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Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego
Panstwu kolejny numer Zeszytów informacyjno-metodycznych doradc
wego. Zawarte w nim cztery opracowania przedstawiaja kierunki ro
woczesnego poradnictwa zawodowego oraz mozliwosci, jakie daje w t
sie udzial w programach Unii Europejskiej.
Pierwsze opracowanie przedstawia funkcjonowanie Sieci Na
Centrów Zasobów Poradnictwa Zawodowego, które w ramach Prog
onardo da Vinci realizuja poradnictwo zawodowe o wymiarze europej
slane mianem eurodoradztwa (euroguidance). Glównym celem Siecij
ranie mobilnosci obywateli, m.in. poprzez udostepnienie im informac
wosciach nauki, pracy i zycia w róznych krajach Europy.
W 1999 roku z inicjatywy CMliPZ powolano dwa zespoly Na
Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego - w KUP oraz w resor
cji, dzieki czemu od tej pory Polska równiez nalezy do Sieci Euroguid
W drugim opracowaniu scharakteryzowane sa podstawowe t
woju poradnictwa zawodowego ze szczególnym zwróceniem uwagi
nie informacji oraz technologii komputerowych i internetowych z
zjej gromadzeniem i udostepnianiem.
Zamieszczamy tez informacje o Programie Leonardo da Vinci, k
realizacji najwazniejszych postulatów polityki Unii Europejskiej w
ksztalcenia zawodowego i poradnictwa zawodowego oraz krótka cha
ke projektów, jakie w programie Leonardo da Vinci realizowane sa p
trum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego Krajoweg
Pracy.
Mamy nadzieje, ze materialy zawarte w tym zeszycie nie tylko
Panstwu obraz dzialan realizowanych w poradnictwie zawodowym w
europejskim, lecz takze zainspiruja do podjecia wlasnych dzialan w
miedzynarodowej wspólpracy w realizacji róznych problemów po
zawodowego.

Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Z
Krajowego Urzedu Pracy

Anna Woynarowska-Janiszewska
Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego
Krajowy Urzad Pracy

NarodoweCentrumZasobówPoradnictwa
Zawo
1. Wprowadzenie

Narodowe Centra Zasobów Poradnictwa Zawodowego (Natio
ce Centres for Vocational Guidance - NRCVG) jest to projekt r
w ramach programu Leonardo da Vinci sluzacy miedzynarodowej
w zakresie wymiany i upowszechniania informacji zawodowej. Ws
umozliwia wymiane informacji w skali europejskiej, stad tez czest
realizowane tutaj okresla sie jako poradnictwo zawodowe w wymiar
skim.
Pierwsze dzialania w zakresie gromadzenia i wymiany inform
dowej podjete zostaly w krajach europejskich stosunkowo wczes
w latach 1992-1993 w ramach programu PETRA. Od tej chwili mo
o ksztaltowaniu sie Centrów Zasobów Poradnictwa Zawodowego i i
narodowej wspólpracy. Dalszy rozwój Centrów Zasobów nastapil
Programu Leonardo da Vinci I w latach od 1995 do 1999, a w kolej
w programie Leonardo da Vinci II, gdzie wyraznie juz wymienia sie
rodowa Siec Narodowych Centrów Zasobów Poradnictwa Zawodow
Siecia Eurodoradztwa (EUROGUIDANCE Network - Decyzja R
26.04.1999).
Eurodoradztwo to termin, który uzywany jest zamiennie z te
radnictwo transnacjonalne czy poradnictwo zawodowe w wymiar
skim. Eurodoradztwo przyjeto jako polski odpowiednik tlumaczone
angielskiego terminu Euroguidance, wprowadzonego wlasnie w takim
przez przedstawicieli europejskich Narodowych Centrów Zasobów P
Zawodowego (NCZPZ) odpowiedzialnych za realizacje poradnictwa
rze europejskim.
Dosc wyczerpujacym wyjasnieniem terminu eurodoradztwo
wykaz zadan wskazanych przez europejskich specjalistów poradni
dowegojako charakterystycznei typowedla poradnictwao wymia
skim. W wykazie tym znajdujemy m.in.:
./ przygotowywanie aktualnych i zróznicowanych informacji
ksztalceniu zawodowym, studiach i pracy w Europie,

