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PODRĘCZNIK
Niniejszy podręcznik edukacyjny " Work-Based Learning " jest skierowany do osób
zaangażowanych w promowanie Work-Based Learning (WBL) czyli uczenie się w miejscu
pracy. Podręcznik opisuje czynniki sukcesu, wyzwania, metodologię, praktyczne rozwiązania i
wskazówki dotyczące skutecznego wdrażania Work-Based Learning w wysokiej jakości
systemach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET). Aktywny udział pracodawców i nacisk
na uczenia się w miejscu pracy ułatwiają młodym ludziom pierwsze doświadczenia zawodowe
na rynku pracy poprzez zapewnienie im praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które
są im potrzebne na danym stanowisku. Pracy.
Ten projekt był realizowany przez sześć organizacji z Europy, które dziliły się doświadczeniem
na temat kształcenia i szkolenia zawodowego VET:
•

Find An Internship (koordynator z Wielkiej Brytanii)

•

Centrum Brahea na Uniwersytecie w Turku (Finlandia)

•

Euro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna (Polska)

•

Youth Europe Service (Włochy)

•

Kainotomia (Grecja)

•

Informamentis Europa (Włochy)
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STRESZCZENIE
Podręcznik dla edukatorów "Work-Based Learning" dostarcza wskazówek dotyczących
efektywnych praktyk WBL czyli uczenia się w miejscu pracy, które promują pozytywne
doświadczenia edukacyjne i rozwój uczących się. Jest to bezpłatny materiał edukacyjny na
temat metod i narzędzi edukacyjnych dla sektora kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).
W niniejszym przewodniku omówiono istotne wyzwania i okoliczności występujące w sześciu
europejskich krajach partnerskich, a następnie dokonano analizy udanych strategii i praktyk.
W niniejszym podręczniku omówiono te praktyki, podkreślając kluczowe cechy dobrej jakości
uczenia się w miejscu pracy, znaczenie WBL oraz przydatne narzędzia edukacyjne, które
wspierają jego wdrażanie. Ponadto podręcznik opisuje model wdrażania WBL z organizacji FAI.
Zaproponowano też zalecenia, które uwzględniają implikacje Covid-19 dla WBL.
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ROZDZIAŁ 1: CELE EUROPEJSKIEJ
POLITYKI EDUKACYJNEJ
Głównym celem Europy jest wyjście z ostatniego kryzysu gospodarczego i finansowego. Stopy
bezrobocia są wysokie, a rynek pracy konkurencyjny[ 1]. Dane z września 2019 r. dla 27 państw
członkowskich UE wskazywały na ogólną stopę bezrobocia w wysokości 6,3 % i stopę
bezrobocia wśród młodzieży w wysokości 15,2 %[1] (źródło: Eurostat). Kryzys uwypuklił
znaczenie restrukturyzacji naszej gospodarki i społeczeństwa. Europa dąży do tego, by być
bardziej zrównoważoną i sprzyjającą włączeniu społecznemu. Aby osiągnąć te cele, musimy
być elastyczni, zapewniać systemy kształcenia i szkolenia wysokiej jakości, które odpowiadają
potrzebom dnia dzisiejszego i przyszłości[ 2].

1.1.

Europejski Sojusz na rzecz Edukacji

Mając na uwadze pilną kwestię poprawy systemów edukacji w Europie, w 2015 r. Europejskie
Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) uczestniczyło w warsztatach
współpracy UNESCO dotyczących umiejętności. Pozostałe agencje biorące udział w projekcie
były następujące: Bank Światowy, Światowa Organizacja
Zdrowia, Komisja Europejska, The European Training
Foundation oraz Organizacja Narodów Zjednoczonych
ds. Rozwoju Przemysłowego ONZ oraz międzynarodowa
organizacja zajmująca się umiejętnościami i
kształceniem i szkoleniem zawodowym. Głównym
tematem warsztatów były: systemy VET i wpływ reformy na instytucje i świadczenie VET;
możliwości uczenia się przez całe życie we wszystkich środowiskach i na wszystkich
poziomach edukacji oraz wyzwanie związane z określeniem umiejętnościna rynku pracy i w
przedsiębiorczości. Doszło do porozumienia wszystkich zaangażowanych stron na wymianę
informacji i zrównoważone podejście oparte na Brokerze informacji (także z ang. information

Ec.europa.eu1. (2020). [online], dostępne na stronie: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10064439/3-31102019-CP-EN.pdf [dostęp: maj 2019].

Komisja Europejska przyjęła 9 czerwca 2010 r. komunikat "Nowy impuls dla europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego służący wspieraniu strategii

2.

Europa 2020", w którym zaproponowała w ogólnym zarysie przyszły program europejskiej polityki kształcenia i szkolenia zawodowego
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broker, knowledge broker, researcher, information professional). Jako cele strategiczne dla
VET lub TVET[ 3].
Na poziomie europejskim istnieje wiele systemów dotyczących sojuszu edukacyjnego.
Platforma taka jak Europejski Sojusz na rzecz Praktyk Zawodowych (EAfA) jest platformą
wielopodmiotową. Platforma ta skupia rządy, firmy i organizacje biznesowe, izby
przemysłowe, handlowe i rzemieślnicze, instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego VET,
partnerów społecznych, organizacje i sieci zawodowe, a także instytuty badawcze i ośrodki
analityczne. (EAFA) ma na celu wzmocnienie jakości, podaży i wizerunku praktyk
zawodowych w Europie[4 ]

1.2. Badanie dotyczące uczenia się w miejscu pracy w
Europie
Komisja Europejska określiła trzy modele uczenia się w miejscu pracy (z j ang. Work-based
Learning - WBL), które są obecnie stosowane w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

Modele uczenia się
opartego na pracy

(VET):

[ 3]
[ 4]

Programy
alternatywne lub
praktyki zawodowe

Osoby uczące się spędzają dużo czasu na
szkoleniach w firmach. Równolegle w
szkołach VET lub innych placówkach
kształcenia / szkolenia zdobywają wiedzę
ogólną i zawodową oraz uzupełniające się
umiejętności praktyczne i kluczowe
kompetencje

On-the-job training
Staże w firmach

Zwykle obejmuje to staże, praktyki
zawodowe lub staże, które stanowią
obowiązkowy lub opcjonalny element
programów VET prowadzących do
uzyskania formalnych kwalifikacji.

Zintegrowany
program szkolny

Szkoły lub ośrodki szkoleniowe ponoszą
główną odpowiedzialność za tworzenie
środowisk pracy zbliżonych do
rzeczywistych w laboratorium,w kuchni,
restauracji, firmie, podczas warsztatów,
symulacji lub poprzez rzeczywiste projekty
biznesowe / branżowe .

Komisja Europejska (2015), Riga Conclusions 2015: http://www.cedefop.europa.eu/en/news-and- press/news/european-ministers-endorse-riga-conclusions-vet
Europa.eu. (2020). Europejski sojusz na rzecz praktyk zawodowych. [online] Dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=en [Dostęp: maj. 2019].
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Poniższy model ilustruje różne rodzaje programów uczenia się w miejscu pracy;

5

[ 5]

https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2018-09/Work-based%20learning_Handbook.pdf
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ROZDZIAŁ 2: WORK-BASED LEARNING
W KRAJACH PARTNERSKICH
PROJEKTU
Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie przeglądu literatury i studiów przypadku
związanych z kształceniem w miejscu pracy w Wielkiej Brytanii (koordynator wiodący projektu
IMPROVE), Finlandii, Grecji, Włoszech i Polsce. Rozdział ten dostarczy czytelnikowi i informacji
na temat tego, jak uczenie się w miejscu pracy (WBL) jest wdrażane i jak podchodzi się do
WBL w tych krajach.

2.1 Praktyki WBL w Wielkiej Brytanii
Dziesiątki lat temu, bezpośrednie przejście z obowiązku szkolnego do pracy było normą dla
wielu młodych ludzi w Anglii. Od czasu załamania się tego rynku pracyw późnych latach 70tych, doszło do zmian. [ 6].
Prawie trzy czwarte szesnastolatków kontynuuje obecnie naukę w pełnym wymiarze godzin, a
prawie połowa z nich uczestniczy w kursach kształcenia i szkolenia zawodowego (VET), które
obejmują kursy od poziomu podstawowego do zaawansowanego, od ogólnych kursów
dotyczących szerokich obszarów zawodowych (takich jak studia
biznesowe lub opieka zdrowotna i społeczna) po specjalistyczne
szkolenia dla konkretnych miejsc pracy[ 7]. Jest to dodatek do
szkolenia młodzieży w miejscu pracy, zwanego potocznie
kształceniem w miejscu pracy.
Uczenie się w miejscu pracy (WBL) jest po prostu opisane jako podejść, dzięki którym
można się uczyć i zdobywać umiejętności poprzez pracę. W kontekście sektora VET,
uczenie się w oparciu o pracę może mieć transformujący wpływ w odniesieniu do pracy nad
celami rozwoju osobistego, takimi jak zdolność do zatrudnienia. W ostatnich latach pojawiło się
wiele inicjatyw pozarządowych i rządowych mających na celu poprawę relacji między edukacją
jako całością a uczeniem się w miejscu pracy. Od pewnego czasu wiadomo, że umiejętności,

6.

Rikowski, G. (2001) Education for Industry: a complex technicism, Journal of Education & Work, 14, pp. 29-49

Department for Education & Skills (2001) Participation in Education, Training and Employment by 16-18 Year Olds in England: 1999 & 2000, Statistical First Release 30/2001. Dostępne pod

7

adresem: www.dfes.gov.uk/rsgateway/DB/SFR/ s000273/sfr30-2001.pdf
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które są rozwijane w ramach konwencjonalnych programów edukacyjnych w Wielkiej Brytanii,
niekoniecznie są tymi, które są wymagane w miejscu pracy[ 8]. Wiele raportów wskazuje na
potrzebę podniesienia kwalifikacji siły roboczej[ 9].
Zgodnie z raportem Leitcha, Skill wyznacza ambitny cel, zgodnie z którym do 2020 roku Wielka
Brytania znajdzie się w pierwszej ósemce na świecie pod względem każdego poziomu
umiejętności, z naciskiem na zapewnienie kwalifikacji znacznie większemu odsetkowi siły
roboczej. Celem jest osiągnięcie ponad 90% dorosłych wykwalifikowanych powyżej poziomu 2,
przy jednoczesnym przesunięciu równowagi umiejętności z poziomu 2 na poziom 3, jak również
zwiększenie liczby osób posiadających kwalifikacje i umiejętności na poziomie 4 z 29% do 40%,
w połączeniu ze zwiększeniem liczby praktyk zawodowych[ 10].
Praktykanci są zazwyczaj w wieku 16 lat lub starsi i łączą pracę z nauką, aby zdobyć
umiejętności i wiedzę w konkretnym zawodzie. Praktykant może być albo obecnym
pracownikiem, albo nowo zatrudnionym. Rządowe fundusze pokrywają część kosztów
szkolenia i oceny praktykanta w Anglii. Praktyki muszą trwać co najmniej rok. Mogą one trwać
do 5 lat w zależności od poziomu, na którym uczeń się uczy.
Poziomy umiejętności w Wielkiej Brytanii są zdefiniowane przez Krajowe Ramy Kwalifikacji
(NQF), jak pokazano na rysunku 1

[ 8]

Boud, D. i Soloman, N. (2001a). Repozycjonowanie uniwersytetów i pracy. W (Eds) Boud, D. i Soloman, N. (2001). Work-Based Learning: A New Higher Education. Buckingham: Open
University Press.

9.

Cogent, S.S.C., 2008

Umiejętności dla przemysłu naukowego: Umiejętności w pracy". Cogent, Warrington.

Leitch, L. (2006) Leitch Review of Skills; Prosperity for all in the global economy-world class skills, Norwich: Her Majesty's Stationery Office
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Rysunek 1: Poziomy umiejętności określone w Krajowych Ramach Kwalifikacji [ 11].

2.2 WBL w Zjednoczonym Królestwie
W brytyjskim systemie edukacji odnotowano badania dotyczące luki pomiędzy wiedzą i
umiejętnościami potrzebnymi w pracy, a tymi zdobytymi dzięki kwalifikacjom[12 ]1314]. W Anglii
organizacja praktyk zawodowych przechodzi obecnie radykalną transformację i jest wspierana
przez nowe zobowiązanie rządu do rozpoczęcia trzech milionów nowych praktyk zawodowych
do 2020 roku. Ogłoszona w listopadzie 2014 r. nowa forma praktyk zawodowych, Degree
Apprenticeship, rozciąga się na wszystkie poziomy studiów licencjackich (poziom 4, 5 i 6) oraz
magisterskich (poziom 7) i jest ściśle powiązana ze standardami zawodowymi określonymi
przez uznane organizacje zawodowe. Finansowanie Degree Apprenticeships jest obecnie
wbudowane w nową opłatę od kwietnia 2016 r. dla dużych organizacji z listą płac przekraczającą
3 miliony funtów, ale mniejsze organizacje otrzymają godne uwagi zachęty do podjęcia
wyzwania Degree Apprenticeship [ 15]. Ponadto, sytuacja gospodarcza ma negatywny wpływ na
realizację WBL; studenci mający pracę w niepełnym wymiarze godzin wzrasta, ze względu na
wzrost opłat za naukę w 2014 roku. Oszacowano, że 61% brytyjskich studentów pracuje w
trakcie semestru, średnio przez osiem godzin tygodniowo[16 ]. Ta rosnąca częstość
występowania zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin wywarła presję na dostawców usług
HE, aby ponownie przemyśleć ofertę WBL i stworzyć możliwości włączenia i wyraźnego uznania
uczenia się wynikającego z takich doświadczeń zawodowych do programów studiów
licencjackich poprzez punkty akademickie[17 ] . Z punktu widzenia osoby uczącej się, poniższy

[ 11]

Direct.gov. (2009) Qualifications: what the different levels mean, <www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/QualificationsExplained/DG_10039017>. Dostęp 20.12.2010.

