3.6. Wnioski
Wnioski należy samodzielnie sformułowad na dalszym etapie, po porównaniu wszystkich
części tego raportu. Wskażą one, że PRK są podobne do ERK, co jest zamierzeniem
większości krajów UE.
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3.4. Grecja
3.4.1. Wprowadzenie
Unia Europejska (UE) dysponuje kilkoma wspólnymi narzędziami i procesami pomagającymi
osobom w transferze, uznawaniu i akumulacji ocenianych efektów uczenia się, w
uzyskiwaniu kwalifikacji lub uczeniu się przez całe życie. Jednym z takich instrumentów jest
europejski system punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET), który
wykorzystuje elastyczne i zindywidualizowane ścieżki uczenia się, w tym mobilnośd
transnarodową.

W Grecji nie istnieją obecnie kompleksowe krajowe ramy certyfikacji edukacji poza
formalnej i uczenia się nieformalnego. Jednak Krajowa Organizacja Certyfikacji Kwalifikacji
i Poradnictwa Zawodowego (EOPPEP) jest głównym organem administracyjnym Krajowej
Sieci

Kształcenia

Ustawicznego.

Celem

EOPPEP

jest:

opracowanie

i

wdrożenie

kompleksowego krajowego systemu certyfikacji edukacji poza formalnej (wstępne i
ustawiczne szkolenie zawodowe oraz ogólna edukacja dorosłych) oraz wspieranie usług
poradnictwa zawodowego w zakresie prowadzenia badao naukowych w kraju.

W ramach ustawowych funkcji, EOPPEP, we współpracy ze wszystkimi partnerami
społecznymi (niezależnie od tego, czy są na szczeblu krajowym, czy na szczeblu lokalnym),
zaangażowany jest w jedną lub więcej funkcji ECVET.
W szczególności statutowe zaangażowanie EOPPEP koncentruje się na opracowywaniu
standardów i środków certyfikacji kwalifikacji, które są niezależne od stosowanej ścieżki
nauczania, a która została poprzedzona wprowadzeniem do tworzenia odpowiednich
materiałów i ram do opracowania kompleksowego systemu nauczania certyfikacja efektów
w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji. Ponadto rozwój Krajowych Ram Kwalifikacji
w
Grecji stanowi punkt krytyczny, który przyczyni się do promocji ECVET w dziedzinie
kształcenia i szkolenia zawodowego i określi przyszłośd korzystnej i skutecznej aplikacji.
W szczególności rola EOPPEP w trakcie wdrażania ECVET ma kluczowe znaczenie, ponieważ
odpowiada za projektowanie i stosowanie ECVET zgodnie z grecką ustawą nr 3879/2010 we
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współpracy z głównymi podmiotami (np. Narodowym Instytutem Pracy i Zasobów Ludzkich
lub Paostwową Fundacją Stypendialną). Podmioty te realizują europejskie programy
innowacji i dojrzałości europejskich narzędzi, takich jak ECVET, i są w ścisłej współpracy
z kilkoma europejskimi władzami / organami / instytucjami (np. CEDEFOP lub ETF),
zapewniając mobilnośd pionową i poziomą na poziomie lokalnym, regionalnym lub poziomie
krajowym z punktu widzenia ogólnej strategii uczenia się przez całe życie.
Podsumowując, kluczowe cechy związane z ECVET według EOPPEP to:
Przyjęcie podejścia opartego na efektach uczenia się w projektowaniu profili zawodowych
i odpowiednich programów nauczania.
Struktura programu nauczania według efektów uczenia się.
3.4.2. System i proces akredytacji
Jak wspomniano wcześniej, EOPPEP jest wszechstronnym organem ustawowym
inwestującym w lepszą jakośd oraz bardziej wydajne i niezawodne usługi uczenia się przez
całe życie w Grecji. Jest organizacją publiczną pod nadzorem Ministerstwa Edukacji, Badao
Naukowych i Spraw Religijnych i jest odpowiedzialna za akredytację wszystkich centrów
kształcenia zawodowego w Grecji, jak również za certyfikację kwalifikacji absolwentów
kształcenia i szkolenia zawodowego.
Ponadto EOPPEP jest odpowiedzialny za Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK) i ich korelację
z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (ERK). W szczególności główne działania EOPPEP to:
*Zdefiniowanie poziomów kwalifikacji KRK, aby były zgodne z ERK.
*Ułatwienie procedury korespondencji między różnymi ramami korelacji.
*Przyczynianie się do publikacji wszystkich decyzji podjętych w trakcie postępowania.
*Dostarczenie informacji i wskazówek zainteresowanym stronom na temat korelacji
krajowych kwalifikacji z ERK.
*Promowanie, zgodnie z krajowymi ramami instytucjonalnymi, udziału wszystkich stron
społecznych i zainteresowanych.

EOPPEP akredytuje profile zawodowe przy aktywnym udziale partnerów społecznych
w procesie ich rozwoju. Profil zawodowy definiuje się jako zadania zawodowe oraz wiedzę,
umiejętności i kompetencje wymagane do wykonywania zawodu lub specjalności.

P a g e | 44

EOPPEP z powodzeniem opracował 202 kwalifikacje. EOPPEP akredytuje profile zawodowe
przy aktywnym udziale partnerów społecznych podczas procedur rozwojowych.
Opierając się na akredytowanych profilach zawodowych, EOPPEP ma na celu opracowanie
standardów i specyfikacji dla modułowych programów nauczania z punktami oraz
opracowanie systemu akredytacji kwalifikacji zdobytych w drodze edukacji nieformalnej
i poza formalnej.

Drugą badaną opcją był grecki system akredytacji (ESYD). ESYD został ustanowiony ustawą
4468/2017; podmiot prawny prawa prywatnego nienastawiony na zysk, którego celem jest
wdrażanie i zarządzanie Krajowym Systemem Akredytacji. Autonomiczna jednostka
operacyjna ‘Krajowy System Akredytacji’ na mocy ustawy 4109/2013 jest wyodrębniona
z podmiotu prawa prywatnego pod nazwą ‘Krajowy System Infrastruktury Jakości - ESYP”
i wchodzi w skład podmiotu prawnego ‘Grecki System Akredytacji’, który został utworzony
przez to prawo. Grecki system akredytacji (ESYD) został wyznaczony jako krajowa jednostka
akredytująca Grecji zgodnie z wymogami art. 4 rozporządzenia (WE) nr 765/2008, zgodnie
z którym każde paostwo członkowskie wyznacza jedną krajową jednostkę akredytującą.
ESYD zatrudnia zewnętrznych asesorów i ekspertów.
Asesorzy są wybierani i szkoleni według ściśle określonych kryteriów i procedur oraz muszą
przestrzegad określonych przepisów dotyczących ich niezależności, uczciwości i poufności.
Jedna z akredytacji, które zapewnia ESYD, dotyczy jednostek certyfikujących osoby. ESYD
odpowiada za akredytację jednostek i programy szkoleniowe zgodnie z normą ISO
17024/2012, która zawiera zasady i wymagania dla jednostki certyfikującej osoby w zakresie
określonych wymagao, a także obejmuje opracowanie i utrzymanie systemu certyfikacji
osób.

Trzecią opcją i najczęściej spotykaną jest certyfikacja profilu zawodowego przez jednostki
certyfikujące osoby w zakresie umiejętności i kompetencji w określonych obszarach.
Jednostka Certyfikująca Personel to organizacja, która przyznaje poświadczenia osobom
spełniającym określone wymagania kompetencyjne związane z zawodem, pracą lub częścią
pracy. Jednostka certyfikująca personel opracowuje kryteria, według których dana osoba
musi wykazad swoje kompetencje i zapewnia, że kryteria te są przestrzegane przez
kandydatów przed ich certyfikacją. Większośd jednostek certyfikujących personel oferuje
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certyfikaty zawodowe, jeśli dana osoba spełnia wymagania, takie jak minimalna liczba lat
powiązanego doświadczenia zawodowego, minimalny poziom wykształcenia oraz zdanie
egzaminu certyfikacyjnego lub równoważnego.
Wiele jednostek certyfikujących personel jest akredytowanych przez jednostki akredytujące
zgodnie z normą ISO / IEC 17024, która została zaprojektowana w celu harmonizacji procesu
certyfikacji personelu na całym świecie.
W Grecji profile kwalifikacji nie różnią się w zależności od regionu. Jak wspomniano powyżej,
EOPPEP jest odpowiedzialny za profile kwalifikacji i są one wdrażane na poziomie krajowym.

Jeśli chodzi o kwalifikacje rzemieślnicze, są one zgodne z katalogiem kwalifikacji
zawodowych w Grecji, ponieważ wykorzystanie technologii cyfrowej w rzemiośle, zgodnie z
EOPPEP, zależy od profilu rzemiosła. W niektórych przypadkach im bardziej tradycyjne jest
rzemiosło, tym mniej środków technicznych jest używanych; stąd też są sytuacje, w których
wykorzystanie technologii jest rzadkie. W szczególności rzemiosło, które rozwinęło się dzięki
technologii, wymaga stosowania zaawansowanych narzędzi cyfrowych, aby mogły byd
stosowane, a także szkolenia cyfrowego. Ponadto istnieją rzemiosła, które łączą technologie
cyfrowe z tradycyjnymi technikami / środkami, a także szkolenia. Wreszcie, aplikacje
rzemieślnicze, które pozostały całkowicie tradycyjne pod względem technik i narzędzi, nie
powodują, że korzystanie z narzędzi cyfrowych i szkolenie jest koniecznością. W związku z
tym przewidywane zaangażowanie technologii w profile rzemieślnicze EOPPEP wiąże się
ogólnie z infiltracją technologii w niektórych rzemiosłach. Jednak mając szybki przegląd
struktury i certyfikacji EOPPEP, można zauważyd, że nie przewiduje się narzędzi cyfrowych
dla praktyków rzemiosła, jeśli chodzi o rozwój biznesu, umiejętności marketingu cyfrowego
online i komunikacji cyfrowej.

Istnieją dwa indywidualne procesy dotyczące certyfikacji profilu i programu nauczania.
Pierwszy proces odnosi się do programów wstępnego kształcenia i szkolenia zawodowego główne etapy przedstawiono na rysunku 1.
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Rysunek 1. Główne etapy procesu certyfikacji poprzez EOPPEP.