--

./
./
./

./
./
./

./
./
./

opracowywanie nowych metod przekazywania informacji i m
sników informacji w kilkujezykach,
poprawa przejrzystosci swiadectw ukonczenia ksztalcenia
pomiedzy poszczególnymi krajami,
rozbudowa transnacjonalnej oferty doradczej i informacyjn
nieniem odniesienia do rynku pracy,
opracowywanie mediów - nosników informacji dla okreslon
celowych,
rozwijanie psychicznej i wirtualnej mobilnosci pracobiorców
opracowywanie i realizacja transnacjonalnych projektów pilo
poprawy jakosci doradztwa zawodowego na poziomie euro
rodowym (zwlaszcza doskonalenie kwalifikacji doradców
oraz wymiana miedzynarodowa),
wspieranie i rozwój motywacji do szkolenia i zatrudnienia
cjalne oferty doradcze dla osób spolecznie poszkodowanych
bezrobotnych i wykluczonych ze spolecznosci,
integracjadzialanporadnictwazawodowegoi posrednictwapra
merytorycznym,metodycznymi organizacyjnym,
rozwój i doskonalenie poradnictwa zawodowego w przeds
w aspekcie rozwoju personelu i wsparcia europejskiej wymia

(por. Ertelt B.J.

Wszystkie wymienione wyzej zadania odnalezc mozna w dz
rodowych Centrów Zasobów Poradnictwa Zawodowego (NCZP
w indywidualnie podejmowanych zadaniach, jak i w przedsiewzie
lowych.

i zadaniaNarodowych
Centrów
Zasobów
Poradnic
2. Funkcja
Zawodowego

Mozliwosc podjecia miedzynarodowej wspólpracy w ramach
rodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego w programie
Vinci sprawila, ze coraz wiecej krajów wlaczalo sie do tego projek
jac zadania Narodowego Centrum Zasobów wiodacym placówkom
zawodowego, najczesciej na szczeblu centralnym.
W 1998 roku w czasie spotkania przedstawicieli NCZPZ w
w Szwecji opracowano i przyjeto dokument pod nazwa The Chart
tional Resource Centres for Guidance traktowany jako Statut NC
kumencie tym zebrano podstawowe informacje dotyczace dzialaln
Zasobów, okreslajac cele i zadania Centrów, grupy odbiorców, ra
cyjno-prawne tworzenia i funkcjonowania Centrów, a takze fun
Sieci Centrów.
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Zgodnie z zapisem w Statucie misja Narodowych Centrów Z
radnictwa Zawodowego jest ulatwienie w krajach czlonkowskich U
skiej i innych krajach europejskich dostepu do ksztalcenia i szkole
wego orazpopieranie przeplywu osób uczacych sie.
W ramach tej misji Centra - kazde w swoim kraju - podjely
jowego koordynatora dzialan dotyczacych gromadzenia, wymiany i
niania informacji zawodowej, a zwlaszcza informacji nt. mozliwosc
i szkolenia zawodowego w róznych krajach Europy.
Wspólpraca miedzynarodowa Narodowych Centrów Zasobó
twa Zawodowego w zakresie poradnictwa zawodowego okazala sie
sposobem zwiekszania efektywnosci i usprawnienia pracy doradc
wych. Rozwój wspólpracy Centrów oraz wzrost profesjonalnego p
dzialania sprawily, ze przedstawiciele NCZPZ coraz wyrazniej
i artykulowali specyfike swoich zadan. W slad za tym pojawilo
tozsamosci Sieci Centrów oraz potrzeba okreslenia wlasnej odrebno
jak i Sieci Eurodoradztwa, a takze potrzeba formalnego potwierdzen
nosci. Zaangazowanie przedstawicieli Narodowych Centrów Zaso
tecznosc dzialan podejmowanych w Sieci NCZPZ sprawily, ze w
Leonardo da Vinci II wyraznie juz wymienia sie miedzynarodowa S
wych Centrów Zasobów Poradnictwa Zawodowego (Euroguidanc
oraz jej zadania.
W wyniku Decyzji Rady z dnia 26.04.1999 Narodowe Cen
Poradnictwa Zawodowego uzyskaly formalny status, w zwiazku z c
Biura B3 Dyrekcji Generalnej Edukacja i Kultura Komisji Europejs
wal w marcu 2000 specjalny dokument - Terms of Reference (TOR
na tle podstawowych celów Programu Leonardo da Vinci przedst
i zadania Centrów oraz Sieci NCZPZ. Ponadto w dokumencie pr
zasady finansowania pracy NCZPZ, a takze podstawowe informac
rodzaju uprawnionych kosztów. Okreslono tez rodzaje dokumentó
nych w procesie aplikowania do Programu Leonardo da Vinci oraz
koncowych z dzialan.
Ogólnym celem Narodowych Centrów Zasobów jest - w naj
zumieniu - promocja i wspieranie mobilnosci edukacyjnej i zawodo
.
teli Europy.
Blizej zostalo to ujete w postaci nastepujacych celów:
1.
Promowanie europejskiego wymiaru w dziedzinie edukacji i s
2.
Rozwijanie europejskiego wymiaru w narodowych systema
i poradnictwa zawodowego.
3.
Wspieranie mobilnosci w dziedzinie edukacji i szkolen pop
czanie/rozwój odpowiednim grupom docelowym rzetelnej inf
a) o mozliwosciach edukacyjnych i szkoleniowych;
b) o mozliwosciach zdobywania róznorodnych doswiadc
wych;