12

Eraut, M. (2004). Transfer wiedzy pomiędzy edukacją a środowiskiem pracy. In: H. Rainbird, A. Fuller i A. Munro (Eds.), Workplace Learning in Context. London: Routledge, 201-21.

13

Stenstrom, M. L. (2006). Umiejętności i kompetencje życiowe absolwentów politechnik w pracy. W: P. Tynjala, J. Valimaa and G. Boulton-Lewis (Eds.), Higher Education and Working Life:
Collaborations, Confrontations and Challenges, Amsterdam: Elsevier, 89-102.

14

Tynjala, V., Slotte, L., Nieminen, K. i Olkinoura, L.E. (2006). Z uniwersytetu do życia zawodowego: Umiejętności absolwentów w miejscu pracy w praktyce. W: P. Tynjala, J. Valimaa and
G. Boulton-Lewis (Eds.), Higher Education and Working Life: Collaborations, Confrontations and Challenges, Amsterdam: Elsevier, 73-88.

[ 15]

BIS (2016a), Apprenticeship Levy: How it Will Work, Department for Business, Innovation and Skills, London, dostępne pod adresem: www.gov.uk/government/publications/apprenticeshiplevy-how-it-will- work/apprenticeship-levy-how-it-will-work#accessing-money-paid-under-the-apprenticeship- levy (dostęp 26 maja 2016 r.).

16]

McGregor, I. (2015). Jak praca zarobkowa w niepełnym wymiarze godzin wpływa na studiowanie przez
negatywne skutki? Journal of Perspectives in Applied Academic Practice, 3(2), 3-14.

17

studentów szkół wyższych i co można zrobić, aby zminimalizować ewentualne

Shaw, S. i Ogilvie, C. (2010). Making a virtue out of necessity: part time work as a site for undergraduate work-based learning. Journal of European Industrial Training, 34(8/9), 805-821.
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film ilustruje, jak ważne i efektywne może być WBL w życiu młodych osób uczących się w
Wielkiej Brytanii.
https://www.apprenticeships.gov.uk/#

[ 18]

ZARABIAĆ I UCZYĆ SIĘ, PROSTO ZE SZKOŁY

Odnalazłam w sobie pewność siebie, której potrzebowałam, by podjąć praktykę, ponieważ
wiedziałam, że teatr jest tym, co kocham i gdzie chcę być.
Tak naprawdę nigdy nie ma typowego dnia. Zawsze są różne godziny pracy i różni ludzie, co
jest moją ulubioną częścią.
HOSANNA18, PRAKTYKANTKA TECHNICZNA, LONDYN
Z punktu widzenia Pracodawcy, korzyści z posiadania praktykanta są następujące:
https://www.apprenticeships.gov.uk

[ 18]

Fire It Up. (2019). Hosanna - Royal Opera House Apprentice. [Online Video]. 17 stycznia 2019. Dostępny w: https://www.youtube.com/watch?v=frWp3wP4IDo&feature=youtu.be.

[Dostęp: 27 maja 2019].
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•

Około 80% pracodawców, którzy zatrudniają praktykantów, przyznaje, że dzięki nim ich
miejsce pracy jest bardziej wydajne.

•

Istnieje ponad 200 różnych praktyk zawodowych.

•

Przeciętny praktykant zwiększa wydajność pracy o około 214 funtów tygodniowo.

•

Nauka będzie odbywać się w miejscu pracy, w dogodnym dla firmy terminie.

•

Przyciąga do firmy świeże talenty.

•

Zapewnia rozwój firmy.

•

Nie musisz płacić składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy za osoby poniżej 25 roku
życia[20].

2.3 Sojusz strategiczny pomiędzy organizatorami
kształcenia i szkolenia zawodowego a MŚP
Dostawcy VET i instytucje są bardzo ważne w eliminowaniu poziomu bezrobocia wśród
uczących się (dorosłych i młodzieży). Najważniejszym aspektem tego przewodnika jest opisanie
znaczenia synergii pomiędzy dostawcami VET a Małymi i Średnimi Przedsiębiorrstwami (MŚP)
w Wielkiej Brytanii. Praktyki zawodowe są zazwyczaj dobrze objęte ramami zarządzania, od
prowadzenia usług związanych z praktykami zawodowymi, poprzez pomoc w znalezieniu miejsc
dla młodych lub dorosłych praktykantów, po wspieranie firm w rekrutacji praktykantów.
W celu promowania Apprenticeship (stażu)

i wypełnienia luki pomiędzy organizacjami a

dostawcami VET, rząd Wielkiej Brytanii wprowadził szczegółowy program, który określa:
Rolę organizatora kształcenia i szkolenia zawodowego
Dostawca usług szkoleniowych ma do odegrania kluczową rolę w zapewnieniu szkolenia poza
miejscem pracy, ocenie postępów w osiąganiu kwalifikacji i ogólnym wspieraniu praktykanta
podczas jego praktyki. Współpracuje on bardzo blisko z pracodawcą, aby zapewnić
praktykantowi:
•

Program wprowadzający w momencie rozpoczęcia pracy,

•

Szczegółowy plan szkoleń (w tym szkoleń w miejscu pracy),

•

Regularne przeglądy postępów,

•

Możliwość zastosowania w praktyce nauki poza miejscem pracy w celu osiągnięcia
kwalifikacji/wymagań praktyki zawodowej,

•

Mentoring i ogólne wsparcie przez cały okres praktyki.
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Wszystko to zostanie udokumentowane w oświadczeniu o zobowiązaniu, które jest
częścią umowy o praktykę (Apprenticeship Agreement). Jest to indywidualny plan nauki,
pod którym podpiszą się dostawca, pracodawca i praktykant19.
Tygodniowy wymiar godzin praktykanta
Minimalny czas trwania każdej praktyki opiera się na tym, że praktykant pracuje 30
godzin tygodniowo lub więcej, wliczając w to wszelkie szkolenia poza pracą, które
podejmuje.
Nie dotyczy to jednak wszystkich okoliczności. Na przykład osoby sprawujące opiekę
lub osoby niepełnosprawne mogą pracować w zmniejszonym tygodniowym wymiarze
godzin. W takim przypadku czas trwania praktyki zostanie wydłużony, aby to
uwzględnić.
Czas spędzony na szkoleniu poza miejscem pracy powinien wynosić co najmniej 20% i
powinien być wliczony do czasu pracy. Pracodawca musi zapewnić czas na odbycie
praktyki w ramach godzin pracy. Jeśli potrzebne jest wsparcie w zakresie języka
angielskiego i matematyki, to również powinno być ono zapewnione [20].
Informacje o pracodawcy
MŚP chcące przyjąć praktykanta do swojej organizacji, aby uniknąć marnowania czasu
i zasobów będzie musiało skontaktować się z dostawcą VET bezpośrednio lub poprzez
organizację taką jak Find An Internship Ltd, która zajmie się całym procesem.
Rząd utworzył Rejestr dostawców szkoleń praktyk zawodowych, który zawiera dane i
informacje o organizacjach szkolących w zakresie praktyk zawodowych.
Zatrudnianie praktykanta
Jest kilka kroków do zatrudnienia praktykanta w Anglii:

[ 19]

National Apprenticeship Service (2019). A guide to apprenticeships (Przewodnik po praktykach zawodowych). [online] Dostępny na stronie:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/787717/Guide-to-Apprenticeships-260219-LR.pdf [Dostęp 27 maja 2019].
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•

Wybierz ramy lub standardy praktyk zawodowych w swojej branży i na odpowiednim
poziomie.

•

Znajdź organizację, która oferuje szkolenia w zakresie wymaganych ram lub standardów
praktyk zawodowych.

•

Sprawdź dostępne fundusze na wsparcie finansowe

•

Zareklamuj swoje stanowisko praktykanta

•

Wybierz swojego potencjalnego praktykanta i stwórz umowę o praktykę oraz
oświadczenie o zaangażowaniu pomiędzy różnymi stronami.

•

Skorzystaj z usług agencji szkoleniowej, jeśli nie chcesz przechodzić przez proces
selekcji i rozmowy kwalifikacyjnej. 20

Opłacanie praktyk zawodowych w małych i średnich przedsiębiorstwach
Najważniejsze fakty dotyczące płacenia za nowe standardy praktyk zawodowych:
•

rząd pokrywa 90% kosztów praktyk zawodowych dla firm, których fundusz płac jest mniejszy
niż 3 miliony funtów:

•

rząd pokryje 100% kosztów szkolenia dla małych firm, które zatrudniają 16-18-latków na
Apprenticeship. Firma powinna zatrudniać mniej niż 50 osób, aby się zakwalifikować:

•

dodatkowe wsparcie otrzymają firmy, które szkolą osoby w wieku od 16 do 18 lat. Firma
otrzyma £1,000 w dwóch ratach - w trzecim i dwunastym miesiącu praktyki:

•

dodatkowe wsparcie otrzymają osoby w wieku 19-24 lat, które wcześniej były pod opieką lub
mają plan edukacji, zdrowia i opieki opracowany przez władze lokalne.

21

Jak wspomniano powyżej, relacje pomiędzy organizatorami kształcenia i szkolenia
zawodowego a pracodawcami są kluczowe w tworzeniu zmieniających życie doświadczeń
dla uczących się poprzez stworzenie wysokiej jakości systemu Work-based Learning.
Pomimo znaczenia relacji pomiędzy obiema stronami, zdaliśmy sobie sprawę z

[ 20]

Government Digital Service (2014). Zatrudnianie praktykanta. [online] GOV.UK. Dostępny w: https://www.gov.uk/take-on-an-apprentice [Dostęp 29 stycznia 2020].

21]

Skills Funding Agency (2016). Apprenticeship standards funding rules 2016 to 2017. [online] Dostępne na stronie:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/604972/Apprenticeship_standards_funding_rules_2016_to_2017_v2_FINAL.pdf [dostęp:
maj 2019].
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nieefektywnego systemu komunikacji. Jednakże, istnieje wiele przypadków, w których
komunikacja jest budowana z korzyścią dla uczących się i pracodawców.
Obecnie, MŚP są bardziej otwarte na pomysł przyjęcia praktykanta w porównaniu z dużymi
organizacjami. Te małe organizacje często polegają na doświadczeniu firmy takiej jak Find
An Internship Ltd. Przez lata organizacja ta zdołała wyrobić sobie pozycję zaufanego
pośrednika wśród przedsiębiorców. Organizacja zajmuje się wszystkimi dokumentami
administracyjnymi, ułatwiając obu stronom (pracodawcy i uczącemu się) dopasowanie
odpowiednich umiejętności do uczącego się i odpowiedniego uczącego się do stanowiska.

Opis przypadku WBL w Zjednoczonym Królestwie
Istnieje wiele różnych praktyk dostępnych dla nauczycieli VET, opiekunów i innych
specjalistów w celu wspierania rozwoju i realizacji efektywnego uczenia się w miejscu pracy
i praktyk zawodowych. Poniżej znajdują się przykłady powiązanych projektów, które tworzą
lub stworzyły narzędzia demonstrujące wysokiej jakości praktyki w skutecznym dostarczaniu
i ocenianiu uczenia się w miejscu pracy:

Kraj:

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

Kategoria:

Uczenie się w oparciu o pracę (WBL)

Tytuł Najlepszej Praktyki:

PROMOCJA WBL

Nazwa organizacji:

CREATIVE ALLIANCE (partner wiodący)

Podaj krótkie podsumowanie/opis Zmniejszanie bezrobocia wśród młodzieży w UE
najlepszej praktyki (maksymalnie pozostaje istotnym problemem, a rozwijanie jej
umiejętności w celu sprostania potrzebom
100 słów):
pracodawców i znalezienia pracy jest kluczowym
elementem reakcji na to wyzwanie. Uczenie się w
miejscu pracy (Work-based learning - WBL)
wykorzystuje miejsce pracy jako potężne
środowisko uczenia się, które przyczynia się do
rozwoju tych umiejętności.
Promote WBL nie tylko zidentyfikuje i udostępni
metody, które pomagają uczynić uczenie się w
miejscu pracy bardziej efektywnym, ale także
dostarczy profesjonalistom VET wiedzy i narzędzi,
aby to urzeczywistnić poprzez specjalny kurs online.
Partnerstwo ma na celu pokazanie, że uczenie się
w miejscu pracy w ramach kształcenia i szkolenia
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zawodowego może być korzystne zarówno dla osób
uczących się, jak i dla pracodawcy przyjmującego.
Bariery utrudniające realizację tego celu mogą być
trudne do pokonania. Zidentyfikowane problemy
obejmują słabe relacje i współpracę między
organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego
a pracodawcami oraz znaczące braki w
umiejętnościach przekrojowych wśród uczących
się, zwłaszcza w zakresie przedsiębiorczości.
Osoby zawodowo zajmujące się kształceniem i
szkoleniem zawodowym odgrywają kluczową rolę w
rozwoju tego programu, zarówno jako osoby
budujące relacje z przemysłem, jak i osoby
podnoszące
umiejętności
młodych
ludzi.
Promowanie WBL będzie wspierać szkolenie
nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego,
aby pomóc uczniom w jak najlepszym
wykorzystaniu uczenia się w miejscu pracy.
T w
Cel/cele najlepszych praktyk
Konsorcjum zrzesza organizatorów kształcenia i
odniesieniu do VET:
szkolenia
zawodowego,
przedsiębiorców
i
partnerów społecznych z 7 krajów UE: Wielkiej
Brytanii, Hiszpanii, Włoch, Belgii, Grecji, Polski i
Chorwacji. Za pośrednictwem tego konsorcjum
opracujemy
kurs
szkoleniowy
online
dla
profesjonalistów VET oraz różne dodatkowe
narzędzia wsparcia. Projekt ma na celu wsparcie
instytucji VET w tworzeniu długoterminowej
współpracy pomiędzy nimi a przedsiębiorstwami
różnej wielkości w celu stworzenia wysokiej jakości
możliwości uczenia się w miejscu pracy dla swoich
uczniów. Oczekuje się również, że poprzez
promowanie WBL jako wkładu do bardziej
efektywnego doświadczenia edukacyjnego dla
uczniów, możemy pomóc wpłynąć na zwiększenie
wczesnych wyników zatrudnienia.
Dalsze lektury/bezpośrednie linki http://www.promotewbl.eu/wpcontent/uploads/2018/10/IO1-Guide-on-Effectivedo najlepszych praktyk:
WBL-in-VET.pdf
(strona
internetowa,
książki,
http://www.promotewbl.eu/?p=5393
czasopisma, artykuły)
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2.4 Skuteczne strategie i kontekst WBL w Wielkiej Brytanii

Tabela jest udaną reprezentacją kształcenia opartego na pracy w Zjednoczonym
Królestwie. Tabela zawiera informacje związane z następującymi zagadnieniami:
•

Partnerstwa przemysłu z decydentami politycznymi

•

Ciągłe doskonalenie zawodowe (CPD)

•

Minimalne standardy w zakresie nauczania i uczenia się

•

Wsparcie dla młodych ludzi

•

Promocja WBL i większa koordynacja działań marketingowych.