Drugi proces to w przypadku, gdy certyfikacja jest realizowana przez jednostki certyfikujące główne etapy i przedstawiono na rysunku 2.
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Rysunek 2. Główne etapy procesu certyfikacji przez jednostki certyfikujące.

Aby opracowad system certyfikacji umiejętności i kompetencji zawodu przez jednostkę
certyfikującą, należy wykonad następujące kroki:
• Określenie celu i wyników, których oczekujemy od systemu certyfikacji, który zostanie
opracowany.
• Obszerny opis zawodu i zadao programu.
• Opis profilu kandydatów do certyfikacji. Opis stanowiska, wykształcenie, umiejętności
i kompetencje, które kandydat powinien posiadad, aby wziąd udział w procesie certyfikacji.
• Opis grupy docelowej, do której będzie skierowany system certyfikacji.
• Obecne ramy prawne, dostępna literatura, badania i bibliografia na temat programu, jak
również dostępne międzynarodowe schematy i standardy.
• Opracowanie i zapewnienie sylabusu, który stażyści muszą studiowad, aby rozwijad swoje
umiejętności i kompetencje oraz przygotowad się do procedury certyfikacji.
• Pytania oceniające (wielokrotnego wyboru, prawda / fałsz, dopasowanie itp.). Pytania
oceniające należy dopasowad do każdego modułu sylabusa i podzielid na trzy różne zespoły.
Pytania są pogrupowane według ich trudności:
Α: Niski poziom trudności (25% wszystkich pytao)
Β: średni poziom trudności (50% wszystkich pytao)
C: Wysoki poziom trudności (75% wszystkich pytao)
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W przypadku pytao otwartych, autor materiału musi je poprawid po każdym egzaminie, aby
ocena koocowa była ważna. 50% pytao oceniających powinno byd odnawiane każdego roku.

W przypadku, gdy ośrodek szkoleniowy uzna, że najlepszym rozwiązaniem jest
postępowanie zgodnie z akredytowanym schematem, zgodnie z ISO 17024: 2012, jednostka
certyfikująca może to zrobid. Jednakże, ponieważ wszystkie materiały i procedury
certyfikacyjne powinny zostad przejrzane i ocenione przez osoby nadzorujące wyznaczone
przez ESYD, procedura ta może zająd od 6 do 8 miesięcy, po dostarczeniu wszystkich
odpowiednich dokumentów, a koszt uzyskania akredytacji przez ESYD jest bardzo wysoki.

Certyfikacja ma pewną wartośd, ponieważ pokazuje podstawowy poziom wiedzy i chęd
wykazania, że dana osoba poważnie traktuje swój zawód.
Zarówno na ścieżce edukacji formalnej, jak i nieformalnej, certyfikacja świadczy o pewnym
zestawie umiejętności i kompetencji zdobytych w trakcie procesu uczenia się. Przy tej okazji
certyfikowany uczeo udowodnił, że posiada niezbędne cechy, które odpowiadają
właściwemu profilowi zawodowemu. Ponadto pracodawcy w procesie rekrutacji i szkolenia
mają

określone

standardy,

które

muszą

spełniad

przyszli

pracownicy.

Wśród

profesjonalistów i stowarzyszeo zawodowych proces akredytacji zapewnia jakośd i
adekwatnośd początkujących specjalistów do profilu zawodowego. Jednak certyfikacja nie
może zastąpid skutecznej / wydajnej rekrutacji. Może pomóc we wstępnej selekcji
potencjalnych pracowników, ale nie może zastąpid szczegółowej dyskusji lub rozmowy
kwalifikacyjnej. Ponadto właściwe organy licencyjne zawodu muszą zagwarantowad, że
absolwenci, początkujący specjaliści są w stanie wykonywad odpowiednią praktykę. W
przypadku akredytacji nieformalnej / kształcenia i szkolenia zawodowego istnieje również
możliwośd postępu w nauce, nie tylko na wybranej ścieżce zawodowej, ale także na innych
formalnych ścieżkach edukacyjnych.
3.4.3. Doświadczenie Twojej organizacji w zakresie akredytacji
Czy Twoja organizacja jest akredytowanym centrum edukacji? Podaj szczegóły.
Czy Twoja organizacja ma doświadczenie w uznawaniu, walidacji i akredytacji kursów? Jeśli
nie, czy możesz zidentyfikowad akredytowaną instytucję, z którą chcesz współpracowad?
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DIMITRA posiada akredytację EOPPEP w zakresie oferowania kursów wstępnego i ciągłego
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz usług konsultingowych. Ponadto DIMITRA posiada
certyfikat zgodności z normą ISO 9001: 2015 System Zarządzania Jakością wydany przez TÜV
AUSTRIA w zakresie:


Kształcenia i szkolenia zawodowego.



Usług doradczych w zakresie promocji przedsiębiorczości i rozwoju zasobów
ludzkich.



Projektowania

i

zarządzania

projektami

współfinansowanymi

ze

środków

europejskich.
DIMITRA ma bogate doświadczenie w uznawaniu, walidacji i akredytacji kursów, które są
realizowane przez jednostki certyfikujące. W ostatnich latach DIMITRA ściśle współpracuje
z firmą Arystoteles Certification, Training, Assesment - ACTA. ACTA to Centrum Certyfikacji
i Szkoleo założone przez Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach, największą wyższą
instytucję w Grecji. Celem ACTA jest zapewnienie certyfikacji umiejętności i kompetencji w
Grecji i za granicą oraz połączenie badao, edukacji i szkoleo z rynkiem pracy. ACTA jest
akredytowana przez EOPPEP Organisation for the Certification of Qualifications and
professional Guidance oraz akredytowana przez ESYD - Hellenic Accreditation System i
zapewnia certyfikację kompetencji i umiejętności w obszarach takich jak TIK, administracja,
turystyka i hotelarstwo, marketing, handel elektroniczny, konsultant Usługi, usługi dla
klientów i wiele innych. ACTA ma duże doświadczenie w pracy z partnerami zewnętrznymi
przy opracowywaniu nowych programów certyfikacji, a jej bardzo doświadczony personel
jest zawsze gotowy do udzielania wskazówek w trakcie całego procesu. Posiada kilka
centrów certyfikacji w całej Grecji i utworzył tzw. „organ nadzorczy”. Testy certyfikacyjne
odbywają się w tych ośrodkach, w których obecny jest jeden lub więcej nadzorców z
„organu nadzorującego”. Wszystkie systemy certyfikacji opracowane przez ACTA są zgodne z
normami ISO 17024: 2012.
Niektóre reprezentatywne projekty europejskie zostały przeprowadzone przez DIMITRA
i obejmują proces certyfikacji, które podano poniżej:
• CertiMenTu - Certification of Mentors and Tutors.
• CS.Tour - Cultural Awareness and Social Skills Key Competences in Tourism, w którym
opracowano standard systemu akredytacji dla kluczowych kompetencji nr 6 i 8 dla
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interesariuszy związanych z tymi sektorami (świat biznesu, stowarzyszenia hotelarzy,
absolwenci turystyki, Instytuty weterynaryjne i ośrodki szkoleniowe, trenerzy i konsultanci).
• CQJB - Certyfikacja i kwalifikacja dla europejskich pośredników pracy (trwający projekt UE),
w ramach którego zostanie opracowany nowy program nauczania i wspólny model
certyfikacji jako kwalifikacja mobilna i zbywalna, Europejski Certyfikat Profesjonalny dla
pośredników pracy. Międzynarodowe ramy certyfikacji to międzynarodowa norma
ISO17024 (Certyfikacja osób), a zaangażowani partnerzy (i współpracownicy) szkolnictwa
wyższego dostosują ten certyfikat do certyfikacji zawodowej akredytacji Europejskiego
Systemu Transferu Punktów (ECTS).
3.4.4. Ocena korzyści z akredytacji
Certyfikacja może byd inwestycją czasu i zasobów, pomaga w uznawaniu specjalistycznej
wiedzy, umiejętności i / lub kompetencji, co może byd znaczącą korzyścią przy wykonywaniu
określonych zadao. Certyfikacja jest cenna nie tylko dla osób uczących się, ale także dla osób
bezrobotnych, pracowników i potencjalnych pracowników, a także pracodawców.
W przypadku bezrobotnych i pracowników główne korzyści mogą polegad na uzyskaniu
przewagi konkurencyjnej, ponieważ certyfikaty mogą odróżnid ich od innych specjalistów
w tej samej dziedzinie, pokazując, że ktoś wykazał zaangażowanie w zrozumienie
i doskonalenie się w swoim zawodzie. Daje to ważną przewagę na dzisiejszym
konkurencyjnym rynku pracy. Co więcej, osoby certyfikowane są na bieżąco z trendami i
uczą się, jak korzystad z tego nowego oprogramowania lub platformy czy technik
społecznościowych, zanim stanie się ono powszechnie znane.
Certyfikaty zawodowe mogą również pomóc ludziom uzyskad zaawansowane szkolenia,
informacje i wiedzę w ramach specjalistycznych kursów, które zapewniają aktualne
narzędzia i strategie techniczne.
Zwiększają swój potencjał zarobkowy, czas i wysiłek włożony w profesjonalne certyfikaty
często skutkują zwiększeniem dochodów. Aktualizują wiedzę i umiejętności.
Istnieją również korzyści dla pracodawców; akredytacja zaświadcza, że absolwent zdobył
określony zestaw umiejętności i kompetencji, które są zgodne z właściwymi cechami
stanowiska. Ponadto profesjonalistom udaje się utrzymad określony poziom jakości
świadczonych

usług.