- -

--

-

--

c)
d)
e)

o Programach i Inicjatywach Wspólnoty;
o sciezkach zawodowych i sciezkach karier;
o podstawach prawnych dotyczacych mobilnosci w kra
kowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Go
go (EEA) oraz w krajach stowarzyszonych.
4.
Wnoszenie wkladu do wymiany rzetelnej informacji na temat:
a) systemu edukacji i szkolen w krajach czlonkowskich Un
skiej, EEA i krajach stowarzyszonych;
b) systemu poradnictwa edukacyjnego i zawodowego
czlonkowskich Unii Europejskiej, EEA i krajach stowarz
c) kwalifikacji i umiejetnosci.
5.
Promowanie wzajemnej swiadomosci i kooperacji pomiedzy
poradnictwa w poszczególnych krajach czlonkowskich Unii Eu
EEA i krajach stowarzyszonych w zakresie metod pracy oraz u
niania dzialan innowacyjnych.
Zgodnie z wytycznymi TOR cele te ujac mozna bardziej sz
sprowadzajacje do nastepujacych zadan:
./ Zbieranie, opracowywanie i upowszechnianie rzetelnej inform
czacej mozliwosci edukacji i szkolenia:
w swoim wlasnym kraju z udostepnieniem informacji in
trom i obywatelom Europy;
w innych krajach Unii Europejskiej, EEA oraz w krajach
szonych, w celu zaspokojenia potrzeb ich krajowych uzytk
./ Promowanie wspóldzialania pomiedzy podmiotami w obsza
nictwa na poziomie krajowym i miedzynarodowym;
./ Przedstawianie europejskich mozliwosci praktyków poradnict
ziomie krajowym i miedzynarodowym;
./ Przyczynianie sie do rozwoju miedzynarodowej sieci NCZPZ p
planowanie i wdrazanie odpowiednich metod i narzedzi
wania sie, porozumiewania sie i dzialan wspierajacych (d
zarzadzenia, siec internetowa itd.),
uczestnictwo w przedsiewzieciach dotyczacych informa
ziomie europejskim,
informowanie o dzialaniach w postaci opracowywanyc
Rocznych Raportów Syntetycznych dotyczacych funkc
sieci NCZPZ.
Wszystkie Centra zobowiazane sa do realizacji wymienion
ogólnych i szczególowych celów. W poszczególnych krajach rózna je
byc ich ranga, moga byc realizowane w róznym zakresie i rózne moga
nia szczególowe podejmowane dla realizacji tych celów.
Zgodnie z trescia dokumentu Terms oj ReJerence w realiz
NCZPZ zaleca sie stosowac nastepujace metody:
gromadzenie, wymiana i przekazywanie informacji,
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wspólpraca w sieci na poziomie krajowym i miedzynarod
spotkania przedstawicieli sieci NCZPZ,
wizyty w innych NCZPZ,
szkolenia, warsztaty,
doradzanie,
projekty pilotazowe,
ewaluacja.