Obszar
Partnerstwo
przemysłu z
decydentami
politycznymi

Opis

Link

Polityka i prawodawstwo są tworzone z
https://www.gov.uk/
uwzględnieniem instytucji VET, uczących się rząd/organizacje/wydziałw nich osób oraz, co ważne, pracodawców. edukacji
Na etapie opracowywania i wdrażania
przeglądów polityki ma miejsce
zaangażowanie pracodawców różnej
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wielkości, a w centrum uwagi znajduje się
jakość oferty i doświadczenia młodych ludzi.
Istnieją przejrzyste programy doskonalenia
zawodowego dla obecnych nauczycieli VET i
wychowawców, które pomagają rozwijać ich
praktykę oraz dzielić się wiedzą i
Ciągłe
https://www.futurele
doświadczeniami. Obejmuje to zarówno
doskonalenie
arn.com/courses/cate
kursy certyfikowane, jak i akredytowane.
zawodowe (CPD)
gories/teaching- courses
Jasno określone ścieżki awansu i minimalne
oczekiwania związane z rolami zawodowymi
pracowników VET powinny być widoczne i
dobrze komunikowane.

Minimalne
standardy w
zakresie
nauczania i
uczenia się

Wsparcie dla
młodych ludzi

Dzięki polityce, prawodawstwu i
strategicznemu przywództwu minimalny
standard jakości nauczania i uczenia się
może przyczynić się do poprawy
postrzegania sektora przez szersze grono
interesariuszy. Przykłady obejmują, że
wszyscy organizatorzy praktyk zawodowych i
programów uczenia się w miejscu pracy
powinni posiadać kwalifikacje nauczycielskie
lub dążyć do ich uzyskania.

https://www.cityandg
uilds.com/qualificatio nsand- apprenticeships/learn
ing/teaching/1106- teachingtraining- and-assessinglearning#tab=informa tion

Umiejętności nabywane w trakcie nauki w
miejscu pracy powinny być powiązane z ich
własnymi potrzebami rozwojowymi i dobrze https://www.gov.uk/
wspierane zarówno przez nauczycieli VET i guidance/employing- anopiekunów, jak i organizację pracodawców. apprentice- technical-guideDopasowanie zainteresowań i potrzeb młodej for- employers
osoby do możliwości prowadzi do lepszej
retencji i lepszych osiągnięć.

Aby podważyć szersze postrzeganie
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz
Promocja WBL i
uczenia się w miejscu pracy, należy
lepsza
koordynować wysokiej jakości marketing i
koordynacja
https://www.fenews. co.uk/
komunikację, które pomagają pracodawcom,
wprowadzania do
młodym ludziom oraz ich rodzicom i
obrotu
opiekunom lepiej zrozumieć korzyści płynące
z uczenia się w miejscu pracy.
22

22

PRZEWODNIK PO EFEKTYWNYM UCZENIU SIĘ W MIEJSCU PRACY W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM. (n.d.). [online] Dostępny pod adresem:
http://www.promotewbl.eu/wp-content/uploads/2018/10/IO1-Guide-on-Effective-WBL-in-VET.pdf.
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2.5 Praktyki WBL w Finlandii, Grecji, Polsce oraz we
Włoszech
Praktyki WBL w Finlandii

Nowy model porozumienia w sprawie edukacji w Finlandii
W Finlandii na początku 2018 r. wprowadzono nowe przepisy dotyczące kształcenia i szkolenia
zawodowego (VET). Badania wykazały, że życie zawodowe ulega zmianom: pojawiają się nowe
miejsca pracy, podczas gdy stare znikają, a przedsiębiorstwa i uczniowie muszą się do tego
dostosować. Umiejętności muszą być aktualizowane przez całą karierę poprzez uczenie się
przez całe życie, ponieważ zmieniają się technologie i modele dochodów. Jednym z kluczowych
czynników stymulujących zmiany jest cyfryzacja całego społeczeństwa.
W ramach szerszej reformy kształcenia i szkolenia zawodowego w Finlandii, ścieżki
szkoleniowe dla młodzieży i dorosłych są obecnie zintegrowane w ramach tego samego
ustawodawstwa, w porównaniu do starego. Innym ważnym elementem tej reformy jest dalsze
rozwijanie powiązań między edukacją a miejscem pracy w procesie uczenia się. Jako nowy
element systemu edukacyjnego, w 2018 roku w Finlandii wprowadzono Model Umowy
Edukacyjnej.
Ten nowy model został stworzony równolegle do już istniejącego szkolenia praktykantów. Model
umowy jest postrzegany jako bardziej elastyczna forma szkolenia w miejscu pracy. Nie jest
wymagana umowa o pracę pomiędzy uczniem a pracodawcą. Jest on zalecany w sytuacjach,
gdy uczeń posiada jedynie podstawową wiedzę o zawodzie i potrzebuje obszernego
poradnictwa i doradztwa. Praktyki natomiast lepiej sprawdzają się w sytuacjach, gdy uczeń ma
już umowę o pracę z pracodawcą lub jest w trakcie procesu rekrutacji, aby pracownik mógł
zaktualizować swoje kompetencje. W ramach nowej polityki, umowy edukacyjne mogą
prowadzić do praktyk zawodowych, a także można łączyć te modele. Poniższa tabela ilustruje
różnice pomiędzy umową edukacyjną a praktyką zawodową:
Wzór umowy edukacyjnej

Model praktyk zawodowych

Umowa między szkołą a pracodawcą

Umowa między studentem a pracodawcą

Nie jest wypłacane wynagrodzenie,
Wynagrodzenie jest wypłacane, regulowane
możliwe jest inne wynagrodzenie finansowe przez umowy krajowe
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W oparciu o status studenta, zasadniczo
umowa szkoleniowa

Na podstawie statusu pracownika, zarówno
umowy o pracę, jak i umowy szkoleniowej

Elastyczny podział czasu

Co najmniej 25 godzin tygodniowo

Umowę można zawrzeć na naukę części
kwalifikacji lub całej kwalifikacji.

Praktyka zawodowa może dotyczyć części
kwalifikacji lub całej kwalifikacji.

Tabela 1: różnice i podobieństwa między modelami umów o przyuczenie do zawodu i umów o kształcenie w
Finlandii

W obu przypadkach uczniowi zostanie przydzielony mentor w miejscu pracy. Dla pracodawców,
student jest rekrutowany na zasadzie dobrowolności, a pracodawca może również sam wybrać
studenta lub studentów. W umowie edukacyjnej, instytucja edukacyjna jest odpowiedzialna za
monitorowanie postępów w nauce i usługi doradcze. Pracodawcy nie otrzymują rekompensaty
pieniężnej za naukę studentów w ramach umowy edukacyjnej. W przypadku kształcenia w
ramach praktyk zawodowych, osobie uczącej się wypłacane jest wynagrodzenie. Ogólnie rzecz
biorąc, nowy model został zaprojektowany jako bardziej elastyczny i z niskim progiem dla
różnych zaangażowanych stron.
Korzyści dla osoby uczącej się:
- studenci uczą się nowych umiejętności w autentycznym środowisku pracy i otrzymują
prawdziwe zadania zawodowe, co zwiększa przydatność nauki;
- okres i czas trwania szkolenia można uzgodnić w oparciu o indywidualne potrzeby;
- umowa nie stoi w sprzeczności z prawem studentów do wsparcia finansowego lub innych
świadczeń socjalnych.

Korzyści dla pracodawców

- model nie generuje kosztów osobowych dla pracodawców;
- wsparcie finansowe może być udzielane bez generowania umowy o pracę.

Korzyści dla instytucji edukacyjnej
- elastyczność modelu może pomóc w znalezieniu nowej współpracy w zakresie kształcenia
zintegrowanego z pracą dla uczniów, zwłaszcza w mniejszych gminach;
- część kształcenia może odbywać się u innego pracodawcy lub w szkole;

20

- kształcenie może być rozwijane w celu lepszego zaspokojenia potrzeb konkretnego
pracodawcy.
Innowacyjny charakter systemu
Z punktu widzenia systemu edukacji, nowy model podkreśla odpowiedzialność organizatorów
kształcenia za zapewnienie, że kształcenie odpowiada potrzebom rynku pracy. W porównaniu
z modelem praktyk zawodowych, dzięki umowie edukacyjnej można łatwiej zaspokoić potrzeby
konkretnego pracodawcy. Model umowy edukacyjnej został stworzony we współpracy z
przedstawicielami świata pracy i został zatwierdzony m.in. przez Federację Fińskich
Przedsiębiorstw.
W celu dalszego dostosowania kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy, system
finansowania instytucji VET będzie oparty na wynikach osiągniętych dzięki temu nowemu
modelowi. Pierwsza połowa finansowania opiera się na liczbie przyjętych uczniów; druga
połowa opiera się na wskaźnikach dotyczących kwalifikacji, części kwalifikacji, zdolności
uczniów do zatrudnienia i przejścia na dalsze studia.
Przypadek fiński uwypukla następujące zasady przewodnie uczenia się w miejscu pracy:
•

Zasada 1: Wspieranie środków zwiększających atrakcyjność i dostępność praktyk
zawodowych dla MŚP

•

Zasada 2: Znalezienie właściwej równowagi między konkretnymi potrzebami firm
szkoleniowych w zakresie umiejętności a ogólną potrzebą poprawy szans na
zatrudnienie praktykantów

•

Zasada 3: Skupianie się na przedsiębiorstwach, które nie mają doświadczenia z
praktykantami

•

Zasada 4: Wspieranie przedsiębiorstw oferujących praktyki zawodowe dla uczniów
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji

•

Zasada 5: Motywowanie i wspieranie
wykwalifikowanych trenerów i opiekunów [ 23]

[ 23]

przedsiębiorstw

Opetushallitus. (2018): Ammatillisen koulutuksen reformi - Tietopaketti ohjaajille. Helsinki.
Prezentacja Riikki Vacker podczas wydarzenia "Henkilökohtaistaminen" w Tampere 14.11.2017, dostępna na stronie
https://www.oph.fi/download/187937_Oppisopimus_ja_koulutussopimus.pdf.
Zasoby online dostępne również pod adresem:
https://www.yrittajat.fi/yrittajan-abc/koulutus-ja-kehittaminen/ammatillinen-koulutus/opas-tyopaikalla-oppimiseen
https://ohjaan.fi/wp-content/uploads/2018/07/tyopaikalla_jarjestettava_koulutus.pdf
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do

przydzielania

Opis przypadku WBL z Finlandii
Ten przypadek był eksperymentowany w ramach projektu Erasmus+ InnovatiVET przez
Uniwersytet w Turku. Numer projektu 2017-1-DK01-KA202-034250
Kraj:
Finlandia
Kategoria:

Uczenie się w miejscu pracy

Tytuł Najlepszej Praktyki:

Wynająć jabłoń

Nazwa organizacji:

Kolegium Livia

Opis najlepszej praktyki

Projekt został zapoczątkowany w 2014 roku przez
Livia College i opiera się na wynajmowaniu jabłoni
klientom. Koncepcja została rozreklamowana
poprzez wystawę ogrodów w Turku oraz Dni
Otwarte na uczelni.
Drzewa są wypożyczane na wiosnę dla każdego.
Po zapłaceniu czynszu drzewko zostaje
zarezerwowane w sadzie jabłoniowym. Wiosną i
latem studenci dbają o drzewka: podlewają je,
nawożą itp. Osoba wynajmująca drzewo może
śledzić dojrzewanie zbiorów za pośrednictwem
Facebooka. Jesienią, gdy zbiory dojrzeją, studenci
wysyłają e-mail do osoby wynajmującej drzewo,
aby odebrała jabłka.

Cel najlepszych praktyk w odniesieniu
do VET:

Wypożyczalnia jabłoni jest częścią nauczania w
szkole wyższej i w programach nauczania. Łączy w
sobie nauczanie w zakresie produkcji ogrodniczej i
przedsiębiorczości.
Koncepcja
ta
stanowi
wprowadzenie
do
przedsiębiorczości i porusza aktualne tematy
społeczne, które są silnie związane z gospodarką,
środowiskiem i odpowiedzialnością społeczną.
Studenci mają okazję doświadczyć gospodarki
cyrkularnej, globalnej koncepcji i lokalnych
przedsiębiorców żywnościowych. Studenci poznają
różne modele biznesowe i pracują nad swoją
dziedziną w inny sposób.
Studenci rozumieją znaczenie społeczności w
rozwoju biznesu oraz wpływ zaangażowania
klientów w produkt końcowy.
Studenci uczą się o obsłudze klienta, ponieważ
proces wynajmu jest dokumentowany i zbierane są
informacje zwrotne od klientów w celu poprawy
obsługi, a także są częścią nauczania.
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Projekt wspiera informowanie o szkoleniach VET
rodzin i młodych ludzi z okolicy, aby przyciągnąć
nowych uczniów do instytucji i nowych klientów.
Projekt zapewnia interaktywne doświadczenie w
pracy z lokalną społecznością.