Według

informacji

zwrotnych

otrzymanych

od

greckich
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zainteresowanych stron, certyfikacja kwalifikacji rzemieślniczych wydaje się byd ważna.
Grupą docelową procesu certyfikacji będą:
• Trenerzy rzemiosła
• Przyszli trenerzy i nauczyciele rzemiosła, którzy muszą poświadczyd swoje umiejętności,
aby kształcid innych dorosłych
• Rzemieślnicy
Z opinii, jakie otrzymaliśmy w odniesieniu do akredytacji kwalifikacji rzemieślników, wynika,
że istnieje duże zainteresowanie i chęd spełnienia pewnych standardów; w związku z tym,
aby uzyskad certyfikat z pewnym zestawem umiejętności, które będą przydatne do
wzmocnienia, istnieją pewne kwestie, które należy ocenid przed opracowaniem certyfikacji,
takie jak:
• Rekrutacja kandydatów, którzy będą zainteresowani uzyskaniem certyfikatu, może byd
trudnym procesem, co oznacza, że certyfikacja nie jest opłacalna.
• Częśd egzaminacyjna prezentująca wysoki poziom trudności i niski wskaźnik
certyfikowanych kandydatów.
• Umiejętności i kompetencje, które nie są zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem rynku
pracy na rzemiosło.
Projekt CRAFTS 3.0 wspiera lepsze zrozumienie potrzeb szkoleniowych rzemieślników oraz
znaczenie posiadania certyfikatu dotyczącego ich zawodu. Coraz więcej rzemieślników szuka
certyfikacji, aby ocenid, czy dana osoba posiada umiejętności i wiedzę wymagane do
skutecznego wykonywania określonej roli zawodowej. Jednak grupa docelowa ma
wątpliwości czy certyfikacja odzwierciedla jej umiejętności i kompetencje, ponieważ zawód
ten dzieli się na kilka obszarów. Uzyskanie certyfikatu w danej dziedzinie
i utrzymywanie go rok po roku pokazuje, że profesjonalista:
• Spełnia normy, które zostały ustanowione i zweryfikowane przez jednostkę certyfikującą
• Jest oddany regularnemu utrzymywaniu jakości i kompetencji w swojej pracy
3.4.5. Wymiar europejski
Fakt, że kwalifikacja ma wymiar europejski i została sformułowana zgodnie ze standardami
ECVET i ERK, jest zaletą, ponieważ istnieje równowaga kontynentalna w zakresie zestawu
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umiejętności, których profil zawodowy jest reprezentowany. W związku z tym będzie istniała
zgodnośd i spójnośd między paostwami członkowskimi Unii Europejskiej.
ECVET, który dotyczy kwalifikacji na wszystkich poziomach ERK:
• umożliwia transfer jednostek efektów uczenia się;
• działa poprzez partnerstwa między instytucjami;
• eliminuje potrzebę drugiej oceny studentów przemieszczających się między tymi
instytucjami.
Tam, gdzie zezwala na to krajowy system zawodowy, jednostki efektów uczenia się mogą
byd uznawane niezależnie od tego, gdzie i jak zostały uzyskane. Mogą byd wykorzystywane
na rynku pracy i do zdobycia pełnych kwalifikacji.

ECVET jest składnikiem ERK, a ECVET może byd ilościowym pomocniczym deskryptorem
w ramach ERK. Jakościowy opis kompetencji jest dostarczany przez ERK i / lub KRK.
Wdrażanie ECVET powinno odbywad się zgodnie z opisem efektów uczenia się
poszczególnych jednostek kursu ustalonym przez ERK / KRK. Mówiąc dokładniej, w Grecji
krajowe ramy kwalifikacji są zgodne z europejskimi ramami kwalifikacji, więc nie ma żadnych
trudności we wdrażaniu ram kwalifikacji o wymiarze europejskim.
Akredytacja wydaje się mied duże znaczenie w tym sektorze w Grecji, ponieważ do tej pory
nie ma podobnego procesu podczas gdy certyfikacja mogłaby zapewnid wartośd dodaną dla
odpowiednich specjalistów, takich jak:
• Zapewnienie dodatkowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie wykorzystania
technik i narzędzi cyfrowych w celu skuteczniejszego ich wdrażania w codziennych
zadaniach.
• Zwiększenie perspektyw rozwoju kariery poprzez uzyskanie uznanych kwalifikacji
w procesie certyfikacji.
3.4.6. Wnioski
W Grecji istnieje kilka podmiotów, które akredytują kwalifikacje jednostek, takie jak Krajowa
Organizacja Certyfikacji Kwalifikacji i Poradnictwa Zawodowego (EOPPEP), Grecki System
Akredytacji (ESYD) i inne certyfikowane jednostki. Powyższym podmiotom udaje się
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zapewnid, że kwalifikacje zawodowe są ogólnie zgodne z kwalifikacjami rzemieślniczymi
w Grecji.
W Grecji program nauczania rzemiosła mógłby zostad uznany, zatwierdzony i akredytowany,
jak pokazano na rysunku 2. Podsumowując, główne etapy należy:
• Zarysowad określony profil kwalifikacji dla rzemiosła.
• Opracowad zintegrowany program nauczania obejmujący efekty uczenia się.
• Opracowad system certyfikacji obejmujący wszystkie odpowiednie parametry
i pytania oceniające.
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3.5. Portugalia
3.5.1. Wprowadzenie
Krajowy System Kwalifikacji doprowadził do powstania: Krajowej Ramy Kwalifikacji, która
określa strukturę poziomów kwalifikacji, wykorzystując Europejskie Ramy Kwalifikacji jako
punkt odniesienia, opisującą krajowe kwalifikacje pod względem efektów uczenia się,
zgodnie z opisami powiązany z każdym poziomem kwalifikacji; oraz Krajowy Katalog
Kwalifikacji, który jest dynamicznym instrumentem integrującym kwalifikacje w oparciu o
kompetencje i określającym dla każdego z nich odpowiednie wzorce dla kompetencji,
szkolenia i poziomu kwalifikacji zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
W ramach Krajowego Systemu Kwalifikacji (dekret z mocą ustawy nr 396/2007 w brzmieniu
nadanym dekretem z mocą ustawy nr 14/2017 z dnia 26 stycznia) powstały Krajowe Ramy
Kwalifikacji oraz Krajowy Katalog Kwalifikacji jako dynamiczne instrumenty integrujące
kwalifikacje oparte na odpowiednich ramach kompetencji, wyszkoleniu i poziomie
kwalifikacji zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji.
Portugalskie Krajowe Ramy Kwalifikacji przyjmują zasady Europejskich Ram Kwalifikacji dla
uczenia się przez całe życie dla każdego poziomu kwalifikacji (w dekrecie nr 782/2009 z 23
lipca).
Krajowe ramy kwalifikacji obejmują różne poziomy edukacji (od szkoły podstawowej do
szkolnictwa wyższego), szkolenie zawodowe, które obejmuje obszar rzemiosła oraz procesy
uznawania, walidacji i certyfikacji kompetencji nabytych w sposób poza formalny
i nieformalny, opracowane w Krajowym Systemie Kwalifikacji (w dekrecie nr 782/2009 z 23
lipca 2009 r).

Krajowy System Edukacji i Szkolenia Zawodowego pozwala na kumulację punktów
zdobytych w trakcie zdobywania kwalifikacji i ich całkowite lub częściowe przeniesienie na
inne kwalifikacje w celu wsparcia nauki i rozwoju zawodowego. Ten system punktów
uwzględnia zasady określone w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
czerwca 2009 r. w sprawie stworzenia Europejskiego Systemu Punktów w Kształceniu i
Szkoleniu Zawodowym (ECVET) zgodnie z tym, co określono w Krajowym Systemie
Kwalifikacji, a mianowicie w sprawie punktów kwalifikacyjnych do celów uznawania i
mobilności w przestrzeni europejskiej.
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Kwalifikacje są zdefiniowane w Krajowym Katalogu Kwalifikacji, który zawiera odpowiednie
ramy kompetencji zorganizowane w krótkotrwałe jednostki szkoleniowe (25 lub 50godz.)
oraz poziom kwalifikacji zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Krajowy Katalog
Kwalifikacji przewiduje przypisywanie punktów za wszystkie krótkotrwałe jednostki
szkoleniowe i jednostki kompetencji zgodnie z organizacją ram.

Punkty za kwalifikację i za każdą z jednostek, które ona obejmuje, uzyskuje się po uzyskaniu
efektów uczenia się lub pokazaniu kompetencji, do których się odnoszą. W związku z tym
uzyskanie kwalifikacji będzie prowadziło do uzyskania odpowiedniej certyfikacji
i odpowiedniej kumulacji całkowitej liczby punktów przypisanych do kwalifikacji oraz
jednostek potrzebnych do tego celu, niezależnie od sposobu uzyskania kwalifikacji.
3.5.2 System i proces akredytacji
W Portugalii Krajowa Agencja Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego I.P. (ANQEP, IP) jest
instytucją publiczną podlegającą Ministerstwu Edukacji, a Ministerstwo Pracy, Solidarności
i Zabezpieczenia Społecznego, w porozumieniu z Ministerstwem Gospodarki, odpowiada za
rozwój Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) zgodnie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (ERK).

Krajowa Agencja Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego (ANQEP) jest odpowiedzialna za
koordynację wdrażania polityki dotyczącej kształcenia młodzieży i dorosłych oraz szkolenia
zawodowego, a także za zapewnienie rozwoju i zarządzania systemem uznawania, walidacji
i certyfikacji.
W jaki sposób kwalifikacje rzemieślnicze są zgodne z katalogiem kwalifikacji zawodowych
w Twoim kraju? Czy te kwalifikacje różnią się w różnych regionach?
Rzemiosło jest jednym z 40 obszarów edukacji i szkoleo, które składają się na Krajowy
Katalog Kwalifikacji.

Konkretne zawody dostępne w obszarze edukacji i szkoleo rzemieślniczych są wymienione w
katalogu i obejmują trzy poziomy certyfikacji (poziomy 2, 4 i 5 UE) z 19 zawodami w takich
dziedzinach, jak metale, tekstylia, drewno, biżuteria, kamieniarstwo, ceramika, szkło itp.
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Istnieją również inne zawody, które chociaż są zintegrowane z innymi obszarami
szkoleniowymi, są często wykorzystywane w szkoleniu rzemieślniczym, takie jak
projektowanie mody, stolarstwo wewnętrzne, stolarstwo meblowe, kreatywna ceramika,
konserwacja i renowacja drewna (rzeźby).

Portugalski system szkolenia zawodowego jest systemem ogólnokrajowym, więc nie ma
regionalnych różnic w kwalifikacjach.

Jakie kroki należy podjąd w celu uzyskania akredytacji? Jak długo trwa ten proces? Jakie są
koszty?
Podmioty publiczne utworzone w celu rozwoju szkolenia zawodowego nie muszą
przedkładad akredytacji i podlegają nadzorowi Ministerstwa Edukacji lub Ministerstwa Pracy
(np. Publiczne ośrodki szkolenia zawodowego, szkoły zawodowe).