Dzialania NCZPZ realizowane sa w cyklu rocznym, w okres
danego roku do 30 czerwca nastepnego roku. Co roku z kazdego kra
aplikacje do Komisji Europejskiej do DG Edukacja i Kultura w sp
znania grantu na realizacje zadan NCZPZ (tzw. Grant Request). Ap
muje m.in. formalna charakterystyke instytucji realizujacych proj
Roczny Plan Pracy merytoryczny i finansowy.
W przypadku, gdy po raz pierwszy z danego kraju skladanaje
wymagane sa dodatkowo specjalne dokumenty, w których odnosne
nego kraju odpowiedzialne za realizacje uslug poradnictwa zawod
rantuja, ze powstajace w kraju Narodowe Centrum Zasobów zapew
jenie potrzeb i oczekiwan wszystkich zainteresowanych grup odbior
tu glównie o grupe uczniów i mlodziezy obslugiwanych zazwyczaj
poradnictwa z resortu edukacji oraz grupe doroslych stanowiacy
urzedów pracy w resorcie pracy. Tak jak reguluje to Statut NCZPZ
wewnetrznej danego kraju pozostawia sie sprawe ulokowania i
NCZPZ.
Po przyjeciu i zatwierdzeniu aplikacji przygotowany zostaje
mocy którego Komisja przyznaje grant na realizacje dzialan Centru
kraju. Wysokosc grantu wynosila do tej pory 60 000 Euro na rok n
jednoczesnie nie wiecej niz 50% sumy calkowitych kosztów poni
dzialania NCZPZ. Od 1.07.200l powiekszono wielkosc grantu prz
krajom UE o wielkosc od 3,36% do 13,96% w przypadku poszcze
jów, odpowiednio do liczby odbiorców uslug oraz aktywnosci Cen
przyznawany krajom kandydujacym nadal pozostaje na poziomie 60
Zrealizowane w ciagu roku dzialania NCZPZ sa nastepnie p
w Rocznym Raporcie Koncowym, który równiez musi zostac z
przez Komisje Europejska, co stanowi podstawe finalnego uregulo
finansowania projektu.
W oparciu o Roczne Raporty Koncowe wszystkich Centrów
sie tzw Annual Synthesis Report prezentujacy syntetyczna informa
dzialan poszczególnych Centrów oraz Sieci NCZPZ z wyeksponow
gniec szczególnie interesujacych i majacych duza przydatnosc dla
zawodowego.
Dzialania NCZPZ adresowane sa do szerokiej grupy odbior
docelowe szczebla instytucjonalnego to Siec NCZPZ, Komisja Euro
dze krajowe w sektorach edukacji i pracy, instytucje edukacyjne i s

partnerzy spoleczni. Podstawowa bezposrednia grupe docelowa dzial
stanowia doradcy zawodowi. Odbiorcami indywidualnymi sa tez
praktycy doradztwa pracujacy w sluzbach zatrudnienia i sektorze ed
ich klienci, nauczyciele i szkoleniowcy, a takze przedsiebiorcy, organ
codawców i inni zainteresowani.