Dalsze lektury/bezpośrednie linki do
najlepszych praktyk:
(strona internetowa, książki,
czasopisma, artykuły)

Udział w eksperymencie był postrzegany jako
środek do rozwoju edukacji i zwiększenia udziału
uczniów w przedsiębiorczości w szkole. Kultura w
szkole jest już przychylna eksperymentom i
próbom.
http://www.twinery.orghttps://www.facebook.com/p
g/vuokraaomaomenapuu/about/?ref=page_interna
l
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Kryteria

WBL Tak, jak

przyczynia się do realizacji
planu doskonalenia
zawodowego nauczyciela
VET

x

wspiera rozwój umiejętności
myślenia dywergencyjnego

x

Wspiera rozwój umiejętności
myślenia lateralnego

x

Wspiera rozwój umiejętności
twórczych

x

wspiera zdolność studentów
do zatrudnienia

x

wspiera rozwój zestawów
narzędzi DT dla nauczycieli

x

Czy rozwijanie waluty
przemysłowej nauczycieli i
dostosowanie edukacji do
życia zawodowego jest
możliwe?
posiada element
innowacyjności istotny dla
nauczycieli

x

posiada dowód na
współprojektowanie przez
nauczyciela i pracodawcę

x

x

nauczyciele muszą znaleźć sposób na
przyciągnięcie uczniów ze społeczności
lokalnej
nauczyciele muszą współdziałać ze
społecznością lokalną, aktualizując swoje
umiejętności zgodnie z aktualnymi potrzebami
rynku
Zadanie jest bardzo praktyczne i
zorientowane na życie zawodowe. Studenci
muszą znaleźć nowe sposoby wspierania
lokalnej społeczności.
Interakcja z klientami i lokalnymi rolnikami
przynosi znaczenie i zwiększa lateralne
myślenie
Studenci mają okazję doświadczyć
gospodarki cyrkularnej, globalnej koncepcji i
lokalnych przedsiębiorców żywnościowych.
Koncepcje te są bardzo nowe i wymagają
kreatywnego myślenia, aby się z nimi
zmierzyć.
Zapoznanie studentów z pojęciem
przedsiębiorczości i uświadomienie sobie jak
prowadzić działalność gospodarczą
W ramach projektu uczniowie mogą być
zmuszeni do wykorzystania nowych technik w
celu pozyskania nowych klientów, ale także
nowych modeli biznesowych, aby wspierać
innych lokalnych przedsiębiorców.
Dostosowanie edukacji do życia zawodowego
jest wzmocnione poprzez proponowanie
odpowiednich wyzwań, którym należy
sprostać, jak również poprzez stawianie
uczniów w sytuacjach życiowych.
Tematy takie jak gospodarka cyrkularna,
marnotrawstwo żywności, globalna
konsumpcja są z natury innowacyjne i
wymagają innowacyjnych sposobów
podejścia, dlatego też nauczyciele muszą być
innowacyjni.
Nauczyciele i uczniowie wchodzą w interakcje
z lokalną społecznością. Nauczyciele muszą
współpracować z przedsiębiorcami, aby
zaprojektować nowe modele biznesowe
wspierające ich działalność oraz określić rolę
uczniów i instytucji edukacyjnej.
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Nie,
jak

Praktyki WBL w Grecji
Programy stażowe lub praktyki zawodowe są uznawane za jedną z najbardziej efektywnych
metod wypełniania luki pomiędzy edukacją a wymaganiami zatrudnienia. Korzysci ze stażu są
ogromne, biorąc pod uwagę możliwości uczenia się, które poprawiają wybór pracy, wspierają
studentów w ich rozwoju, pewności siebie i dojrzałości, a także oferują przyszłym pracownikom
bezpieczne i tanie szkolenia.
Zgodnie z dokumentem "GRECJA: THE RIGHT TIME FOR ENHANCING WORK-BASED
LEARNING" przedstawionym przez Annę Manoudi, Grecja nie posiada programów wsparcia
innych niż praktyki zawodowe w szkołach średnich I stopnia lub w pierwszej klasie szkoły
średniej II stopnia, takich jak te opisane w innych krajach europejskich. Według OECD młodzi
ludzie w Grecji po zakończeniu edukacji potrzebują średnio 24 miesięcy na znalezienie
pierwszej pracy, w porównaniu ze średnią europejską wynoszącą 17 miesięcy i 6 miesięcy w
USA. To z kolei odzwierciedla historycznie bardzo słabe powiązania między systemem edukacji
a rynkiem pracy, jak również fakt, że możliwości uczenia się w miejscu pracy były do tej pory
ograniczone".
Zmniejszającą się liczbę miejsc praktyk można przypisać wielu czynnikom. Na przykład kryzys
gospodarczy znacząco wpłynął na system praktyk zawodowych, ponieważ pracodawcy oferują
znacznie mniej stanowisk pracy niż wcześniej, nie wspominając o składkach na ubezpieczenie
społeczne, które muszą być płacone przez pracodawców, a także o szeroko rozpowszechnionej
pracy niezgłoszonej lub nieubezpieczonej.
W ciągu ostatnich lat edukacja oparta na pracy w greckich publicznych instytucjach szkolnictwa
wyższego została dobrze ugruntowana. Praktyki zawodowe stały się obowiązkowym etapem
dla studentów studiujących ABA i inne dyscypliny w Wyższych Technicznych Instytucjach
Edukacyjnych (ATEI) i jest opcjonalny dla studentów uniwersytetów. Chociaż przydatność i
znaczenie praktyk w greckim systemie edukacyjnym nie może być kwestionowana i jest stale
rozpowszechniana na uniwersytetach (Mihail, 2006), istnieją dowody na to, że zmiany i nowe
narzędzia powinny być stosowane w celu uzyskania większych korzyści z W-P, podążając za
przykładem innych instytucji za granicą.
Według Sofii Asonitou, profesora na Wydziale Administracji Biznesowej w Atenach, w jej
rozdziale: Employability Skills in Higher Education and the Case of Greece z "Procedia-Social
and Behavioral Sciences", luty 2015, istnieje kilka punktów, na których powinniśmy się skupić i
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zasugerować, aby staże i praktyki zawodowe stały się interaktywnym, skutecznym
doświadczeniem
1. Zapewnić, że jest to proces stanowiący wartość dodaną dla wszystkich studentów.
Zdarzają się przypadki, że studenci narzekają na nudny i powtarzalny charakter 6miesięcznych zajęć podczas praktyk. Powoduje to, że praktyki stają się rutynowym
procesem, a nie "żywym doświadczeniem". Przedsiębiorstwa powinny zobowiązać się
do częściowego zajęcia stażysty w konkretnym, wysoko wymagającym projekcie obok
doświadczonej kadry kierowniczej, tak aby stażysta nie był zajęty wyłącznie rutynowymi,
mało wymagającymi zadaniami.
2. Określić preferencje studenta. Student powinien wcześniej określić swoje cele
zawodowe tj. rachunkowość finansowa, audyt, rachunkowość zarządcza, logistyka czy
marketing i wspólnie z działem kadr firmy podjąć decyzję o wyborze zawodu. Zdarza się,
że studenci nie dokonują żadnego wyboru, ponieważ albo są chętni do podjęcia pracy,
albo nie wiedzą jakie są ich preferencje, albo firma narzuca im swoje decyzje.
3. Organizować krótkokresowe (jedno- lub dwumiesięczne) doświadczenia zawodoww od
samego początku studiów. Praktyki powinny rozpoczynać się na wcześniejszym etapie
procesu kształcenia. Nie należy pozostawiać wszystkich praktyk zawodowych na ostatni
rok studiów. Proponowane działania wprowadziłoby studentów w świat zawodowy,
pomogłoby im dojrzeć, a nawet zidentyfikować i łatwiej zdecydować o własnych
preferencjach zawodowych.
4. Jednodniowy serwis roboczy. Można by podpisać specjalne umowy z firmami, aby
studenci mogli selektywnie pracować nad konkretnymi projektami przez jeden dzień w
tygodniu przez określony czas przy wykonywaniu konkretnych zadań. Ponownie,
zapoznałoby to studentów z potrzebami i oczekiwaniami pracodawców w przyszłości. Ta
usługa mogłaby być zaliczona jako część ich oceny na konkretnym kursie, z
odpowiednim postanowieniem dotyczącym jej oceny.
5. Zwiększać komunikację pomiędzy nauczycielami i stażystami. W trakcie trwania stażu
powinna istnieć ciągła komunikacja pomiędzy stażystą a opiekunem naukowym, tak aby
stażysta miał poczucie ciągłości doświadczenia edukacyjnego.
6. Wzmocnić praktykę refleksyjną. W obecnej organizacji W-P brakuje informacji zwrotnej i
refleksji. Studenci podejmują praktykę w 8 semestrze studiów (ostatni semestr) i
zazwyczaj mają zaliczoną większość przedmiotów. Nawet jeśli student nie zaliczył
przedmiotów, to pełnoetatowy W-P uniemożliwia mu uczęszczanie na jakiekolwiek
zajęcia i tym samym traci on kontakt ze studiami. W rezultacie W-P jako ostatni etap
nauki nie daje studentowi możliwości omówienia swoich doświadczeń, wyjaśnienia
kwestii i pytań powstałych w trakcie praktyki i generalnie nie ma możliwości uzyskania
informacji zwrotnej. Dlatego też musimy przeorganizować nasze W-P w taki sposób, aby
na końcu procesu był czas i odpowiednie procedury, które pozwalają na informację
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zwrotną, dyskusję, ocenę i przeniesienie pomysłów z pracy do edukacji w rzeczywistych
warunkach. Uczniowie po zakończeniu W-P powinni napisać krótkie sprawozdanie i
dokonać ustnej prezentacji. Prezentacja ta może zawierać opis firmy, ich zadania
podczas praktyki, szacunkową naukę, korzyści, jakie otrzymali, ich krytykę programu
nauczania w odniesieniu do rzeczywistego świata.
Przyszli stażyści, nauczyciele i przedstawiciele firmy mogliby uczestniczyć w dialogu.
Proces ten wzmocniłby umiejętności komunikacyjne i prezentacyjne uczniów[ 2425][ ].

Studium przypadku z Grecji
Rząd Grecji uznaje, że kształcenie i szkolenie zawodowe jest integralną częścią
greckiego systemu edukacji i kluczowym priorytetem dzisiejszej polityki edukacyjnej
rządu, ponieważ VET ma do odegrania zarówno rolę zawodową, jak i społeczną.
Rozszerzenie instytucji praktyk zawodowych jest absolutnym priorytetem i z tego powodu
oferuje możliwość odbywania praktyk zawodowych przez podmioty publiczne i prywatne.
Planowanie praktyk zawodowych zostało zorganizowane w oparciu o stałą współpracę
pomiędzy strukturami edukacyjnymi i pracodawcami, ze szczególnym naciskiem na
kształcenie oparte na pracy i jest realizowane w sposób, który promuje powiązanie
pomiędzy kształceniem zawodowym a rynkiem pracy.
Priorytet dla VET zmobilizował znaczną liczbę organów sektora publicznego,
przedsiębiorstw sektora prywatnego do zgłoszenia kandydatów i struktur praktyk
zawodowych. W roku szkolnym 2019-20 Ministerstwo Edukacji, Badań Naukowych i
Spraw Religijnych wraz z Ministerstwem Pracy, Zabezpieczenia Społecznego i
Solidarności Społecznej oraz Organizacją Zatrudnienia Manpower będzie realizować
Programy Praktyk Zawodowych całościowo dla praktykantów i studentów struktur
kształcenia i szkolenia zawodowego - EPAS - IEK).
We wskazanych ramach w roku szkolnym 2019-2020 (początek października 2019 r.)
współsponsorzy będą realizować praktyki zawodowe w specjalnościach obejmujących
kluczowe priorytety rozwojowe kraju, przy czym greckie instytuty wezwą wszelkie

[ 24]

Employability Skills in Higher Education and the Case of Greece "Procedia-Social and Behavioral Sciences", Sofia Asonitou, luty 2015 r.
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GRECJA: THE RIGHT TIME FOR ENHANCING WORK-BASED LEARNING, Peer Review on 'The dual training system - Integration of young people into the labour market, Anna
Manoudi, wrzesień 2010 r.
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podmioty sektora prywatnego, które chcą oferować praktyki zawodowe, do ogłoszenia
swoich miejsc praktyk na portalu Organizacji Zatrudnienia Manpower z wykorzystaniem
kodów do portalu internetowego greckiego urzędu skarbowego i serwisu do ich
wprowadzania. [26 ].

Studium przypadku WBL z Polski
Polska realizuje swoją kompleksową reformę kształcenia i szkolenia zawodowego (VET)
od grudnia 2016 r. i dostrzega się poprawę zatrudnenia wśród absolwentów szkół
zawodowych. Reforma obejmuje zmiany w ścieżkach zawodowych, programach
nauczania, systemie finansowania i większym zaangażowaniu pracodawców.
Branżowe szkoły I stopnia rozpoczęły działalność we wrześniu 2017.
Te szkoły oferują trzyletnie programy do uzyskania świadectwa zawodowego
umożliwiającego zdobycie kwalifikacji w jednym zawodzie. Absolwenci takich szkół mogą
wejść na rynek pracy lub przejść do szkół drugiego stopnia, które oferują dwuletnie
programy dalszej nauki. Absolwenci tych szkół mogą przystąpić do egzaminu
maturalnego i przejść na studia wyższe. Ponadto, od 1 stycznia 2019 r. przydział środków
na wstępne kształcenie i szkolenie zawodowe jest oparty na czynnikach obejmujących:
1)

zapotrzebowanie na określone zawody w regionie;

2)

efektywność procesu kształcenia;

3)

koszty szkoleń dla poszczególnych stanowisk pracy.

Reforma nakłada również na szkoły obowiązek współpracy z pracodawcami przy
uruchamianiu nowych kursów i pozwala szkołom na otwieranie krótkoterminowych
kursów szkoleniowych dla dorosłych ("kursy umiejętności zawodowych")

[28].

Ostatecznie, w styczniu 2018 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej powołało ciało
doradcze - Radę Dyrektorów Szkół Zawodowych - w celu wsparcia reformy[ 27].

[ 26]

Minedu.gov.gr. (2019). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΑΡΧΙΚΗ. [online] Dostępne na stronie: https://www.minedu.gov.gr/ [Dostęp maj. 2019].