W Portugalii istnieją dwa systemy akredytacji jednostek szkoleniowych:
• Akredytacja wpisana w politykę jakości usług podmiotów szkoleniowych, dostęp
opcjonalny
• Obowiązkowa akredytacja w zakresie dostępu i rozwoju działalności w zakresie szkolenia
zawodowego, regulowana przepisami sektorowymi
Akredytacją jednostek szkoleniowych zajmuje się DGERT, jako właściwy centralny
departament ministerstwa właściwego do spraw kształcenia zawodowego. Niemniej jednak
prawodawstwo sektorowe może powierzyd tę kompetencję innym organom sektorowym.

Specyfika dotyczy również certyfikacji jednostek szkoleniowych zlokalizowanych w
Regionach Autonomicznych oraz certyfikacji władz lokalnych i podobnych podmiotów.
DGERT jest odpowiedzialny za ogólne ujawnianie certyfikowanych jednostek szkoleniowych
w ramach tych programów certyfikacji.

Aby uzyskad certyfikat, podmiot szkoleniowy musi obiektywnie wykazad, że jego struktura i
praktyki szkoleniowe są adekwatne do opracowanej oferty i spełniają warunki wstępne oraz
wzorzec jakości.
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Demonstracja odbywa się poprzez wniosek o certyfikację składający się z zestawu informacji
i dokumentów złożonych w odpowiedniej formie, za pośrednictwem elektronicznej
platformy certyfikacji.

Termin oceny i decyzji
90 dni roboczych (maksymalnie), liczonych po potwierdzeniu wniesienia opłaty aplikacyjnej.
W decyzjach wydawanych przez DGERT do wniosków o certyfikację nie ma miejsca na
milczące zatwierdzenie.
Opłaty:
• Do 3 obszarów edukacyjnych i szkoleniowych = 500 € (piędset euro)
• Za każdy dodatkowy obszar edukacyjno-szkoleniowy = 150 € (sto pięddziesiąt euro)

Jakie są względne zalety i wady akredytacji formalnej / wyższej?
Posiadanie kwalifikacji rzemieślniczych zintegrowanych z portugalskimi Krajowymi Ramami
Kwalifikacji, które przyjmują zasady Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe
życie, jest wyraźną zaletą dla studentów, którzy chcą wybrad rzemiosło jako opcję
edukacyjną i szkoleniową.

W Portugalii nie mamy wielu przykładów wyższych stopni w rzemiośle, co ma wyraźną wadę
polegającą na tym, że nie pozwala rzemieślnikom na kontynuowanie ścieżki edukacyjnej
i szkoleniowej i powoduje, że zatrzymują się oni najwyżej na poziomie 5.

Mamy kilka przykładów wyższej edukacji w dziedzinie - konserwacja i restauracja obiektów:
Universidade Católica Portuguesa - (BA); Universidade Nova de Lisboa (BA); Instituto
Politécnico de Tomar - licenciatura e mestrado (licencjat / magister) oraz w dziedzinie
biżuterii: Escola Superior de Arte e Design - (licencjat) Istnieje wiele przykładów stopni
artystycznych i projektowych, ale te stopnie mają albo bardziej artystyczne podejście, albo
koncentrują się na branży.

Akredytacja nieformalna / kształcenia i szkolenia zawodowego lub inne drogi do akredytacji?
Która opcja byłaby preferowana przez Ciebie i dlaczego?
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W Portugalii mamy również system uznawania kompetencji zawodowych zdobytych
w kontekstach poza formalnych i nieformalnych. Te kompetencje zdobyte przez
rzemieślników przez całe życie w ich warsztatach, mogą byd formalnie uznane i
poświadczone jako kwalifikacje edukacyjne i zawodowe - Procesy Uznania, Walidacji i
Certyfikacji Kompetencji. System ten integruje również portugalskie Krajowe Ramy
Kwalifikacji, które przyjmują zasady Europejskich Ram Kwalifikacji dla uczenia się przez całe
życie.
Wszystkie opcje są potrzebne, a posiadanie ich wszystkich w Krajowych Ramach Kwalifikacji
jest zaletą.
3.5.2. Doświadczenie Twojej organizacji w zakresie akredytacji
Czy Twoja organizacja jest akredytowanym centrum edukacji? Podaj szczegóły.
Centrum Szkolenia Zawodowego dla Rzemiosła i Dziedzictwa CEARTE to ośrodek szkolenia
zawodowego, utworzony w 1986 r. Na mocy protokołu pomiędzy CIERP (Instytutem
Zatrudnienia i Kształcenia Zawodowego) a Caritas Nieoczesana of Coimbra.

Integruje portugalską publiczną sied ośrodków szkolenia zawodowego (22 ośrodki)
nadzorowanych przez IEFP, IP, który jest krajowym instytutem ds. zatrudnienia i szkolenia
zawodowego.
Obszar interwencji: rzemiosło i dziedzictwo oraz inne obszary szkoleniowe potrzebne na
rynku pracy.
Jako podmiot publiczny utworzony w celu rozwoju szkolenia zawodowego, CEARTE nie musi
podlegad procedurze akredytacji i podlega nadzorowi Ministerstwa Pracy.

Czy Twoja organizacja ma doświadczenie w uznawaniu, walidacji i akredytacji kursów? Jeśli
nie, czy możesz zidentyfikowad akredytowaną instytucję, z którą chcesz współpracowad?
Od 2007 roku Portugalia posiada Krajowy Katalog Kwalifikacji (CNQ), który jest
instrumentem strategicznego zarządzania kwalifikacjami na poziomie nie nadrzędnym,
integrującym Krajowy System Kwalifikacji (dekret z mocą ustawy nr 396/2007 z 31 grudnia).
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Kompetencje do walidacji i akredytacji kursów kwalifikacyjnych na poziomie nie nadrzędnym
należy do jednostki krajowej - ANQEP.
Większośd kwalifikacji Rzemiosła należących do Krajowego Katalogu Kwalifikacji została
zaproponowana i opracowana przez CEARTE.
CEARTE należy również do komitetu ANQEP, który zatwierdza kwalifikacje do kształcenia
i szkolenia rzemieślnicze.
W celu rozwoju kwalifikacji na poziomie 5, CEARTE ma określone protokoły z 1
Uniwersytetem i 2 Wyższymi Instytutami Szkolnictwa: Universidade de Coimbra Instituto
Politécnico de Tomar e ESAD - Escola Superior de Artes e Design.
3.5.3. Ocena korzyści z akredytacji
Jakie są korzyści z akredytacji? Dla kogo?
Dla uczniów:


kwalifikacje

poświadczone

i

uznane

na

poziomie

krajowym

i

/

lub

międzynarodowym;


ułatwia uczniom wybory i postępy w systemie kształcenia i szkolenia zawodowego;



zwiększa

mobilnośd

stażystów

-

krajowa

mobilnośd

między

instytucjami

szkoleniowymi oraz mobilnośd za granicą;


ułatwia mobilnośd studentów jako przyszłych pracowników na rynku pracy UE.

Dla Centrum Szkoleniowego:


sprawia, że system kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) jest bardziej
przejrzysty;



zwiększa wiarygodnośd ośrodka;



ułatwia dostęp do środków UE.

Czy jesteś w stanie ocenid poziom zapotrzebowania na akredytację kwalifikacji Rzemiosła
wśród nauczycieli Rzemiosła w Twoim kraju? Kto byłby kluczową grupą docelową i jak ważne
jest dla nich uzyskanie akredytacji? Jakie opinie otrzymałeś od uczniów, partnerów
i uczestników?
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Aby byd trenerem w Portugalii, musisz posiadad akredytację (kompetencje techniczne
i pedagogiczne). Istnieje także oferta szkoleo dla trenerów zarówno wstępnych, jak i
ciągłych.
Chociaż istnieją dziedziny, w których zapotrzebowanie na szkolenia jest duże, to czasami
oferta certyfikowanych trenerów nie wystarcza.

Ale główna trudnośd polega na znalezieniu trenerów w określonych dziedzinach rzemiosła,
które zanikają. Zwykle są to rzemieślnicy w podeszłym wieku, z niskim wykształceniem, ale
z wieloma wysokospecjalistycznymi kompetencjami. Wielkim wyzwaniem jest nie stracid tej
wiedzy i przekazad ją następnemu pokoleniu - znaleźd nowe sposoby przekazywania
umiejętności mistrzów rzemieślników następnemu pokoleniu.

Jakie są bariery lub przeszkody, które należy pokonad, aby uzyskad akredytację?
W chwili obecnej główną przeszkodą jest akredytacja nowego programu nauczania
rzemiosła. Procedura akredytacji obejmuje złożenie wniosku, opracowanie programu
nauczania, opracowanie treści, uzyskanie zgody komitetu partnerskiego, zatwierdzenie
Agencji Krajowej i włączenie do Krajowego Katalogu Kwalifikacji. Ten proces czasami zajmuje
dużo czasu.

W jaki sposób proces testowania różnych rezultatów zmienił Twoje rozumienie tych
problemów?
Testowanie rezultatów projektu i udział w projekcie pomogły nam zdobyd doświadczenie
w rozwijaniu kwalifikacji w oparciu o efekty uczenia się.
3.5.4. Wymiar europejski
Jak ważne jest, aby kwalifikacja miała wymiar europejski i była zgodna z ECVET i ERK?
• Sprawia, że system kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) jest bardziej przejrzysty.
• Zwiększa mobilnośd stażystów - krajowa mobilnośd między instytucjami szkoleniowymi
oraz mobilnośd za granicą.
• Eliminuje potrzebę ponownej oceny stażystów zmieniających się między instytucjami.
• Stymuluje partnerstwa między instytucjami.
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Oraz, co jest bardzo ważne:
• Ułatwia mobilnośd pracowników na rynku pracy UE, umożliwiając łatwiejsze i lepsze
zrozumienie kompetencji zawodowych zdobytych w kontekście szkolenia.

Czy dostosowanie się do ECVET i ERK powoduje trudności w kontekście krajowym?
Nie.