Centrum
Zasobów
Poradnictwa
Zawodowego
w Pol
3. Narodowe
3.1. Uruchomienie
i ukonstytuowanie
sieNClPl

Pierwsze dzialania w zakresie uruchomienia Narodowego Cen
bów Poradnictwa Zawodowego w Polsce podjeto w 1998 roku. Z
Krajowego Urzedu Pracy zostal wyslany list do ówczesnej XXII Dyre
ralnej Edukacja, Ksztalcenie i Mlodziez podpisany przez prezesa KUP
edukacji wyrazajacy intencje wspólpracy obu resortów w zakresie ro
ropejskiego wymiaru poradnictwa zawodowego w Polsce, w tym takz
nia Narodowego Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego w ra
gramu Leonardo da Vinci.
W odpowiedzi uzyskano zaproszenie do programu, informacj
wowych warunkach uczestnictwa w projekcie NCZPZ oraz dokumen
ne do zlozenia aplikacji. Jednym z warunków bylo zawarcie porozum
krajowych gwarantujacego objecie dzialaniami NCZPZ wszystkich p
nych grup docelowych. Przygotowano zatem Porozumienie pomiedzy
Urzedem Pracy i Ministerstwem Edukacji Narodowej w sprawie w
w zakresie rozwoju europejskiego wymiaru poradnictwa zawodoweg
w tym tez utworzenia NCZPZ. Na mocy tego Porozumienia podpisan
6.07.1999r powolano w Polsce Narodowe Centrum Zasobów Porad
wodowego. Porozumienie okresla ogólne zasady wspólpracy partneró
tez o tym, ze Krajowy Urzad Pracy w imieniu obu resortów przedkla
do Komisji Europejskiej wspólnie przygotowana aplikacje w sprawie
grantu na realizacje zadan NCZPZ, a takze skladac bedzie raport ko
rytoryczny i finansowy.
Nastepnie opracowano Zalozenia Statutowe Narodowego Cen
bów Poradnictwa Zawodowego, gdzie okreslono funkcje i zadania Ce
powiazania strukturalne instytucji wlaczonych do realizacji zadan

(zalacznikl). Na mocyustalenPorozumieniaoraz ZalozenStatutow

lano dwa zespoly NCZPZ oraz Komitet Sterujacy.
Zadania Narodowego Centrum Zasobów Poradnictwa Za
w Polsce realizowane sa zatem przez dwa zespoly - jeden powolan
wym Urzedzie Pracy (KUP), drugi w resorcie edukacji. Tak jak prz
na graficznym schemacie w zal. l, zespoly te ulokowane sa w rózny
rach administracyjnych.
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Metodycznym Informacji i Poradnictwa Zawodowego (CMliPZ),
w strukturze KUP na prawach departamentu. Zespolem tym bezpo
ruje dyrektor CMIiPZ, zas wiceprezes KUP sprawuje nadzór oraz je
dzialny za decyzje finansowe. Dyrektor CMIiPZ i wiceprezes KU
równoczesnie w sklad Komitetu Sterujacego. W sklad zespolu robo
dza 4 osoby - pracownicy CMIiPZ, jedna z nich pelni funkcje k
Poszczególni czlonkowie zespolu wykonuja zadania NCZPZ w ram
czasu swojej pracy etatowej. Placówki terenowe, z jakimi wspólpra
to przede wszystkim Centra Informacji i Planowania Kariery
(CIiPKZ), urzedy pracy oraz biura karier przy uczelniach i szkolach
Zespól NCZPZ Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
jest w Krajowym Osrodku Wspierania Edukacji Zawodowej (KO
bezposrednio kierowany przez dyrektora KOWEZ, który jest j
czlonkiem Komitetu Sterujacego. Dyrektor podejmuje wszystkie de
toryczne
i finansowe. Zespól liczy 4 osoby, z których jedna pelni funkcje k
Zadania NCZPZ zajmuja od v.ldo % czasu pracy czlonków zespo
terenowe, z jakimi wspólpracuje NCZPZ, to przede wszystkim p
chologiczno-pedagogiczne oraz Centra Orientacji i Poradnictwa Zaw
Praca obu zespolów koordynowanajest przez Krajowy Komit
Sklad Komitetu ustalaja wspólnie resorty edukacji (MENiS) i prac
praszajac do udzialu w pracach Komitetu przedstawicieli organiz
dowych, partnerów spolecznych, przedstawicieli uczelni wyzszych
wej Agencji Programu Leonardo da Vinci.
Komitet okresla kierunki pracy NCZPZ zgodnie ze strategia
radnictwa zawodowego przyjeta w kraju na szczeblu centralnym. K
funkcje doradcza i konsultacyjna w zakresie merytorycznych i form
NCZPZ. Pelni tez funkcje ewaluacyjna, a wiec ocenia przebieg i re
lania NCZPZ. Spotkania Komitetu odbywaja sie dwa razy do roku,
wie Komitetu, gdy istnieje taka potrzeba, na biezaco kontaktuja sie
kami NCZPZ.
Uruchomione w Polsce Narodowe Centrum Zasobów Poradn
dowego, realizujac cele i zadania rekomendowane w programie Ld
snie sluzy jako platforma realizacji zalozen przyjetych dla rozwoju
na poziomie krajowym w Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnien
Zasobów Ludzkich. Chodzi zwlaszcza o integracje dzialan poradn
dowego dla doroslych i mlodziezy, staly rozwój metod i materialów
nych oraz doskonalenie systemu ksztalcenia i szkolenia doradców z