[ 27]

Komisja Europejska. (2018). Education and Training Monitor 2018 Poland Report. [online] Dostępny w: https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/document-library/educationand-training-monitor-2018-poland-report_en [dostęp: maj. 2019].
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Sektorowe rady ds. umiejętności w Polsce od 2016 r.wdrażane są w obszarach zdrowia,
budownictwa, finansów, turystyki, mody i innowacyjnych tekstyliów, IT oraz motoryzacji,
w tym elektromobilności. Polska powołała również Radę Programową ds. Kompetencji i
Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) oraz wyposażyła bazę danych o usługach
szkoleniowych (Baza Usług Rozwojowych - BUR).

WBL we Włoszech
We Włoszech, wymagania europejskie zostały wprowadzone do systemu szkoleń,
poprzez tak zwany "system dualny"[ 28]. W kontekście europejskim system "dualny" jest
używany głównie do wskazania ścieżek szkoleniowych dla praktyk zawodowych, włoski
eksperyment "Systemu Dualnego" chciał objąć wszystkie trzy formy uczenia się opartego
na pracy, wprowadzając: praktyki zawodowe,
staże (zawarte w planie szkoła-praca) oraz
Symulowaną Firmę Szkoleniową (przypisaną
do trzeciego trybu WBL).
Ten wybór niewątpliwie wynika z przyczyn
związanych z włoskimi realiami w systemie
nauczania, który tradycyjnie nie jest skłonny do
stosowania metodologii opartej na pracy.
Najistotniejszą cechą charakterystyczną WBL
we Włoszech jest to, że instytucje szkoleniowe
i firmy mają możliwość spersonalizowania,
poprzez wspólne projektowanie, planów
szkoleniowych dla praktykantów i stażystów.
Jest to również zgodne z europejskimi
zaleceniami dotyczącymi systemu ECVET.
Podstawowym założeniem pedagogicznym
jest to, że każde doświadczenie zawodowe może stanowić dla uczniów wystarczającą
motywację do osiągnięcia, poprzez odpowiednią krytyczną refleksję, celów szkoleniowych
wyznaczonych przez systemy szkolne.
We Włoszech od 2015 system VET jest zarządzany Regionalnie[ 29] . Rząd włoski rozpoczął
eksperyment obejmujący 300 ośrodków szkolenia zawodowego na całym terytorium kraju, aby
umożliwić 60 000 młodych ludzi zdobycie kwalifikacji zawodowych lub dyplomu w systemie

[29] http://www.sistemaduale.anpal.gov.it/Pagine/default.aspx

https://www.isfol.it/sistema-documentale/banche-dati/normative/2015/normativa-statale-2015/csr-accordo-24settembre-2015-n.-158/S_Accordo24settembre2015n158CSR.pdf
[30]
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dualnym. Był to pierwszy krok w kierunku skutecznego stworzenia ustrukturyzowanej i ciągłej
relacji między światem edukacji i szkoleń (szkoły i ośrodki szkoleniowe) a rynkiem pracy.
Charakterystyka i cele każdej z wcześniej wymienionych form Work-Based Learning są
wyszczególnione poniżej, zgodnie z włoskimi przepisami prawnymi.
A) Praktyki zawodowe
Praktyka zawodowa jest umową o pracę (pomiędzy studentem a firmą), której celem jest
szkolenie i zatrudnienie młodzieży. Jest to jeden z fundamentów włoskiego systemu dualnego.
Zgodnie z postanowieniami reformy prawa pracy we Włoszech, tzw. ustawy o pracy[30 ], oraz
dekretu legislacyjnego[31 ] nr 81/2015, praktyka zawodowa dzieli się na trzy rodzaje:
Praktyka zawodowa na poziomie 1° - Uzyskanie jednej z następujących kwalifikacji:
- kwalifikacje zawodowe i dyplom,
- dyplom ukończenia szkoły średniej II stopnia
- świadectwo wyższej specjalizacji technicznej.
Ten rodzaj umowy pozwala firmom zatrudniać młodych ludzi w wieku od 15 do 25 lat i łączyć
doświadczenie zawodowe ze ścieżką naucznia, rozwijając w trakcie nauki umiejętności
wymagane na rynku pracy.
Usługi uzyskania kwalifikacji i dyplomu są zapewniane przez Centra Kształcenia Zawodowego
akredytowane przez Region lub przez Szkoły Średnie (zarządzane przez Państwo).
Aby aktywować umowę o praktykę zawodową I stopnia, pracodawca musi zapoznać się z
regionalnymi zasadami i procedurami oraz skontaktować się z akredytowanym ośrodkiem, który
zarządza ścieżkami związanymi z obszarem zawodowym odpowiadającym działalności
zawodowej, do której wykonywania powołany jest praktykant.
Praktyka zawodowa na poziomie 2° - "Praktyka zawodowa". Jest to umowa o pracę pomiędzy
firmą a studentem w wieku od 18 do 29 lat.
Ten rodzaj praktyki jest wykorzystywany przez studenta w celu uzyskania kwalifikacji
zawodowych w sektorze referencyjnym, zgodnie z postanowieniami umów zbiorowych o pracę
określonych przez związki zawodowe. Jeśli ten rodzaj umowy dotyczy praktykantów, którzy
otrzymują zasiłek dla bezrobotnych, nie obowiązują ograniczenia wiekowe.
Praktyka zawodowa na poziomie 3° - "Praktyka w szkolnictwie wyższym i badaniach
naukowych". Jest to umowa o pracę (pomiędzy przedsiębiorstwem a studentem w wieku od 18
do 29 lat), której celem jest osiągnięcie przez studenta kwalifikacji związanych z wykształceniem
wyższym (szkolenie trzeciego stopnia). Ten typ umowy obejmuje również doktoraty badawcze,
dyplomy związane ze ścieżkami wyższych instytutów technicznych, działalnością badawczą, a
także w celu odbycia stażu umożliwiającego dostęp do zawodu.

[31]
[32]

http://www.jobsact.lavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00095/sg
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B) ZINTEGROWANY SYSTEM KSZTAŁCENIA SZKOŁA-PRACA
Porozumienie z 24 września 2015 r. oraz ustawa 107/2015 (zwana ustawą o dobrej szkole [ 32])
regulowały tzw. zintegrowanego systemu kształcenia między szkołą a miejscem pracy. Jest to
forma WBL, która umożliwia młodym Włochom, od szkół średnich po uniwersytet, zdobycie
praktycznych doświadczeń w miejscu pracy w trakcie nauki.
System jest skierowana do wszystkich uczniów szkół średnich (ISCED 3), choć w większym
stopniu do uczniów szkół zawodowych.
W odróżnieniu od praktyk zawodowych, SYSTEM KSZTAŁCENIA SZKOŁA-PRACA nie jest
umową o pracę, lecz formą kształcenia w miejscu pracy (zgodną z wybranym przez ucznia
adresem studiów), która pozwala uczniom nabyć, oprócz wiedzy podstawowej z zakresu nauki
szkolnej, także umiejętności techniczne i zawodowe, które mogą być wykorzystane na rynku
pracy.
Kursy mogą być podejmowane
przez uczniów szkoły II stopnia, w
wieku od 15 do 18 lat, i są
regulowane umową pomiędzy
szkołą a firmą.
W ramach systemu dualnego
pracodawcy
zainteresowani
przyjęciem
studentów
mogą
zawierać umowy ze szkołami
średnimi/ośrodkami
szkoleniowymi o różnym stopniu
zaangażowania, w zależności od
zainteresowania.
Praktyki w ramach programu "Szkoła - praca" i "Erasmus Plus" KA1 VET
Te dwa systemy są komplementarne. Efekty uczenia się w ramach praktyki Erasmus plus KA1
VET, są bardzo podobne do celów praktyki "Szkoła - praca". Podczas zagranicznej praktyki w
ramach programu Erasmus, szkolenie w miejscu pracy jest wzbogacone o umiejętności
wielojęzyczne i międzykulturowe.
3) Kompania Szkolenia Symulowanego (IFS)
Symulacje są metodologią dydaktyczną, która ma na celu odtworzenie w instytucji szkoleniowej
działalności przedsiębiorstwa w zakresie organizacji, środowiska, relacji i narzędzi pracy.
Tworzona jest wirtualna firma, prowadzina przez studentów danej klasy, która prowadzi
działalność produkcyjną i/lub usługową, odnosząc się do rzeczywistej firmy, która odgrywa rolę
"firmy opiekuna".

[33]

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
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Celem tego systemu nauki jest stworzenie związku z rzeczywistymi czynnościami zawodowymi
w projektowaniu ról i zadań poszczególnych uczniów w danej sytuacji.
Pracodawca występujący w roli "firmy opiekuna".
Opiekun zapewnia spójność między rzeczywistym modelem organizacyjnym i operacyjnym a
modelem symulowanym przez studentów, współpracując przy definiowaniu symulowanego
projektu biznesowego i ocenie wyników. Ponadto, zobowiązuje się on do przekazywania
studentom informacji dotyczących modelu organizacyjnego i operacyjnego firmy.
Rola "firmy opiekuna":
-

przyjęcie uczniów na kursy szkolno-pracownicze

-

przyjęcie ich na praktyki zawodowe pierwszego stopnia

-

uczestnictwo w zajęciach, aby poznać potencjalnych praktykantów i jednocześnie
wprowadzić ich w realia firmy, produkty, metody organizacyjne i operacyjne, tak aby sprzyjać
ich przyszłemu wdrożeniu.

Studium przypadku we Włoszech
Badania "MODELE SUKCESU SZKOLENIA DUALNEGO"[ 33] przeprowadzone przez "Fundację
Di Vittorio - CGIL Narodowy Instytut Badań Historycznych, Ekonomicznych, Społecznych i
Związkowych nad Szkoleniem" opisuje 25 najlepszych włoskich praktyk WBL takie jak praktyka
zawodowa, życie osobiste a praktyka zawodowa; symulacje.
Poniżej analizujemy dobrą praktykę WBL z udziałem Fiat Chrysler Automobiles - POMIGLIANO
ASSEMBLY PLANT - oraz Liceum Naukowego "Cantone" Pomigliano d'Arco (NA).

Kraj:

Włochy

Kategoria:

Uczenie się w miejscu pracy
(w ramach Alternatywy Szkoła-Praca)
Przyjęcie przez FCA:

Tytuł Najlepszej
Praktyki:

https://www.fondazionedivittorio.it/sites/default/files/content-attachment/WE4YOUTH-ebook-I-MODELLI-DISUCCESSO-DELLA-FORMAZIONE-DUALE-25-casi.pdf
[34]
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Nazwa organizacji:

Opis najlepszej
praktyki

Cel najlepszych
praktyk w
odniesieniu do VET:

• Fiat Chrysler Automobiles - Pomigliano Assembly Plant Pomigliano D'Arco- Napoli (Włochy)
• Liceo Scientifico "Cantone" Pomigliano D'Arco - Neapol
(Włochy)
Począwszy od roku szkolnego 2016-2017, Fiat Chrysler
Automobiles przygotował własny krajowy format, aby
zaoferować uczniom szkół średnich doświadczenie WBL w
ramach School-Work Alternation.
Format ten, nazwany "adopcją FCA", obejmował w latach
2016-2018 45 klas z 16 szkół z całych Włoch (971 uczniów).
Tutaj analizujemy doświadczenie przemiany, które ma
miejsce w Fiat Chrysler Automobiles - Pomigliano Assembly
Plant - w Pomigliano D'Arco w prowincji Neapol (WŁOCHY),
które "zaadoptowało" Liceum Naukowe "Salvatore
Cantone" (szkoła średnia ISCED 3), również znajdujące się w
gminie Pomigliano D'arco.
Doświadczenie WBL obejmuje 4 klasy na trzecim roku
studiów, z których trzy oprofilu informatycznym (opcja nauk
stosowanych), a jedna o profilu naukowy, w sumie 96
studentów.
Z punktu widzenia firmy, decyzja o zaangażowaniu szkoły
średniej a nie szkoły VET (jak to miało miejsce w innych
regionach Włoch), jest dość niezwykła, ale wynika ze
szczególnej charakterystyki szkoły: jest nastawiona na
szkolenie, które może obejmować doświadczenia WBL.
Z punktu widzenia szkoły propozycja FCA stanowiła ważną
szansę na:
- doświadczenie uczenia się w miejscu pracy,
- jakość programu szkoleniowego zaproponowanego przez
ważną firmę (bardzo rzadki przypadek w regionie
Kampanii);
- możliwości zatrudnienia dla studentów,
- kontynuację nauki w sektorze mechaniki i
motoryzacyjnym.
Program szkoleniowy WBL w FCA został opracowany przez
kierownictwo firmy i składa się z ujednoliconego na
poziomie krajowym formatu, który ma funkcjonować w
podobny sposób w różnych włoskich kontekstach, w
których jest realizowany.
Format ten pozwala na projektowanie treści szkoleniowych
w oparciu o:
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- program szkolny,
- struktury organizacyjne firmy,
- produktywne powołania na tym terenie,
- charakterystyka populacji uczniów.
Format jest następnie omawiany z szkołami w celu
dostosowania go do umiejetności uczestników.
Kurs trwa 3 lata:
a) w pierwszym roku studenci odbywają praktykę
zawodową w przedsiębiorstwie (trwającą maksymalnie 60
godzin), która obejmuje kursy szkoleniowe w miejscu pracy
oraz zajęcia laboratoryjne.
b) praca projektowa jest wykonywana w drugim roku
(uzgodniona przez opiekunów z firmy i nauczycieli). Na czym
polega indywidualne podejście do ucznia? Każda praca
projektowa dotyczy niewielkiej grupy uczniów, dzięki czemu
szkolenie jest skrojone na miarę.
3) na trzecim roku prezentowane i testowane są prace
projektowe.