Jak myślisz, czy akredytacja jest czymś, do czego chciałbyś dążyd?
Naszym celem jest przyczynienie się do doskonalenia już istniejących systemów akredytacji:
• jednostki szkoleniowe;
• szkolenia zawodowe;
• metoda uznawania, walidacji i certyfikacji kompetencji;
• akredytacja trenerów.
3.5.5. Wnioski
Kolejne kroki w kierunku uznawania, walidacji i akredytacji programu Crafts w Portugalii:
• akredytacja nowego programu nauczania rzemiosła w kształcenia i szkoleniu zawodowym;
• akredytacja nowych profili kompetencji Crafts do uznawania, walidacji i certyfikacji poza
formalnych i nieformalnych kompetencji;
• opracowanie innowacyjnych certyfikowanych projektów szkoleniowych, aby umożliwid
transfer umiejętności mistrzów rzemieślniczych na następne pokolenie - obszary rzemiosła,
które zanikają;
• opracowanie nowych certyfikowanych programów nauczania dla ustawicznego szkolenia
trenerów.
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3.6. Rumunia
3.6.1. Wprowadzenie
Podstawą reformy rumuoskiego systemu edukacji jest ustawodawstwo, głównie ustawa
o Edukacji Narodowej, z późniejszymi zmianami. Promując szeroką perspektywę uczenia się
przez całe życie, prawo podkreśla również znaczenie walidacji i wdrażania efektów uczenia
się.
W Rumunii kształcenie zawodowe odbywa się w ramach dwóch uzupełniających się
systemów: systemu kształcenia wstępnego (IVET) i systemu ustawicznego (CVET). Strategia
formowania zawodowego w Rumunii szanuje zasady i instrumenty ustanowione przez UE
dla współpracy w zakresie VET - ERK, ECVET i EQAVET. W systemie istnieje ekspertyza
dotycząca regulacji i wdrażania ECVET w kształceniu zawodowym i edukacji, jednak nie jest
ona dostatecznie rozwinięta, przede wszystkim w słabo rozwiniętym rzemiośle (brak
ośrodków szkoleniowych, materiałów dydaktycznych, trenerów rękodzieła, akredytowanych
rzemiosł itp.). Brakuje walidacji uczenia się poza formalnego i nieformalnego w ramach
edukacji formalnej, potrzebnej do wspierania wejścia i mobilności w ramach edukacji.
Kwalifikacje powinny lepiej odpowiadad potrzebom rynku pracy i istnieje wymóg większej
przejrzystości efektów uczenia się i mobilności siły roboczej. Kwalifikacje krajowe również
należy uznawad za granicą i powiązad z ERK, aby promowad mobilnośd osób uczących się i
pracowników między krajami europejskimi.
Podejmowane są kroki w celu uregulowania kwestii wydawania certyfikatów i dyplomów,
które wskazują poziomy KRK. Oczekuje się, że poziomy ERK zostaną wskazane na
kwalifikacjach po zakooczeniu procesu odniesienia. Krajowy proces odniesienia powinien
reprezentowad proces krajowy, w ramach którego krajowe zainteresowane strony
i odpowiednie organy uzgadniają porównanie poziomów kwalifikacji z poziomami ERK.
3.6.2. System i proces akredytacji
Jakie są organy właściwe do akredytacji programu nauczania rzemiosła w Twoim kraju?
Jakiego rodzaju są to instytucje?
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W Rumunii Krajowy Urząd Kwalifikacji (ANC), podlegający Ministerstwu Edukacji, jest
odpowiedzialny za ciągły rozwój Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK lub ROQF) zgodnie
z Europejskimi Ramami Kwalifikacji (ERK). ANC współpracuje z wieloma wyspecjalizowanymi
instytucjami (ISCIR, IGSU itp.), Które mają wyłączne prawo do zatwierdzania standardów
zawodowych w sektorze rzemieślniczym oraz do sporadycznego włączania nowych rzemiosł
do rumuoskiego systemu krajowej klasyfikacji zawodów (COR).
W jaki sposób kwalifikacje rzemieślnicze są zgodne z katalogiem kwalifikacji zawodowych
w Twoim kraju? Czy te kwalifikacje różnią się w różnych regionach?
W kraju w ogóle nie ma szkolenia instruktorów tradycyjnego rzemiosła budowlanego,
ponieważ te rzemiosła (którymi zajmujemy się również w dziedzinie renowacji dziedzictwa
budowlanego) nie są jeszcze objęte systemem COR, dlatego też oficjalne akredytowane
szkolenia w ogóle nie istnieją. Nie ma regionalnych różnic dotyczących kwalifikacji.
Jakie kroki należy podjąd w celu uzyskania akredytacji? Jak długo trwa ten proces? Jakie są
koszty?
Ośrodek szkoleniowy w celu uzyskania akredytacji musi posiadad w statucie odniesienie do
możliwości organizowania i prowadzenia szkoleo dla dorosłych z wyszczególnieniem
zawodów - wymaganych na rynku pracy (np.: kształcenie w zawodach związanych
z konserwacją zabytków budowlanych). Organ inicjujący program szkolenia musi posiadad
zaświadczenie podatkowe. Oprócz tego aspektu prawnego zawody, które będą
przedmiotem programu szkolenia, muszą zostad uwzględnione w Systemie Krajowej
Klasyfikacji Zawodów (COR) w Rumunii i muszą opracowad standardy zawodowe
zatwierdzone przez krajowy organ kwalifikacyjny (ANC), podporządkowany Ministerstwu
Edukacji. Przykładowo cena opracowania normy przez specjalistę w 2016 roku wynosiła
około 1000-1500 euro. Trenerzy ośrodka muszą wykazad, że posiadają specjalizację
odpowiadającą programowi szkoleniowemu, w którym są zaangażowani, odpowiednio, że
ukooczyli szkolenie formacyjne zgodnie ze standardami zawodowymi. Ośrodek musi złożyd
dokumentację

z

wymaganymi

dokumentami

w

Okręgowej

Komisji

Autoryzacji

Organizatorów Szkoleo i uiścid opłatę w wysokości 2 płac minimalnych (w 2016 r. Kwota ta
wynosiła 2500 lei, czyli 555,55 euro).
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Jakie są względne zalety i wady a) akredytacji formalnej / akredytacji szkolnictwa wyższego,
b) akredytacji nieformalnej / VET lub c) innych dróg akredytacji? Która opcja byłaby
preferowana przez Ciebie i dlaczego?
Akredytacja formalna / akredytacja dla szkolnictwa wyższego ma dużą wadę - w Rumunii ten
rodzaj edukacji niestety skupia się tylko na teoretycznym aspekcie szkolenia, na studiach
podyplomowych i oferuje tylko szkolenia długoterminowe. Nie wiemy o innych drogach do
akredytacji.
Naszą opcją byłaby akredytacja nieformalna / kształcenia i szkolenia zawodowego, ponieważ
jest to dziedzina, w której można byd aktywnym i która daje duże możliwości szkolenia
rzemieślniczego

i

rzeczywistej nauki praktycznej, profesjonalnego

przekształcenia

zawodowego i szkoleo krótkoterminowych (1 lub 2 tygodnie itp.).
3.6.3. Doświadczenie Twojej organizacji w zakresie akredytacji
Czy Twoja organizacja jest akredytowanym Centrum Edukacji? Podaj szczegóły.
Nie.

Czy Twoja organizacja ma doświadczenie w uznawaniu, walidacji i akredytacji kursów? Jeśli
nie, czy możesz zidentyfikowad akredytowaną instytucję, z którą chcesz współpracowad?
Tak, z Babes-Bolyai University, Cluj-Napoca - studia podyplomowe dla architektów
i inżynierów z zakresu renowacji i konserwacji zabytków
3.6.4. Ocena korzyści z akredytacji
Jakie są korzyści z akredytacji? Dla kogo?
Akredytacja może przynieśd korzyści zwłaszcza grupie docelowej naszych szkoleo. Nasze
centrum (Ośrodek Szkoleniowy Konserwacji Zabytków Budowlanych) oferuje teoretyczne
i praktyczne nauczanie z zakresu rzemiosł związanych z dziedzictwem budowlanym
(tradycyjna stolarka, murarstwo i kamieniarstwo), uzupełniając jakośd i poziom studiów
wyższych architektów, inżynierów, historyków sztuki, archeologów, itp. Wśród uczestników
naszych szkoleo są pracownicy przedsiębiorstw budowlanych zajmujących się konserwacją
zabytków, bez wykwalifikowanej kadry z tej branży. Akredytowane szkolenia mogłyby
zapewnid

uczestnikom

certyfikat

uznawany

na

poziomie

krajowym

i

/

lub
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międzynarodowym. Korzyści z akredytacji mogą odnosid się również do naszej organizacji
jako wykwalifikowanego ośrodka szkoleniowego.

Czy jesteś w stanie ocenid poziom zapotrzebowania na akredytację kwalifikacji Rzemiosła
wśród nauczycieli Rzemiosła w Twoim kraju? Kto byłby kluczową grupą docelową i jak ważne
jest dla nich uzyskanie akredytacji? Jakie opinie otrzymałeś od uczniów, partnerów
i uczestników?
Nie, nie jesteśmy w stanie. Grupą docelową naszych szkoleo byliby młodzi architekci,
inżynierowie, specjaliści z zakresu ochrony dziedzictwa architektonicznego, przedsiębiorstwa
zajmujące się konserwacją zabytków.
Z 17-letnią historią, nasze szkolenia realizowane w Bánffy Castle Bontida były bardzo
pozytywne. Mieliśmy około 1700 uczestników z 26 krajów świata, zwłaszcza z Wielkiej
Brytanii i Europy. Zastosowana przez nas działalnośd edukacyjna i zasada restauracji przez
edukację oraz edukacja przez restaurację została uhonorowana Nagrodą Główną Europa
Nostra w 2008 roku.
Jakie są bariery lub przeszkody, które należy pokonad, aby uzyskad akredytację?
Głównymi barierami jest brak kodów zawodowych lub COR odnoszących się do tych
rzemiosł z rumuoskiego systemu zawodowego.
W jaki sposób proces testowania rezultatów zmienił Twoje rozumienie tych problemów?
Wpłynął pozytywnie na rozwój pracowników.
3.6.5. Wymiar europejski
Jak ważne jest, aby kwalifikacja miała wymiar europejski i była zgodna z ECVET i ERK?
Z uwagi na to, że nasze szkolenia są z punktu widzenia uczestników międzynarodowe, ważne
jest, aby oferowad im kwalifikacje zgodne z ECVET i ERK.
Czy dostosowanie się do ECVET i ERK powoduje trudności w kontekście krajowym?
Nie sądzimy; w naszym kraju są inne szkolenia odpowiadające tym poziomom, a reforma
oświaty w Rumunii opiera się na dyrektywach europejskich.
Jak myślisz, czy akredytacja jest czymś, do czego chciałbyś dążyd?
Tak, bardzo, dążymy do tego.
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3.6.6. Wnioski
Najlepszym kolejnym krokiem jest wykształcenie wyspecjalizowanych trenerów zgodnym
z wytycznymi COR / listą zawodów w naszym kraju oraz opracowanie standardów
zawodowych i ich walidacja na poziomie krajowym przez ANC.
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4. Przegląd testowania w ramach Crafts 3.0
4.1. Kontekst i procedury
Przegląd ten, przeprowadzony przez partnera Rinova, podsumowuje wyniki testowania
programu nauczania CRAFTS 3.0. Został on podjęty w kontekście szóstego rezultatu pracy
intelektualnej i skupia się na ewaluacji etapów testowania, jego wpływie na uczniów
w kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego, co zadziałało dobrze i wyciągniętych
wnioskach. Wyniki tego przeglądu są również wykorzystywane w ocenie programu
szkoleniowego Crafts 3.0 prowadzonego przez partnera Innoquality Systems Ltd.