----

-

--

3.2. Celei zadaniaNarodowegoCentrumZasobówPoradnictwaZawod

wPolsce

Narodowe Centrum Zasobów w Polsce, podobnie jak wszys
w innych krajach, zobowiazane jest do realizacji dzialan zgodnych
celami sformulowanymi w TOR.
Ogólnym celem Narodowego Centrum Zasobów Poradnictw
wego jest rozwój europejskiego wymiaru w krajowym systemie p
zawodowego oraz wspieranie edukacyjnej mobilnosci obywateli p
pewnienie im dostepu do rzetelnej informacji na temat mozliwosci
i szkolenia zawodowego oraz warunków zycia w krajach Europy.
Cele ogólne sformulowane jednolicie dla wszystkich Centrów
stepnie przelozone na cele szczególowe sformulowane indywidualni
szczególne Centra stosownie do potrzeb wlasnego kraju w danym ok
traktowym i na danym etapie rozwoju poradnictwa zawodowego.
W Polsce projekt NCZPZ realizowany jest od sierpnia 1999. W
200 l zakonczyl sie drugi roczny okres kontraktowy funkcjonowan
W rozpatrywanym okresie dzialania podjete przez oba zespoly sluzyl
nastepujacych celów szczególowych:
./ uruchomienie i strukturyzacja NCZPZ w Polsce,
./ wspólpraca KUP i MEN wobszarze ksztalcenia i szkolenia o
nictwa zawodowego,
./ rozwój informacji wspierajacej mozliwosci transnacjonalnej
obywateli wlasnego kraju i innych krajów Europy,
./ promocja europejskiego wymiaru ksztalcenia i szkolenia za
wsród partnerów spolecznych i wladz krajowych, w placówk
nictwa zawodowego, wsród pracowników oswiaty oraz innyc
sowanych instytucji i osób,
./ zbieranie i upowszechnianie informacji nt. mozliwosci ksztalce
lenia zawodowego w krajach Europy,
./ organizowanie i realizacja szkolen dla sluzb poradnictwa za
w sektorze edukacji oraz pracy,
./ przygotowywanie i wydawanie publikacji do upowszechniania,
./ wspólpraca w transnacjonalnej Sieci NCZPZ - EUROGUIDAN
./ udzial w krajowych i miedzynarodowych konferencjach z zakr
nictwa zawodowego,
./ udzial w projektach programu Leonardo da Vinci.
W realizacji powyzszych celów wykorzystywane byly metod
w TOR, przy czym szczególnie wazne byly - gromadzenie, wymian
zywanie informacji; spotkania przedstawicieli sieci NCZPZ; wspólpra
na poziomie krajowym i miedzynarodowym, wizyty w innych NC
szkolenia i warsztaty.
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ale wazna grupe odbiorców stanowia tez wladze krajowe szczebla
i regionalnego w sektorze edukacji i pracy, a takze instytucje
i szkoleniowe.