Dalsze
lektury/bezpośredni
e linki do
Najlepszych Praktyk:
(strony internetowe,
książki, czasopisma,
artykuły)

W trakcie trzyletniego kursu studenci biorą również udział
w "INNOLAB" (laboratoriach innowacji) prowadzonych
przez ekspertów FIAT specjalizujących się w dziedzinie
innowacji.
Nauczyciele i uczniowie Liceum Liceo Cantone byli aktywnie
zaangażowani w opracowanie projektu, który miał zostać
zrealizowany, a dzięki zdolności ekspertów FCA do
zaoferowania innowacyjnego miejsca szkoleniowego,
przeżyli te działania w sposób aktywny i dynamiczny.
https://www.fondazionedivittorio.it/sites/default/files/co
ntent-attachment/WE4YOUTH-ebook-I-MODELLI-DISUCCESSO-DELLA-FORMAZIONE-DUALE-25-casi.pdf
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Kryteria

WBL Tak, jak

przyczynia się do realizacji
planu doskonalenia
zawodowego nauczyciela VET

x

wspiera rozwój umiejętności
myślenia dywergencyjnego

x

Wspiera rozwój umiejętności
myślenia lateralnego

x

Wspiera rozwój umiejętności
twórczych

x

wspiera zdolność studentów
do zatrudnienia

x

wspiera rozwój zestawów
narzędzi DT dla nauczycieli

x

Czy rozwijanie waluty
przemysłowej nauczycieli i
dostosowanie edukacji do
życia zawodowego jest
możliwe?
posiada element
innowacyjności istotny dla
nauczycieli
posiada dowód na
współprojektowanie przez
nauczyciela i pracodawcę

x

x

x

Nauczyciele są zaangażowani w
projektowanie jednostek szkoleniowych
oraz w definiowanie pracy projektowej. W
ten sposób aktualizują swoje umiejętności,
wzbogacając je również o innowacyjne
elementy poznane w firmie.
Zaangażowanie w projekt INNOLAB
pozwala uczniom i nauczycielom rozwijać
innowacyjne pomysły oraz spojrzeć na
pracę w przemyśle motoryzacyjnym z
różnych punktów widzenia.
Interakcja z pracownikami i ekspertami
firmy pozwala studentom rozwijać
myślenie lateralne
Zaangażowanie uczniów i słuchaczy w
definiowanie pracy projektowej sprzyja
rozwojowi umiejętności twórczych.
Pod koniec trzyletniego kursu WBL,
uczniowie rozwinęli wiele cech, których
firmy motoryzacyjne poszukują u swoich
pracowników.
Dzięki stałej interakcji między
nauczycielami, opiekunami z firmy i
ekspertami z firmy.
Znaczenie edukacji w życiu zawodowym
jest wzmocnione, ponieważ zarówno
nauczyciel, jak i uczniowie znajdują się w
rzeczywistych sytuacjach życiowych.
Udział nauczycieli w projekcie INNOLAB
pozwala im nabyć i rozwinąć elementy
innowacyjne.
Współtworzenie projektu przez nauczycieli
i ekspertów firmy jest charakterystycznym
i istotnym elementem programu
szkoleniowego zaproponowanego przez
Fiat Chrysler Automobiles dla uczniów
szkół średnich.
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Nie,
jak

ROZDZIAŁ 3: WDROŻENIE WORKBASED LEARNING
3.1 Najlepsze praktyki w realizacji WBL
Pomimo licznych korzyści dla uczniów i pracodawców, kształcenie oparte na pracy napotyka
na pewne przeszkody i krytykę. Istnieje wiele literatury na temat tego, jak WBL powinno być
oceniane, akredytowane i realizowane[34 ]35]. Jednak tradycyjne podejście do kształcenia i
szkolenia zawodowego opiera się na adaptacji. Cele, treści, metody i instrumenty kształcenia
są dostosowywane do idei postępu technicznego i gospodarczego. Idea ta jednak zbyt często
powodowała regres. Dlatego konieczne jest budowanie rynku pracy opartego na
doświadczeniu [ 36]. WBL jest uważane za wyzwanie dla wielu organizacji, ponieważ wiąże
się z konkretną pracą i może powodować dezorientację wśród uczniów ze względu na różnice
miedzy środowiskiem szkolnym a miejscem pracy. Odpowiednio zaplanowana WBL, może
być korzystne nie tylko dla uczniów, ale także dla nauczycieli i pracodawców.
Poniżej przedstawiono sześć cech, które charakteryzują dobrą jakość uczenia się w miejscu
pracy:
•

Osoby uczące się, pracodawcy i kadra akademicka rozumieją intencje leżące u
podstaw tych działań.

•

Jakość doświadczenia zawodowego jest podnoszona poprzez wcześniejsze
wprowadzenie i poinformowanie wszystkich zaangażowanych osób, poprzez
ułatwienie ciągłej refleksji i określenie efektów uczenia się.

•

Doświadczenie zawodowe jest akredytowane, dzięki czemu jest traktowane
poważnie.

•

Studenci tworzą portfolio doświadczeń zawodowych, dzięki czemu jakość jest
monitorowana.

•

Istnieje skuteczna refleksja, to znaczy, że uczniowie potrafią wyjaśnić, czego się
nauczyli.

34

Nixon, I., Smith, K., Stafford, R., Camm, S. (2006). Work-based learning: illuminating the higher education landscape, raport końcowy, lipiec, York: Higher Education Academy.
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Brennan, J. i Little, B. (2006). W kierunku strategii uczenia się w miejscu pracy. Bristol: Higher Education Funding Council for England (HEFCE).
Eicker, F. i Hartmann, M. (2004), "Kompetenzfelder als Kristallisationspunkte für Gestalten in technischen Berufsbildungs- und Innovationsnetzwerken", w Herkner, V. i Vermehr, B. (Eds),

36.
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Beiträge zur Didaktik gewerblich-technischer Berufsbildung, Donat, Bremen, s. 167-174.
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•

W celu wspierania procesu uczenia się stosowana jest ocena formatywna [ 37].

Sześć powyższych cech podkreśla fakt, że edukatorzy odpowiedzialni za kształcenie oparte
na pracy muszą być elastyczni i wyrozumiali wobec potencjalnych wyzwań, z jakimi mogą
spotkać się uczniowie uczestniczący w programie WBL[ 38][39 ] .

3.2 Dlaczego WBL ma znaczenie?
Istnieje wiele powodów, dla których decydenci polityczni, przedsiębiorstwa i partnerzy społeczni
są zainteresowani wprowadzaniem, wdrażaniem, rozszerzaniem i poprawą jakości kształcenia
w miejscu pracy. Poniższa tabela podsumowuje niektóre zebrane informacje:

Obszar

Opis

Perspektywa przedsiębiorstwa

Miejsca pracy, w których pracownicy stale uczą się nowych
umiejętności i nowych sposobów działania, są zazwyczaj
bardziej produktywne i zyskowne. Są bardziej innowacyjne,
lepiej wykorzystują wiedzę pracowników do poprawy jakości
produktów i obsługi klienta oraz mają mniejszą rotację
pracowników.

Perspektywa uczącego się

Uczenie się w miejscu pracy może uczynić ich programy
studiów bardziej interesującymi i połączyć ich bardziej
bezpośrednio ze światem pracy. Może ono poprawić ich
perspektywy zawodowe, dając im bardziej odpowiednie
umiejętności zawodowe i łącząc ich z pracodawcami, którzy
mogą zaoferować im pracę po ukończeniu studiów. Może to
być ważny sposób poszerzania możliwości i zwiększania
włączenia społecznego w grupach, które znajdują się w
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Perspektywa pracownika

Możliwość uczenia się nowych rzeczy czyni pracę bardziej
interesującą. Zachęca to pracowników do większego
zainteresowania poprawą swoich perspektyw zawodowych i
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Blackwell, A., Bowes, L., Harvey, L., Hesketh, A. i Knight P. T. (2001). Przekształcanie doświadczenia zawodowego w szkolnictwie wyższym. British Educational Research Journal, 26(3),
269-286.
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Boud, D. 2001. Tworzenie programu nauczania opartego na pracy. In: Work-based Learning: A new higher education? D. Boud & N. Solomon (Eds). Buckingham: Society for Research
into Higher Education, Open University Press.
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Boud, D. & Costley, C. (2007). Od nadzoru nad projektem do doradztwa: nowe koncepcje praktyki. Innovations in Education and Teaching International, 44(2), 119-130.

37

zwiększa szanse na podjęcie formalnego kształcenia i
szkolenia zawodowego.

Twórcy polityki publicznej w
zakresie wstępnego,
pomaturalnego i ustawicznego
kształcenia i szkolenia
zawodowego

uczenie się w miejscu pracy:
- daje umiejętności wyższej jakości, które mają większe
znaczenie dla rzeczywistych sytuacji w pracy niż uczenie się
odbywające się wyłącznie w klasie; daje też umiejętności,
które prawdopodobnie są bardziej aktualne w stosunku do
bieżących praktyk w miejscu pracy;
- pomaga wzmocnić współpracę między edukacją a
biznesem oraz stworzyć silne powiązania, zarówno dla
poszczególnych uczniów, jak i dla całego systemu, między
kształceniem zawodowym a rzeczywistymi potrzebami rynku
pracy;
- buduje relacje między uczącymi się a rynkiem pracy, a tym
samym zwiększa ich szanse na znalezienie pracy po
ukończeniu szkolenia;
- angażuje pracodawców w projektowanie i zarządzanie
kształceniem i szkoleniem zawodowym, co zwiększa ich
zaufanie do systemu;
- stworza możliwości uczenia się, finansowane ze środków
publicznych szkół zawodowych i uczelni.
- zapobiega wykluczeniu społecznemu

Szkoły i uczelnie wyższe

Nauka w miejscu pracy
- może być skutecznym sposobem rozwijania umiejętności
ogólnych, takich jak praca w zespole i rozwiązywanie
problemów, a także podstawowych nawyków zawodowych,
takich jak punktualność;
- pokazuje studentom znaczenie ich kursów dla przyszłej
pracy, a więc sprawia, że są bardziej zainteresowani
studiowaniem; może to być ważne dla zwiększenia
uczestnictwa i wyników studentów znajdujących się w
niekorzystnej sytuacji[ 40];

40]

Sweet, R. (2018). Work-based learning A handbook for policy makers and social partners in ETF partner countries. [online] Dostępny na stronie:
https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/2018-09/Work-based%20learning_Handbook.pdf [dostęp: maj 2019].
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3.3 Narzędzia edukacyjne wspierające wdrażanie WBL
Obecnie opiekunowie, nauczyciele i trenerzy VET mają do dyspozycji wiele narzędzi
wspierających wdrażanie uczenia się w miejscu pracy i praktyk zawodowych. Poniższa tabela
ilustruje dobre praktyki w zakresie realizacji uczenia się w miejscu pracy:
Narzędzie

Opis

Związek/lokalizacja

Repozytorium linków do
projektów, które zawierają
różne zasoby, raporty i inne
materiały, które powstały w
ramach szerokiej gamy
projektów europejskich
związanych z uczeniem się w
miejscu pracy. Tematy
Zestaw
obejmują praktyki oceny i
narzędzi do zapewnienia jakości,
uczenia się podejścia partnerskie oraz
http://www.wbl- toolkit.eu/
w miejscu
budowanie potencjału wśród
pracy
nauczycieli i trenerów.
Dostępne są również zasoby
specyficzne dla danego
sektora, począwszy od
informacji na temat szkoleń
związanych z przemysłem
morskim po praktyki
zawodowe w handlu
detalicznym.
Platforma informacyjna i
edukacyjna dla nauczycieli
VET i opiekunów, którzy są
"zaangażowani w rozwój lub
przeprojektowanie
http://train-com.de/
programów w celu
TrainCom
(silniejszego) ukierunkowania
(Strona może być tłumaczona na język
na kompetencje". 5hiszpański, angielski, niemiecki, włoski i czeski)
modułowe narzędzie
edukacyjne, które dostarcza
praktycznych przykładów, jak
skutecznie planować,
wspierać i oceniać WBL.
Projekt REPLAY-VET, który
ma znaczenie dla poprawy
obecnego i przyszłego
http://www.replayvet.eu/en/project/ (strona może
udziału w rynku pracy grup
Replay-VET
być tłumaczona na niemiecki, angielski,
pracowników o niskich
hiszpański, włoski, czeski i francuski)
kwalifikacjach w całej Unii
Europejskiej, a więc jest
przedmiotem
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bezpośredniego
zainteresowania osób
zaangażowanych w
kształcenie i szkolenie
zawodowe.

"IMPROVE" ma na celu promowanie innowacyjnych praktyk i narzędzi w kształceniu i szkoleniu
zawodowym (VET). Ten projekt ma inspirować i zachęcić do zastosowania

VET w celu

kształtowania kariery zawodowej, zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej.
Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) to "pierwszy wybór", pierwsze działanie na rynku
pracy. W ten sposób KE stara się promować doświadczenia uczenia się w miejscu pracy.

3.4 Model wdrażania WBL w Find An Internship
Model w Find An Internship (FAI) został zaprojektowany w celu ułatwienia wdrożenia WBL dla
MŚP, instytucji akademickich i osób uczących się. W tym konkretnym przypadku zbadamy, jak
nasz model może być wykorzystany w ramach programu Erasmus.
-

Scenariusz 1: Organizacja pragnąca przyjąć grupę zagranicznych uczniów w ramach
programu Erasmus;

-

Scenariusz 2: Kiedy instytucja akademicka (nauczyciel), lub organizacja młodzieżowa
itp. chce wysłać grupę uczniów do Wielkiej Brytanii na program WBL:

-

Scenariusz 3: Kiedy studenci z partnerskiej instytucji akademickiej kontaktują się z nami
bezpośrednio, ponieważ WBL za granicą są obowiązkową częścią ich zaliczenia.