Przegląd obejmuje oba etapy testowania. Zaproponowano metodologię pierwszego etapu
i uzgodniono ją wspólnie z partnerami, obejmującą proces szkolenia trenerów, co zostało
omówione w celu wprowadzenia planu drugiego etapu testowania, w którym trenerzy
testowali rezultaty projektu z użytkownikami koocowymi.
Zgodnie z potrzebami wyrażonymi przez partnerów zaproponowaliśmy szereg działao, które
przedstawiciele Konsorcjum dostosowywali do konkretnych okoliczności i uczestników:
4.1.2. Modułowe podejście do pilotowania:
o Testowanie 2 modułów, B i C. Uzgodniono, że moduł B jest kluczowym
priorytetowym aspektem, na którym należy się skoncentrowad podczas testowania.
o Moduł B będzie elementem kontrolnym oceny jako punkt odniesienia dla całego
procesu oceny.
Zaplanowano, następujący podział testowania modułów w pierwszym etapie testowania
w podziale na partnerów:
FOACAL: A, B, C
CEARTE: A, B, C
DIMITRA: B, C, D
RINOVA: B, C, D (D jako kluczowa częśd)
FTT: A, B, C, D (różni trenerzy będą uczestniczyd w różnych częściach kursu).
Ta wstępna lista miała charakter orientacyjny i mogła ulec zmianie, aby zapewnid najbardziej
spersonalizowane podejście w zależności od grupy docelowej.
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4.1.3. Uczestnicy
Program nauczania był testowany przez 60 uczestników z 5 krajów.
Metodologia oceny opierała się na zestawie ankiet, które miały minimalny zakres kontekstu
i silny zakres na jakościowej informacji zwrotnej uzyskanej podczas indywidualnych sesji
podsumowujących z każdym z partnerów, jak opisano poniżej.

4.1.4. Struktura i etapy
Etap 1
Etap 1 miał obejmowad program nauczania. Uczestnicy zostali zaangażowani w program
nauczania na różnych poziomach trudności w zależności od potrzeb organizacji. Oczekiwano,
że doprowadzi to zarówno do walidacji treści programu nauczania na poziomie partnerstwa,
jak i do wprowadzenia umiejętności potrzebnych na drugim etapie.
Etap 2
Na tym etapie uczestnicy wykorzystali platformę do tworzenia własnych treści. Ten etap był
zasadniczo praktyczny i oferował wyższy poziom swobody i dostosowania.
4.1.5. Wpływ Covid - 19 na testowanie rezultatów
Sytuacja związana z pandemia korona wirusa wpłynęła na realizację testowania. Każdy
partner w rezultacie został dotknięty w taki czy inny sposób, w zależności od przebiegu
pandemii w ich krajach, różnych nałożonych ograniczeo i różnych terminów, w których
środki te krzyżują się z agendą testowania.
Dotyczyło to tylko drugiego etapu testowania. Mimo to każdy partner założył sobie cel
testowania rezultatów z co najmniej 5 trenerami i 25 użytkownikami koocowymi.
Bezpośredni wpływ Covid – 19 możemy opisad z dwóch punktów widzenia.
Wpływ operacyjny
W większości krajów partnerskich, mobilności i różne stopnie restrykcji miały miejsce
podczas drugiego etapu testowania. Ponieważ tradycyjne warsztaty nie były możliwe,
partnerzy musieli wprowadzid bardziej autonomiczne praktyki, w oparciu o własne wysiłki,
co było bardzo trudne w związku z globalną pandemią, jednocześnie utrudniając partnerom
utrzymywanie kontaktu i śledzenie postępów uczestników oraz wspólne zaangażowanie.
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Mimo to udało się uzyskad pewne informacje zwrotne i wyniki. Rinova zebrała ostatnie
opinie i wyniki do początku sierpnia 2020r., z opóźnieniem zaledwie miesięcznym, i biorąc
pod uwagę okoliczności, jest to uważane za bardzo dobry wynik i dowód na odpornośd i
zdolnośd do dobrej organizacji pracy.
Wpływ kontekstowy
Ze względu na charakter projektu CRAFTS 3.0 bezpośrednio wpłynęło na niego
przyspieszenie transformacji cyfrowej wywołane okresem lockdownu.
Nadzwyczajne okoliczności, w których niemal każda branża maksymalnie wykorzystała swoje
możliwości komunikacji cyfrowej, spowodowały, cytując niektórych autorów, „wielkośd
cyfrowej transformacji, jakiej oczekuje się w ciągu najbliższych trzech lat w ciągu zaledwie
trzech miesięcy”.
Sektor uczenia się był jednym z najbardziej bezpośrednio dotkniętych tą tendencją
i w większości przypadków w sposób pozytywny. W jakiś sposób cała sytuacja pomogła
osiągnąd jeden z celów projektu. Wszyscy zaangażowani praktycy rzemiosła stali się
świadomi potrzeby włączenia cyfrowych i zdalnych narzędzi uczenia się do swojej praktyki
oraz są świadomi dostępnych narzędzi i różnych opcji.
Jednak wadą tego projektu jest to, że przyspieszony popyt na cyfrowe uczenie się
spowodował całą falę rozwoju narzędzi i platform e-learningowych, które wspierały
synchroniczne uczenie się online, pozostawiając testowane rozwiązania dostarczone przez
projekt w trudnej do konkurowania sytuacji ze względu na uwagę, jaką przemysł poświęcił
temu trendowi. Ten nadmiar ofert miał wpływ na drugi etap projektu, kiedy wielu
praktyków odchodziło od platformy, aby dostarczad treści swoim studentom, korzystając z
innych rozwiązao z różnych powodów.
Jednocześnie sytuacja ta uwypukliła i potwierdziła w informacjach zwrotnych znaczenie
programu nauczania i potrzebę dalszego przejścia sektora rzemieślniczego do tej
transformacji cyfrowej.
4.2. Informacje zwrotne od partnerów
W tym miejscu zestawiamy szczegółowe informacje od każdego partnera, które
przeprowadził testowanie rezultatów. Informacje te pochodzą z danych ilościowych

P a g e | 70

zebranych w ankietach i indywidualnych sesjach, które Rinova przeprowadziła w ramach
tego procesu.
4.2.2. Testowanie - Transylvania Trust (Rumunia)
Partner Transylvania Trust rozpoczął Etap 1 z 6 praktykami, ich profil był bardzo specyficzny:
wszyscy byli cieślami i murarzami, które są kluczowymi dyscyplinami zaangażowanymi
w działalnośd restauracyjną obiektów zlecanych przez Transylvania Trust.
Testowanie zostało zorganizowane w ciągu 2 miesięcy, począwszy od lutego 2020r.,
i obejmował 2 sesje i wiele godzin samodzielnej nauki online przy użyciu platformy.
Moduły, które uznano za najbardziej odpowiednie dla tej organizacji, to Moduł B i części
Modułu C.
Od lutego wszyscy po raz pierwszy skorzystali z platformy edukacyjnej online. Później
i w okresie pandemii Covid – 19, byli zachęcani do korzystania z wielu innych opcji
materiałów.
Partner Transylvania Trust przeprowadził 5 kursów, korzystając z wiedzy zdobytej w ramach
programu nauczania, ale w przypadku realizacji drugiego etapu testowania, w okresie
pandemii, okazało się, że bardziej przydatne jest korzystanie z Google Classroom.
Mimo to zdecydowano się korzystad z możliwości online platformy tylko ze względu na
aspekty związane z wiedzą, ponieważ ich dyscyplina wymaga wysokiego poziomu praktyki
z narzędziami warsztatowymi.
W bezpośredniej informacji zwrotnej od korepetytorów wynika, że zgłaszają oni problem
techniczny z quizami na platformie. Uważają, że platforma jest dobra do pokazywania
programu nauczania. Ponadto, uczestników interesowała zawartośd graficzna i wideo, ale
nie materiał do czytania.
4.2.3. Testowanie - Dimitra (Grecja):
Dimitra miał 5 trenerów z różnych podsektorów:


Projektowanie mody



Krawiectwo



Rzeźba w drewnie



Biżuteria



Rysunki i nadruki na drewnie
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Średni wiek uczestników wynosił 35 (30-40), po jednym kandydacie z poza tego progu (2743).
Testowanie odbywało się od lutego do maja 2020 r. i ponownie, podczas gdy pierwszy etap
przebiegał sprawnie, z pierwszą sesją twarzą w twarz i drugą sesją online, aby wspierad
uczestników z dodawaniem materiałów na platformę, testowanie z uczniami było
utrudnione z powodu wczesnego okresu lockdownu w Grecji.
Ankiety z opiniami wymagały dodatkowego wysiłku ze strony partnera Dimitra, ponieważ
konieczne było ich tłumaczenie, aby mogły zostad wypełnione przez uczestników.
Ostatecznie uczestnicy utworzyli 5 kursów na platformie, prawie kompletnych, ale był to
proces, który wymagał dodatkowego wsparcia ze strony przedstawicieli partnera.
Zebrano następujące uwagi:
Początek był trudny, ponieważ uczestnicy potrzebowali więcej czasu niż oczekiwano,
niemniej jednak wrażenie na koocu było pozytywne, a proces owocny.
Tylko jedna osoba miała wcześniejsze doświadczenie z nauką online.
W zakresie programu nauczania CRAFTS 3.0; moduły B, C i D były najbardziej interesujące;
C i D dla mentorów, a moduł D szczególnie wyróżniony przez 2 trenerów, którzy mają własną
firmę.
Treśd kursu i nauka na jednej platformie były dla trenerów najważniejszym elementem
doświadczenia.
Niektórym jednak brakowało funkcji czatu online do komunikowania się ze swoimi uczniami.
Pojawiły się również komentarze dotyczące treści wideo, dostępne głównie w języku
angielskim, które w tym przypadku byłyby rozwiązywane napisami. Ma to znaczenie na
poziomie UE, ponownie podnosi kwestię lokalizacji wyselekcjonowanych treści, co jest
tematem poruszanym w wielu projektach. Potrzebne jest rozwiązanie lokalizacyjne.
Zgłaszano również błąd w quizach.
Komentowano, że platforma jest czasochłonna do tworzenia treści, a na poziomie
organizacyjnym nie pasuje do praktyki partnera Dimitra używającej Moodle, więc
dyskutowali również z trenerami, jak dostosowad zdobyte doświadczenia do platformy do
uczenia się stosowanej przez ich organizację.
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4.2.4. Testowanie - Foacal (Hiszpania)
Foacal przeprowadził testowanie rezultatów od listopada 2019 r. w ramach pierwszego
etapu i drugiego etapu planowanego na marzec, na który bezpośrednio wpłynęła sytuacja
Covid -19 w Hiszpanii.
Przedstawicieli Foacal zaangażowali w pilotaż 17 uczestników: trenerów, którzy prowadzą
kursy dla organizacji.
Opinie użytkowników związane z platformą wskazywały na to, że dobrze działała, a z drugiej
strony wydawała się czasochłonna, mało intuicyjna – szczególnie w celu stworzenia
własnych treści, niemniej jednak przetestowano 3 kursy na platformie.
Kontakt Foacal z większością praktyków przyzwyczajonych do ich własnej nieformalnej
dynamiki i wysokiego poziomu bezpośredniego kontaktu wywołał początkową niechęd do
korzystania z platformy. Ta niechęd jednak zniknęła skutkiem lockdownu, ponieważ cyfrowe
i zdalne nauczanie stało się jedyną dostępną opcją utrzymywania kontaktu i wspierania
uczniów. Rozwijanie e-learningu jest dla nich całkowicie nowym działaniem, większośd z nich
nadal dostarcza wiedzę za pomocą nauczania w formie papierowej i bezpośredniego
nauczania.
Zauważono, że dodatkową trudnością podczas testowania okazały się kwestie związane
z własnością intelektualną; starsi praktycy wciąż niechętnie publikują treści swoich kursów,
aby chronid je przed kopiowaniem.
4.2.5. Testowanie - Cearte (Portugalia)
Partner Cearte podzielił testowanie rezultatów na etapu. Spośród 26 zaangażowanych
rzemieślników 7 testowało Moduł A, a 19 Moduł B w następujących ramach czasowych:
Moduł A - 18.12.2019 do 31.01.2020r.
Moduł B - od 23.04.2020 do 28.05.2020r.
Cearte wykorzystał platformę CRAFTS 3.0 do przedstawienia uczestnikom programu
nauczania i jako dwiczenie do tworzenia własnych treści online na wybranej platformie.
Cearte nie byłby w stanie dostarczyd wyników drugiego etapu testowania z wykorzystaniem
platformy CRAFTS 3.0, ponieważ korzystają z obowiązkowego rozwiązania w tym zakresie
(platformy do nauki online) wskazanej przez portugalski organ ds. nauki, co czym
poinformowali na spotkaniu ponadnarodowym partnerów w Portugalii.
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Dla modułu B użyli tzw. BigBlue, który jest zintegrowanym z ich systemem rozwiązaniem
szkoleniowym, o nazwie Human Train:
https://www.humansoft.pt/formacao/humantrain.html
W efekcie, stworzono 5 kursów na platformie CRAFTS 3.0, które później ponownie
wykorzystali na własnym rozwiązaniu.
Ciekawą opinią w tym przypadku, która kontrastuje z innymi organizacjami, jest to, że
chociaż LearnPress (opcja wybrana przez projekt CRAFTS 3.0) nie została uznana za
przyjazną dla użytkownika przez 4 z 5 organizacji, Cearte stwierdził, że LearnPress jest
bardziej przyjazny dla użytkownika niż ich obecne rozwiązanie, które stosują, ale nie byli w
stanie go zastosowad ze względu na obciążenie administracyjne i możliwości skali, które są
ograniczone, a w ich przypadku narzucone przepisami.
Uczestnicy dostarczyli również pozytywnych opinii na temat programu CRAFTS 3.0 i jego
znaczenia: był dobrze skonstruowany i dobrze zarządzany z odpowiednimi działaniami.
Jakie wyciągnęli wnioski? Cearte odkrył kilka rzeczy związanych z testowaniem:


Potrzebują narzędzia, które umożliwia synchroniczne sesje uczenia się.



Byłoby interesujące mied forum internetowe dla każdego kursu.



Uczniowie muszą przesład swoje zajęcia i / lub prace cząstkowe.



Platforma musi umożliwiad koordynację i kontrolę administracyjną działao i kursów,
ponieważ należą one do krajowego systemu szkoleo.

Wcześniejsza znajomośd Wordpressa nie było konieczna.
4.2.6. Testowanie - Rinova (Wielka Brytania)
Partner Rinova rozpoczął etap 1 testowania w listopadzie 2019 roku i trwał on do stycznia
2020 roku, z udziałem 6 trenerów zrekrutowanych z ich sieci partnerów: Create Space.
Create Space to organizacja charytatywna działająca w Londynie, która specjalizuje się
w rzemiośle i technologii. Ten etap testowania zaangażował drugi koniec sektora
rzemieślniczego, praktyków, którzy są już mocno zaangażowani w technologię, z wyjątkiem
jednego, który doświadczył jej po raz pierwszy.
W ramach ogólnej informacji zwrotnej praktycy ci uznali treśd programu nauczania za
interesującą, zwłaszcza moduły B i D, ale zauważyli również brak treści interaktywnych
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i nadmiar materiałów do czytania. Dla społeczności przyzwyczajonej już do narzędzi
cyfrowych platforma wydawała się słaba. Cytując bezpośrednią opinię uczestnika:
„Koncepcje, nad którymi pracowaliśmy podczas zorganizowanych sesji, pomogły mi
w uporządkowaniu warsztatów, ale stały się mniej istotne pod względem narzędzi, których
należy użyd i możliwości LearnPress”.
Wszyscy praktykujący byli wolnymi strzelcami, na których duży wpływ miała sytuacja Covid –
19 i nie wszyscy byli w stanie poradzid sobie z własnymi uczniami w tym okresie. Jednak
opinie przekazane przez zaledwie dwóch uczestników był na tyle znaczące, że osiągnięto
wszystkie wyznaczone cele projektu:
Patricia Bidi przeprowadziła ponad 15 warsztatów online w okresie Covid - 19 na temat
technik rysowania, docierając do około 100 uczestników i podpisała umowę na kurs elearningowy z klientem korzystającym z Google Classroom. 15 osób zapisuje się na każdy z
jej kursów. Realizacja jednego kursu została już potwierdzona. Wykorzystała moduł B, aby
ulepszyd swoją prezentację, ze wsparciem partnera Rinova.
Ogólnie rzecz biorąc, platforma CRAFTS 3.0 nie wygląda na wystarczająco przyjazną dla
użytkownika w porównaniu do istniejących.
Przyspieszenie transformacji cyfrowej w okresie pandemii uwypukliło temat rzemiosła
i wyjaśniło, w jakich obszarach rzemiosła cyfrowe uczenie się sprawdza, a w jakich nie.
Przydatnośd cyfrowego uczenia się jest związana zarówno z poziomem wykształcenia, jak
i konkretną dyscypliną rzemieślniczą, na przykład, chociaż w przypadku rysowania jest
wykonalne, w ogóle nie dotyczy garncarstwa.
Jedna z uczestniczek zgłosiła, że jej nauczanie zostało anulowane. CRAFTS 3.0 zachęcił ją do
wzięcia udziału w warsztatach poświęconych konkretnemu zastosowaniu innych narzędzi
wideo oraz sposobom tworzenia „atrakcyjnych treści” na rynku e-learningowym oraz jej
działalności rzemieślniczej:
https://www.marthamayronson.com/
Włączenie audio i podcastów jako materiału do nauki zostało podkreślone przez kilka osób,
z absolutną potrzebą tworzenia treści, które pozwalają uniknąd problemów z koncentracją
uwagi i upraszczają przyswajanie materiałów do nauki o większej szczegółowości.
Większośd uczestników zastosowała strategie mieszane, korzystając z Google Classroom do
publikowania materiału merytorycznego.
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4.3. Ocena etapów testowania: wyciągnięte wnioski
W ogólnym zarysie są to doświadczenia zdobyte podczas testowania, które już teraz
stanowią podstawę praktyki i planów partnerów na przyszłośd.
4.3.2. Nauczanie rzemieślnicze wymaga mieszanego modelu, nie jest
możliwe, aby działało w pełni online.
Istnieją pewne wyjątki od tej praktycznej zasady, jeśli chodzi o materialne potrzeby
dyscypliny, np. warsztaty rysunkowe zakooczyły się sukcesem w pełni online w Wielkiej
Brytanii, ale tylko dlatego, że były na bardzo wczesnym etapie, a uczestnicy dopiero
zaczynali kroki w tej dyscyplinie, bardziej zaawansowane szkolenie byłoby trudniejsze do
przeprowadzenia w ten sposób.
Dyscypliny i praktyki rzemieślnicze, które wymagają intensywnych prac warsztatowych,
takich jak ceramika, sitodruk, druk 3D, stolarka itp., są niemożliwe do zrealizowania w pełni
online.
4.3.3. Platforma była bardzo skutecznym narzędziem do gromadzenia
i dostarczania informacji.
Dostarczenie wiedzy, a w szczególności kontakt trenerów z koncepcjami i informacjami
zawartymi w programie CRAFTS 3.0, zostało pomyślnie osiągnięte we wszystkich krajach
partnerstwa za pośrednictwem platformy. Otwiera to ścieżkę eksploatacji poprzez
wyodrębnienie tych treści z platformy i / lub przeniesienie ich do systemów używanych
przez każdą organizację.
4.3.4. Większe organizacje szkoleniowe potrzebują systemów zarządzania
nauczaniem; freelancerzy zwykle używają specjalistycznych narzędzi.
Istnieje znaczna różnica w zakresie cyfryzacji między organizacjami szkoleniowymi z dużą
liczbą uczestników, którzy są regulowani przez oficjalne kwalifikacje, a pracą małych,
ukierunkowanych organizacji i freelancerów.
W większych organizacjach potrzeby administracji i zgodnośd z ich ramami prawnymi
implikują potrzebę systemów zarządzania nauczaniem (LMS). Są to bardziej złożone
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narzędzia, które wymagają wyspecjalizowanych ról zawodowych do utrzymania oraz dużej
grupy nauczycieli i praktyków do generowania treści.
Z drugiej strony, mniejsze i zdyscyplinowane organizacje wymagają bardziej bezpośredniego
i zwinnego podejścia i szukają specjalistycznych rozwiązao lub po prostu narzędzi, które
dostarczają treści bez obciążeo związanych z administracją i utrzymaniem serwerów.
4.3.5. Unikaj materiałów wyłącznie tekstowych.
To kolejna praktyczna zasada, która wynikła z testowania rezultatów. Kursy online
i rozwiązania do przekazywania informacji muszą byd możliwie interaktywne. Czytanie treści
jest męczące i czasochłonne oraz demotywuje osoby uczące się w ramach kształcenia
i szkolenia zawodowego.
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5. Wnioski
Bezprecedensowa pandemia Covid - 19 znacznie przyspieszyła popyt na innowacje
w cyfrowym uczeniu się, co z kolei znacznie zwiększyło znaczenie programu nauczania
rzemiosła i jego głównego celu, jakim jest wspieranie digitalizacji metod nauczania
w tradycyjnym rzemiośle. W trakcie realizacji projektu byliśmy świadkami zmiany postaw
wśród tradycyjnych nauczycieli rzemiosła w zakresie akceptacji konieczności digitalizacji
w celu dotarcia do uczniów, którzy nie mogli już fizycznie uczestniczyd w kursach. Projekt
ujawnił również ograniczenia cyfrowego nauczania niektórych praktycznych umiejętności
rzemieślniczych, które wymagają praktycznego zastosowania i dostępu do fizycznych
narzędzi i sprzętu, oraz że nauczanie rzemiosła wymaga mieszanego nauczania.