Nasz model był wielokrotnie testowany i skutecznie stosowany. W tym celu opiszemy
przypadek Royal institute z Francji.
Studia przypadków
"Royal Institute już po raz drugi bierze udział w programie Erasmus+. Niedawno zapytałam
studentów, którzy są zainteresowani odbyciem stażu za granicą latem (lipiec - sierpień) i
otrzymałam fantastyczny odzew. Co najmniej 10 studentów (w wieku 18+) jest
zainteresowanych
odbyciem
praktyki
w
Londynie.
Szukam więc agencji, z którą mogłabym współpracować jako partner. Potrzebuję agencji, która
zorganizuje pracę (studenci przygotują Europass CV; mogę ułatwić rozmowy kwalifikacyjne
przez Skype) i zakwaterowanie (rodziny goszczące???). Agencja będzie współpracować ze
mną przy sporządzaniu niezbędnej dokumentacji (porozumienie o programie zajęć,
Zobowiązania Jakościowe, dokument Europass Mobilność."
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Poniżej przedstawiamy model wdrożenia:
Model wdrożenia WBL
Przeznaczenie
Celem tego dokumentu jest ułatwienie współpracy pomiędzy Find An Internship (FAI) i Royal
Institute.
Usługi oferowane przez Find An Internship
Find An Internship jest odpowiedzialny za następujące zadania:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tworzenie profilu
Przygotowanie i/lub dopracowanie listu motywacyjnego i CV
Wsparcie w znalezieniu stażu
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Wywiad uzupełniający
Pomoc w zakresie zakwaterowania
Odbiór i dowóz
Program społeczny
Torba z upominkami

Obowiązki Find An Internship
Find An Internship jest odpowiedzialny za następujące zadania:
• Selekcja kandydatów i rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami przed przedstawieniem go
w firmie lub organizacji goszczącej.
• Ocena wzajemnego dopasowania potrzeb pomiędzy stażystą a organizacją goszczącą.
• Pomoc stażyście w znalezieniu zakwaterowania, na życzenie.
• Pomoc stażyście w uzyskaniu odpowiedniej wizy, gdy jest ona potrzebna.
• Pomoc studentowi w załatwieniu wszelkich formalności, które mogą być wymagane na
wybranej uczelni.
• Pomoc stażyście w planowaniu podróży do i z miejsca stażu.
• Zapewnienie zdalnego wsparcia w nagłych przypadkach.
Czas trwania stażu
Praktyki/staż mogą mieć wymiar czasu pracy zgodny ze standardowymi i godzinami pracy
Organizacji Goszczącej. Jest to negocjowalne w zależności od potrzeb Organizacji
Goszczącej, przepisów kraju goszczącego, wymogów wizowych i/lub wymagań uczelni lub
indywidualnych wymagań praktykanta.
Student może zostać na okres od dwóch tygodni do sześciu miesięcy.
Dokładny czas trwania i godziny pracy zostaną określone dla każdego stażysty w planie
szkolenia stażowego. (ZOBACZ ZAŁĄCZNIK 1)
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Wymagania dotyczące stażu
Staż może:
•
•
•
•
•
•
•

być płatny lub nie płatny, zgodnie z prawem kraju przyjmującego. Jeśli praktyka jest
płatna, musi spełniać wymogi krajowej płacy minimalnej. Jeśli staż jest niepłatny, musi
być zgodny z prawami wolontariuszy w Wielkiej Brytanii,
trwać maksymalnie 6 miesięcy,
być na minimum 25 godzin tygodniowo,
być stanowiskiem ponadwymiarowym, przeznaczonym specjalnie dla stażysty
obejmować raczej złożone czynności niż rutynowe zadania, dobry poziom rotacji i jasne
cele, poparte szczegółowym planem szkolenia,
uwzględniać wystarczający nadzór ze strony pracodawcy. W większości przypadków
oczekujemy, że stosunek liczby pełnoetatowych pracowników do liczby stażystów będzie
wynosił co najmniej 5:1.
być zarejestrowany w Companies House przez co najmniej ostatnie 12 miesięcy.

Proces organizacji stażu
Aby upewnić się, że Find An Internship, Royal Institute, stażysta i Organizacja Goszcząca są
po tej samej stronie, musimy zrozumieć następujący proces stażu.
Scenariusz
Royal Institute wysyła kandydata
business@findaninternship.co.uk

do

FAI

(list

motywacyjny

i

CV)

przez

1) FAI umówi się z kandydatem na spotkanie przez Skype.

2) Po dokonaniu oceny wzajemnego dopasowania pomiędzy kandydatem a Organizacją
Goszczącą, FAI przystąpi do następujących działań:
•
•
•
•
•
•
•
•

Przygotowanie i/lub dopracowanie listu motywacyjnego i CV
Wsparcie w znalezieniu stażu
Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Wywiad uzupełniający
Pomoc w zakresie zakwaterowania
Odbiór i dowóz
Program społeczny
Torba z upominkami

3) Jeżeli Organizacja Goszcząca jest zainteresowana profilem kandydata, FAI przekaże
Plan Szkolenia Stażowego do wypełnienia i podpisania. Zaplanuje również rozmowę
kwalifikacyjną przez Skype pomiędzy obiema stronami.
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4) Przed rozmową kwalifikacyjną pomiędzy kandydatem a Organizacją Goszczącą, FAI
zaplanuje rozmowę Przygotowawczą, aby upewnić się, że kandydat jest w pełni pewny
siebie i przygotowany.
5) Po rozmowie kwalifikacyjnej, jeśli Organizacja Goszcząca chce oficjalnie zaakceptować
kandydata poprzez złożenie oferty stażu, FAI przekaże akceptację do Royal Institute.
6) Jeśli stażysta przyjmie ofertę stażu, FAI poprosi Organizację Przyjmującą o przesłanie
wypełnionego i podpisanego Planu Szkolenia Stażowego oraz umowy o staż.

Jeśli organizacja
goszcząca jest
zainteresowana
profilem kandydata, FAI
prześle plan szkolenia
stażowego do
wypełnienia i
podpisania. I zaplanuje
rozmowę
kwalifikacyjną przez
Skype między obiema
stronami.

FAI zaplanuje spotkanie
Skype z kandydatem.

Po dokonaniu oceny
wzajemnego
dopasowania
kandydata i organizacji
przyjmującej, FAI
podejmie następujące
kroki:

Po rozmowie, jeśli
Organizacja Goszcząca
chce oficjalnie przyjąć
kandydata poprzez
ofertę stażu, FAI
przekaże akceptację
Royal Institute.

Przed rozmową
kwalifikacyjną między
kandydatem a
Organizacją Goszczącą
FAI zaplanuje rozmowę
kwalifikacyjną.
Przygotowanie, aby
upewnić się, że
kandydat jest w pełni
pewny siebie i
przygotowany.

Tworzenie profilu
List motywacyjny i
poprawka CV
Badania na temat stażu
Przygotowanie do
rozmowy
kwalifikacyjnej
Kontynuacja wywiadu
Pomoc w
zakwaterowaniu
Transfer lotniczy

Program socjalny
Torba upominków
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Załącznik do umowy
Plan Praktyk będzie wypełniany indywidualnie dla każdego studenta/praktykanta, z
wykorzystaniem wzorów zamieszczonych w załączniku. Dokument ten służy jako opis roli
stażysty, list ofertowy i zarys szkolenia. Wypełniając ten dokument przed rozpoczęciem
praktyki, wszystkie strony mają jasność co do tego, co będzie wiązało się ze stażem, a
wszelkie wymagania uniwersytetu będą również nakreślone z wyprzedzeniem.
Każdy Plan Praktyk będzie zawierał następujące informacje: dane osobowe studenta; miejsce
pracy; nazwiska opiekunów; harmonogram pracy praktyk oraz całkowity czas trwania praktyki.
Niewywiązanie się z warunków umowy lub jej aneksów może skutkować wcześniejszym
zakończeniem stażu przez Organizację Przyjmującą.

I. STUDENT
Imię i nazwisko:
Obywatelstwo:

Numer paszportu:
E-mail:

Data urodzenia:
II. ORGANIZACJA PRZYJMUJĄCA
Nazwa organizacji:
Adres:
Telefon:

Strona internetowa:

Opiekun/Mentor (imię i nazwisko oraz tytuł):
Opiekun/Opiekunka e-mail:
Dodatkowy punkt kontaktowy (imię, nazwisko, tytuł, telefon, e-mail):
Data rozpoczęcia i zakończenia stażu:
Wynagrodzenie (jeśli nieopłacone, wpisz 0): ___________
Godziny pracy: ___ godzin/dzień; od _____________do _________/ od
poniedziałku do piątku Łączna liczba godzin: _______
III. Znajdź staż Ltd
Osoba kontaktowa: Olivier Gnamian Business Development Manager
Adres: 49 Effra Road London SW2 1BZ
E-mail: business@findaninternship.co.uk / olivier@findaninternship.co.uk
Telefon: +447519322841 Strona internetowa: www.findaninternship.co.uk
IV. PLAN SZKOLENIA STAŻOWEGO (wypełnia opiekun/mentor z firmy
goszczącej)
Krótki opis: Tytuł stanowiska i krótki opis
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Cele i zadania: Jakie cele stażysta będzie miał do osiągnięcia? Czy będzie
miał cel na każdy projekt/fazę?

Obowiązki i oczekiwania:

Nadzór: W jaki sposób stażysta będzie nadzorowany, np.
codzienne/tygodniowe spotkania; W jaki sposób będą przydzielane zadania?
Jak będą informowani o postępach i wynikach; Jeśli główny przełożony jest
nieobecny, kto będzie nadzorował?

Struktura: Jakie zadania mają być realizowane w
fazach/projektach/tygodniach?

Podpis przełożonego:
podpisania:

Data

Powyższy model umożliwia transparentność w relacji uczeń – pracodawca – organizator stażu
a także pozwala uczniom, pracodawcom i nauczycielom na monitorowanie postępów. Model
ten może być dostosowany do wszelkich wymagań. Co więcej, jest to skuteczny system
usprawniający wdrażanie WBL.
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ROZDZIAŁ 4: PRAKTYCZNE
ROZWIĄZANIA I WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE SKUTECZNEGO WBL
4.1 Praktyczne rozwiązania dla WBL
Niedawny wzrost możliwości uczenia się w miejscu pracy wynika częściowo z uznania przez
pracodawców roli, jaką uczenie się w miejscu pracy odgrywa w rozwiązywaniu problemu
niedoboru umiejętności oraz w rozwijaniu talentów młodego pokolenia. Ponadto partnerstwa
między organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego, szkołami i przedsiębiorstwami
zapewniają uczącym się techniczną ścieżkę kariery, która prowadzi do satysfakcjonującej i
wartościowej kariery zawodowej. Skuteczne modele uczenia się w miejscu pracy powinny
obejmować następujące elementy:
•

Wspieranie wejścia i awansu na ścieżce kariery: Efektywne modele uczenia się w
miejscu pracy zapewniają uczestnikom możliwości zdobywania wiedzy, rozwijania
umiejętności i awansu na określonych ścieżkach kariery. Uczenie się w miejscu pracy
wspiera rozwój zarówno umiejętności technicznych specyficznych dla danej branży, jak
i umiejętności zawodowych, takich jak komunikacja, praca zespołowa i rozwiązywanie
problemów, cenionych przez prawie wszystkich pracodawców [ 41].

•

Zapewnienie znaczących zadań zawodowych, które rozwijają umiejętności i
wiedzę zawodową: Uczestnicy uczenia się w miejscu pracy muszą mieć możliwość
angażowania się w odpowiednio złożone i istotne zadania (tj. takie, które są
reprezentatywne dla pracy w konkretnej branży, a nie ogólne role pomocnicze), zgodne
z celami zawodowymi uczestników. Uczenie się w miejscu pracy powinno odbywać się
w środowisku pracy, które wspiera proces uczenia się poprzez zapewnienie
odpowiedniego mentoringu i nadzoru. Uczestnicy powinni mieć możliwość angażowania
się w uczenie się w miejscu pracy przez dłuższy okres czasu, aby zapewnić sobie
odpowiednie możliwości wykonywania istotnych zadań zawodowych[ 42].

[ 41]

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED567846.pdf
Fundacja Akademii Narodowej, "Preparing Youth for Life: the Gold Standards for High School Internships," http:// projectmanagement.p21.org/wp-content/uploads/NAF_
Internship_Gold_Standards_final.pdf
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•

Zaoferuj rekompensatę: Wynagradzanie uczestników uczenia się w miejscu pracy
stanowi uhonorowanie ich wkładu oraz pomaga im zachować koncentrację i motywację.
W wielu przypadkach najbardziej odpowiednią formą rekompensaty jest płacenie pensji.
W niektórych przypadkach, zwłaszcza w przypadku możliwości uczenia się w miejscu
pracy dla młodzieży, odpowiednie może być honorarium, stypendium lub zwrot kosztów
nauki[ 43].

•

Określenie umiejętności docelowych i sposobu walidacji ich zdobywania:
Wzajemne zrozumienie umiejętności, które mają być osiągnięte w wyniku uczenia się w
miejscu pracy, zwiększa jego wartość zarówno dla uczniów, jak i pracodawców.
Skuteczne podejścia do wyrażania i walidacji umiejętności obejmują praktyki refleksyjne,
które prowadzą do ciągłego uczenia się i zapewniają integrację z szerszymi celami
uczenia się oraz formalne oceny, poprzez które uczestnicy mogą wykazać się
opanowaniem kompetencji zawodowych. Indywidualne plany nauki, które są
współtworzone przez uczniów i ich przełożonych, również dają możliwość określenia
umiejętności, które należy osiągnąć, oraz refleksji nad postępami[ 44].

•

Nagradzanie rozwoju umiejętności: Skuteczne modele uczenia się w miejscu pracy
wzmacniają proces uczenia się poprzez dostrzeganie i nagradzanie rozwoju
umiejętności. Uczestnicy, którzy odniosą sukces w swoich początkowych zadaniach,
powinni mieć możliwość dalszego rozwoju poprzez przyjmowanie większej
odpowiedzialności i bardziej wymagających zadań. Rozwój umiejętności powinien być
również nagradzany poprzez takie mechanizmy jak wyższe płace i świadczenia,
zaliczenie szkoły średniej lub policealnej, możliwość przejścia do stałego zatrudnienia
oraz awanse dla pracowników zatrudnionych na stałe[ 45].

•

Wspieranie wejścia do instytucji edukacyjnych, wytrwałości i ukończenia nauki:
Wspieranie zdobywania wyższego wykształcenia poprzez uczenie się w miejscu pracy
wymaga od edukatorów i pracodawców partnerstwa w celu zapewnienia zgodności
celów akademickich i celów uczenia się w miejscu pracy. Edukatorzy powinni również
opracować programy nauczania, które zapewnią studentom możliwość refleksji nad ich
doświadczeniami związanymi z uczeniem się w miejscu pracy oraz nad zdobytą wiedzą
i umiejętnościami[ 46].

•

Zapewnienie wszechstronnego wsparcia dla uczących się: Skuteczne uczenie się w
miejscu pracy obejmuje struktury nawigacji po karierze, które wyposażają uczniów w
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Departament Pracy, Wydział Płac i Godzin, "Fact Sheet #71: Internship Programs Under The Fair Labour Standards Act." Washington, DC: U.S. Department of Labour, 2010, http://
www.dol.gov/whd/regs/compliance/whdfs71.htm

[ 44]

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED567846.pdf strona 14

[ 45]

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED567846.pdf strona 15
National Academy Foundation, "Preparing Youth for Life: the Gold Standards for High School Internships," http:// projectmanagement.p21.org/wp-content/uploads/NAF_
Internship_Gold_Standards_final.pdf
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informacje potrzebne do podejmowania świadomych wyborów dotyczących ich kariery.
Struktury te mogą obejmować zindywidualizowane doradztwo i coaching ze strony
mentorów branżowych, doradców zawodowych, doradców akademickich i zawodowych,
doradców zawodowych i pracowników szkoły. Uczniowie mogą korzystać z tych struktur
nawigacji po karierze, aby dowiedzieć się o poszukiwanych zawodach, wymaganych
umiejętnościach i kwalifikacjach oraz zarobkach. Uczniowie mogą również wykorzystać
te struktury do opracowania planów edukacyjnych, które dopasują ich cele zawodowe do
umiejętności i kwalifikacji, które osiągną[ 47].

4.2 Wskazówki dla efektywnego WBL - Find An Internship
W tym segmencie przeanalizowany zostanie model selekcji opracowany przez organizację
partnerską Find An Internship z sektora usług. Model ten był wielokrotnie testowany z
sukcesem, aby uniknąć marnowania czasu podczas rekrutacji i przydzielić właściwego
kandydata do odpowiedniego działu i aspiracji zawodowych.
Ten model nazywa się on Right Fit Challenge (RFC).

Model Right Fit Challenge
Jesteśmy firmą, w której ludzie o podobnych poglądach współpracują, aby osiągnąć wpólne
cele: wkład w społeczeństwo, który wykracza poza zwykłe zarabianie pieniędzy.
W naszej firmie dążymy do stworzenia wzajemnie korzystnych relacji z naszymi pracownikami,
naszymi klientami i wszystkimi, z którymi mamy kontakt.
Jesteśmy grupą pasjonatów i entuzjastów rozwiązywania problemów, którzy pochodzą z całego
świata. Wielokulturowość jest naszą siłą i wyróżnia nas na rynku. Jest to potencjał, która
pomaga nam rozwijać długotrwałe i efektywne relacje z liderami firm świadczących usługi
zawodowe w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Jest to siła, która pomaga nam inspirować
naszych klientów do odpowiedzialnego rozwoju ich firm.
Aby upewnić się, że pasujesz do naszej organizacji, prosimy Cię o odpowiedzi na poniższe
pytania, które pozwolą nam lepiej Cię poznać.

[ 47]

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED567846.pdf strona 17
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Prosimy o załączenie plików w wiadomości e-mail z tematem Right Fit oraz Twoim imieniem i
nazwiskiem.
1. Proszę przygotować prezentację PowerPoint, w której opiszesz siebie. Maksymalnie 5
slajdów. Baw się tym i bądź tak kreatywny, jak tylko zechcesz. Być może poprosimy Cię
o przedstawienie tej prezentacji w następnym etapie, ale na początku chcielibyśmy, abyś
opowiedział nam trochę o sobie, abyśmy mogli Cię lepiej poznać.

2. Proszę nam powiedzieć, w jaki sposób Państwa inicjatywa, kreatywność, wykształcenie,
umiejętności i doświadczenie przyczynią się do jednego lub więcej rozwiązań, które
oferujemy naszym klientom: Actionable Insights, Business Development, Engagement i
Inspirational Purpose.

3. Scenariusz: Firma prawnicza z siedzibą w Londynie poszukuje możliwości poszerzenia
listy swoich klientów. Większość z ich sektora docelowego to B2B. Firma posiada listę
firm i odpowiednich działów, do których chciałaby dotrzeć (patrz poniżej). Firma nie może
znaleźć odpowiedniej strategii, aby dotrzeć do tych potencjalnych klientów.
•
•
•

BT Group, dział finansowy
NuStar Energy L.P., dział prawny
Colliers International, dział rozwoju biznesu

Jako konsultant, jaką strategię byś doradził? Proszę przeprowadzić badania na temat
właściwych osób (proszę uwzględnić wszelkie badania i proces, który wykorzystasz do
wykonania tego zadania).

4. Proszę wybrać jedno z poniższych pytań, na które należy odpowiedzieć (minimum 500,
maksimum 1000 słów):
•
•
•
•

Opowiedz nam o sytuacji, w której zaangażowałeś się głęboko w relację z
klientem lub pracownikiem, aby rozwiązać problem lub wprowadzić
usprawnienia.
Opowiedz nam o sytuacji, w której stanąłeś przed dylematem etycznym. Co
zrobiłeś/łaś? Jak zdecydowałeś/łaś, jakie działania podjąć?
Opowiedz nam o sytuacji, kiedy badałeś i analizowałeś jakiś problem lub
sytuację. Jakich danych użyłeś? Jak zdobyłeś te dane? Do jakich wniosków
doprowadziły Cię Twoje badania i analizy?
Podaj nam przykład, kiedy byłeś częścią zespołu. Jaka była Twoja rola w pracy
zespołowej? W jaki sposób przyczyniłeś się do realizacji tego zadania? Czy
były jakieś problemy lub silne różnice zdań między członkami zespołu? Co
zrobiłeś/łaś w tej stuacji?
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Ankieta satysfakcji
Proces ten jest zazwyczaj przeprowadzany pod koniec stażu. Jak wspomnieliśmy powyżej,
staż może trwać do 6 miesięcy w zależności od porozumienia pomiędzy obiema stronami.
Bardzo ważnym procesem jest przeprowadzenie wywiadu z uczniem po zakończeniu stażu,
aby ocenić pracodawcę, jak również jakość Work-Based Learning (WBL).

Ankieta satysfakcji

IMIĘ I NAZWISKO___________________________:
STANOWISKO: ________________________________
STAŻ OD:_______________________DO:______________________________
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ STAŻU:____________________________________________ __
1. Co najbardziej podobało Ci się w Twojej praktyce?
2. Co Ci się nie podobało w Twoim stażu? (Co byś zmienił?)
3. Jakość nadzoru jest ważna dla większości ludzi w pracy. Jak wyglądały Twoje relacje z
przełożonym? ( kto był Twoim bezpośrednim przełożonym? Czy miałeś bezpośredniego
przełożonego?)
4. Czy uważasz, że miałeś/-aś zasoby i wsparcie niezbędne do wykonania swojej pracy? Jeśli
nie, czego brakowało?
5. Czy poleciłbyś firmę goszczącą innym jako miejsce pracy? Dlaczego lub dlaczego nie?
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6. Proszę oceń ogólnie następujące aspekty Find An Internship. Użyj skali od 1 do 5 poniżej.
1

2

3

4

5

Słabo

Przeciętnie

Dobrze

Bardzo
dobrze

Doskonale

Proces rekrutacji
Komunikacja między użytkownikiem a FAI
Troska o jakość i doskonałość firmy
goszczącej
Procedury administracyjne
Szkolenie z zakresu rozmów
kwalifikacyjnych

7.Czy poleciłbyś Find An Internship? Dlaczego lub dlaczego nie?

8. Jak oceniasz usługi Find An Internship?

1

2

3

4

5

Słabo

Przeciętnie

Dobrze

Bardzo
dobrze

Doskonale

Proszę oceń ogólnie następujące aspekty
Find An Internship. Użyj skali od 1 do 5
poniżej.
9. Jak FAI może poprawić jakość swoich usług?

10. Ogólnie rzecz biorąc, co udało Ci się osiągnąć podczas stażu?

Dziękujemy za poświęcenie czasu i przekazanie nam informacji zwrotnej
"slogan reklamowy"
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ROZDZIAŁ 5: WNIOSKI
Projekt IMPROVE promuje innowacyjne praktyki i narzędzia w kształceniu i szkoleniu
zawodowym (VET). Ten projekt ma inspirować i zachęcać do zastosowania VET w celu
kształtowania kariery zawodowej, zgodnie z założeniami Komisji Europejskiej.
Kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) to "pierwszy wybór", pierwsze działanie na rynku
pracy. W ten sposób KE stara się promować doświadczenia uczenia się w miejscu pracy.
VET jest sznsą dla uczących się jak i dla pracodawców.
Przewodnik ten wykazał, że transfer umiejętności, które można wykorzystać na rynku pracy,
jest w dużym stopniu powiązane z doświadczeniem praktycznym. System VET to potencjalne
rozwiązanie problemu bezrobocia, z którym boryka się cała Europa. Jednak w instytucji
edukacyjnych i wśród uczących się, kształcenie i szkolenie zawodowe jest postrzegane jako
kształcenie na niskim poziome w porównaniu z konwencjonalnym szkolnictwem wyższym.
Istotnym wyzwaniem jest zmiana postrzegania i nastawienia do VET.
W związku z tym rządy i krajowe organy edukacyjne wyraziły chęć poprawy systemu VET oraz
wprowadenia reform systemu:
-

zapewniania jakości kwalifikacji w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego,

-

opracowania standardów dla nauczycieli/instruktorów kształcenia i szkolenia
zawodowego.

Wykazano, że uczenie się w miejscu pracy (WBL) przynosi wiele korzyści, ponieważ ma na
celu kształcenie kompetentnych pracowników.
WBL jest również, alternatywą do wypełnienia następujących luk systemu:
- luki umiejętności (wiele osób nie posiada niezbędnej wiedzy, aby konkurować na rynku pracy
w XXI wieku)
- diagnozy i identyfikacji oraz uzupełnienia luk kompetencyjnych w firmie (pracodawcy nie
posiadają wiedzy specjalistycznej w zakresie wdrażania efektywnego uczenia się w miejscu
pracy).
Ponadto, podręcznik został zaprojektowany tak, aby ułatwić zainteresowanym stronom
zrozumienie wyzwań i dobrych praktyk związanych z implikacjami kształcenia zawodowego
(VET) dla uczenia się w oparciu o pracę (WBL).
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Zalecenia
Jednogłośnie, Work-Based Learning odgrywa ważną rolę na drodze do zatrudnienia na
otwartym rynku pracy.
WBL jest również, alternatywą do wypełnienia następujących luk systemu:
- luki umiejętności,
- diagnozy i identyfikacji oraz uzupełnienia luk kompetencyjnych w firmie.

W czasie pandemii Covid-19, która doprowadziła do masowego upadku firm na całym świecie,
pracodawcy, nauczyciele i uczniowie muszą dostosować się do niekonwencjonalnych
systemów, takich jak wirtualne praktyki zawodowe (Virtual Apprenticeship Training - VAT)
aby kontynuować promocję kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).

Zainteresowane strony mogłyby wprowadzić wirtualne szkolenie w zakresie przyuczania do
zawodu (VAT), aby rozwiązać problem rynku pracy. Ponadto VAT umożliwia znacznie szersze
zaangażowanie pracodawców, osób uczących się i trenerów, niezależnie od ich lokalizacji.
Likwiduje bariery i oferuje pracodawcom i szkoleniowcom dostęp do programów bez wymagań
związanych z dojazdem. W przypadku uczniów niepełnosprawnych lub poniżej 18 roku życia,
oferuje profesjonalne doświadczenie w zaciszu ich domu, pod nadzorem.

Niezależnie od tego, organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego muszą być świadomi
zalet i ograniczeń tej formy szkolenia. Poniższa tabela podkreśla istotne aspekty, które
organizatorzy VET powinni rozważyć przy wdrażaniu praktyki VAT.
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Mocne strony

Ograniczenia

Wygoda: uczący się może uzyskać
dostęp do materiałów edukacyjnych lub
zadań w dowolnym miejscu i czasie.

Trudności w nauczaniu lub ocenie
umiejętności praktycznych,
wykonywanych ręcznie

Indywidualny tok nauczania: uczący się
może uczyć się we własnym tempie,
bez dodatkowej presji na zbyt szybkie
przyswajanie wiedzy

Brak bezpośredniego kontaktu twarzą
w twarz. Zmniejszony rozwój
umiejętności społecznych, relacji
interpersonalnych

System uczenia się: Treść lub zadania
mogą być oddzielone i dostarczane w
progresywnych jednostkach, co czyni je
bardziej uporządkowanymi i
łatwiejszymi do przyswojenia.

Obniżony rozwój umiejętności
społecznych, relacji interpersonalnych

Oszczędność kosztów: Mniej wydatków
na podróże, zakwaterowanie

Uczący się muszą mieć dostęp do
sprzętu informatycznego i Internetu

Integracja różnych form nauki:
Łatwiejsze do wprowadzenia inne
rodzaje WBL, takie jak grywalizacja.

Nie ma zastosowania do wszystkich
zawodów

Lepsza jakość danych o uczącym się:
łatwiej jest dopasować zadania do
możliwości ucznia, postępy ucznia
mogą być zapisywane w skali, co
ułatwia ilościowe określenie, poprawy
umiejętnosci ucznia.

Wymaga większej samodyscypliny,
samomotywacji i zarządzania czasem,

W bezprecedensowych czasach, takich jak Covid-19, organizatorzy kształcenia i szkolenia
zawodowego muszą dobrze rozumieć potrzeby swoich uczniów, aby dostosować strategie
Work-Based Learning do ich potrzeb maksymalizując siłę takich praktyk jak VAT.
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