Drugą konsekwencją pandemii była przyspieszona reakcja na zapotrzebowanie na
technologię uczenia się online, która pod wieloma względami wyprzedziła początkowe cele
projektu w sposób, którego nie można było przewidzied. Projekt taki jak ten nie ma
zasobów, aby opracowad techniczne aplikacje edukacyjne, które byłyby w stanie
konkurowad z wszechstronną gamą stale innowacyjnych produktów i platform, które są
obecnie dostępne. Tak więc drugi kluczowy wniosek jest taki, że głównym celem dalszego
rozwoju programu nauczania rzemiosła powinno byd opracowanie treści, które mają byd
stosowane w jak największym stopniu między platformami. Jest to siła programu nauczania,
która została zidentyfikowana w trakcie oceny i którą można dalej rozwijad, opracowywad i
uzupełniad.

Aby uzyskad europejską akredytację programu CRAFTS 3.0, można skorzystad z dwóch
ścieżek. Obydwie dotyczą scenariuszy realizacji programu jako oferty szkoleniowej.

OPCJA PIERWSZA: Program nauczania CRAFTS 3.0 lub jego części są wykorzystywane jako
podstawa do opracowania programu uniwersyteckiego lub szkolnictwa wyższego. W tym
scenariuszu program CRAFTS 3.0 byłby bezpośrednio akredytowany jako częśd formalnego
systemu edukacyjnego i nagradzany liczbą punktów ECTS w zależności od ilości zajęd
związanych z programem szkoleniowym. Te punkty ECTS byłyby uznawane przez inne
uniwersytety (lub inne organy akredytowane do przyznawania punktów ECTS) w danym
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kraju, a także we wszystkich krajach należących do Europejskiego Obszaru Szkolnictwa
Wyższego (EOSW).

OPCJA DRUGA: Program CRAFTS 3.0 lub jego części są wykorzystywane do opracowania
nieformalnej oferty szkoleniowej prowadzonej przez dostawcę szkoleo kształcenia i
szkolenia zawodowego. W tym scenariuszu program nauczania pozostałby nieformalną
ofertą szkoleniową, a celem byłoby, aby to nieformalne szkolenie w ramach uczenia się
przez całe życie osoby uczącej się było uznawane przez właściwe organy i przyznawane mu
ECTS.
5.1. OPCJA PIERWSZA: analiza
W scenariuszu, który ma na celu wdrożenie programu CRAFTS 3.0 jako oferty badawczej lub
szkoleniowej uniwersytetu, szkolenie byłoby częścią formalnego systemu edukacji kraju
partnerskiego.
Dostosowanie do wytycznych ECVET ułatwia przenoszenie programu nauczania CRAFTS 3.0
do programów uniwersyteckich i szkolnictwa wyższego.
Akredytacja europejska w tym kontekście nie oznacza, że będzie istniał jeden wspólny
program szkoleniowy w całej Europie, ale oznacza, że działania edukacyjne mogą byd
uznawane w całej UE (szczególnie przez uniwersytety).
Jeśli chodzi o akredytację europejską, scenariusz uniwersytecki stanowi krajową formę
akredytacji z europejską perspektywą. Działania edukacyjne byłyby uznawane, ale
najprawdopodobniej

nie

byłoby

jednolitego

programu

nauczania

/

programu

szkoleniowego, ponieważ program nauczania byłby wdrażany jako częśd krajowego
programu kształcenia uniwersytetów (z wyjątkiem przypadku wspólnego programu
uniwersyteckiego dwóch lub więcej uniwersytetów z innym partnerem). Z drugiej strony
opracowany program szkoleniowy najprawdopodobniej lepiej odzwierciedlałby potrzeby
krajowe niż jednolity program nauczania dla wszystkich krajów partnerskich lub krajów UE.

Realizacja scenariusza, w którym Curriculum CRAFTS 3.0 stanowi podstawę programu
szkolenia lub studiów na uczelni, wymagałaby następujących podstawowych kroków:
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*Dostosowanie programu nauczania CRAFTS 3.0 do wytycznych ECVET. Podjęto to,
ponieważ projekt programu nauczania był oparty na wytycznych ECVET. Dalsze
opracowywanie przykładów działao oceniających pomoże w walidacji osiąganych efektów
uczenia się.
*Wskazanie właściwego organu uprawnionego do nadawania punktów ECTS (np.
Akredytowane uczelnie) i zainteresowanego realizacją programu studiów lub szkolenia
w oparciu o program CRAFTS 3.0 lub jego części.
*Opracowanie programu szkoleniowego i odpowiednich procedur oceny w celu walidacji
osiągania efektów uczenia się.

Scenariusz, w którym program nauczania CRAFTS 3.0 jest wdrażany jako szkolenie
nieformalne, nie będzie wymagał żadnych dodatkowych kroków, z wyjątkiem działao, które
promują korzystanie przez grupę docelową z zasobów do samodzielnej nauki i aplikacji.
Jedna możliwa realizacja tego scenariusza będzie w zasadzie już po opracowaniu tego
Przewodnika (zdalne formy uczenia się poza formalnego). Wykorzystanie programu CRAFTS
3.0 do opracowania nowej oferty szkoleniowej również należałoby do tego rodzaju
scenariusza.
5.2. OPCJA DRUGA: analiza
W odniesieniu do uznawania działao edukacyjnych poza formalnym systemem
edukacyjnym, należy stwierdzid, że kwestia ta jest obecnie rozwijana w Europie i - chociaż
paostwa członkowskie zwiększyły swoje wysiłki 6 - praktyki uznawania i / lub walidacji działao
związanych z uczeniem się poza formalnym nie są powszechnie dostępne we wszystkich
krajach członkowskich. Nie ma więc gwarancji, że wdrożenie programu CRAFTS 3.0 jako
nieformalnej oferty szkoleniowej doprowadzi do uznania zaangażowanych działao
edukacyjnych, nawet jeśli program szkoleniowy jest dostosowany do standardów ECVET.
Decyzja o wdrożeniu tej opcji będzie zależała od chęci co najmniej jednej uczelni w każdym
kraju partnerskim do realizacji programu nauczania jako programu szkoleniowego
(z wyjątkiem przypadku uniwersytetu kształcącego się na odległośd lub wspólnego programu
studiów uniwersytetów we wszystkich krajach partnerskich). W związku z tym, że realizacja
6

http://www.cedefop.europa.eu/files/executive_summary_-_validation_inventory_2016_0.pdf
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tej strategii będzie odbywad się w kontekście krajowym, w krajach partnerskich nie będzie
wspólnego programu szkoleniowego CRAFTS 3.0.
Partnerzy musieliby podzielid się lub zrezygnowad z kontroli nad treścią programu szkolenia.
Ważne jest, aby program CRAFTS 3.0 został dostosowany do wytycznych ECTS w celu
ułatwienia i wsparcia realizacji obu powyższych scenariuszy. Strukturyzowanie programu
nauczania pod względem efektów uczenia się i definiowanie ich w odniesieniu do poziomów
Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) zapewnia, że można je potencjalnie przenosid między
różnymi ramami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego w Europie.
Tworzenie przykładów czynności oceniających, które można wykorzystad do walidacji
osiągania efektów uczenia się, również ułatwi postęp w kierunku akredytacji.