NCZPZ
wPolsce
3.3. Dotychczasowedzialania

Zadania realizowane przez NCZPZ zarówno na poziomie kr
i miedzynarodowymrozpatrujesie najczesciejw trzech glównychobsza
gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie inform
rialów,
organizacja szkolen i seminariów,
udzial w spotkaniach i konferencjach.
Ponizej przedstawiamy charakterystyke podstawowych dzia
spolów NCZPZ w Polsce w wymienionych obszarach.

Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie informacji i ma

Dzialania w tym obszarze stanowia punkt wyjscia dla wszystk
cza nowo powstajacych, Centrów. W Polsce równiez dzialalnosc NC
czela sie od poszukiwania, gromadzenia i porzadkowania dan
wszystkim na temat funkcjonowania NCZPZ oraz programu Leonar
Wiekszosc tych danych dostepna jest tylko w obcym jezyku, najcze
skim. Oznaczalo to koniecznosc przetlumaczenia najwazniejszych d
na jezyk polski tak, aby staly sie one dostepne dla wszystkich osób z
nych w realizacje NCZPZ w Polsce oraz dla innych zainteresowanyc
Zebrane zostaly i przetlumaczone na jezyk polski material
funkcjonowania NCZPZ jako projektu w programie Leonardo da Vi
takie, jak Statut NCZPZ (The Charter of the National Resource
Guidance), komunikaty i raporty ze spotkan i konferencji NCZPZ, k
cja miedzy przedstawicielami Sieci, ustalenia Dyrekcji Generaln
Ksztalcenie Mlodziez (obecnie DG Edukacja i Kultura). Zebrano da
i zadan NCZPZ oraz oczekiwan, jakie mozna wiazac z uruchom
projektu.
W dalszych dzialaniach rozpoczeto i nadal kontynuuje sie g
informacji nt. systemu ksztalcenia, szkolenia i poradnictwa zawodo
nych krajach Europy, sa to materialy opracowywane lub przekazan
tra, a takze uzyskane w wyniku wizyt w Centrach innych krajów o
miedzynarodowych konferencji. W celu upowszechnienia tych info
cowuje sie sprawozdania i komunikaty z wizyt, spotkan i konferen
wuje sie materialy do powielenia i upowszechnienia, a takze publik
informacyjne (do tej pory w czasopismach resortowych opublikowa
artykulów).

--

Wiele informacji upowszechnia sie przy okazji spotkan i
przekazujac uczestnikom odpowiednio przygotowane materialy.
Waznym zadaniem Centrum jest przygotowanie i upowszech
cowan prezentujacych informacje o róznych krajach. Dzialania w t
podjete w naszym kraju to uruchomienie serii wydawnictw Poradn
dowe w wymiarze europejskim, prezentujacych wybrane rozwiazania
system edukacji, szkolenia i poradnictwa zawodowego w krajach Eu
rialy te publikowane sa w postaci "Zeszytów informacyjno-metod
radcy zawodowego", wydawanych przez Centrum Metodyczne
i Poradnictwa Zawodowego KUP. Do tej pory wydano 3 zeszyty
Wielka Brytanie, Francje oraz system instytucjonalny Unii Europejs
ne wydawnictwa opracowywane sa przez NCZPZ w wiekszosci k
one rózna postac i objetosc, moze to byc np. jeden obszerny tom p
wszystkie kraje Europy badz seria zeszytów, czy tez komplet tzw. T
zbiór segregatorów (na wzór niemiecki), w których zgromadzone sa
liconego schematu informacje o poszczególnych krajach Europy. W
niemieckich Teczka kazdego kraju zawiera okolo 200 stron informa
temat systemu ksztalcenia i instytucji edukacyjnych, rynku pracy
zycia itd.
Kolejne zadanie to upowszechnianie wybranych dokument
Europejskiej dotyczacych polityki, programów i inicjatyw. Dzialan
wane w tym zakresie obejmuja: rozeslanie do doradców zawodow
informacji nt. programu LdV wraz z adresem Krajowej Agencji Pr
onardo da Vinci, powielenie i rozdanie uczestnikom seminarium d
niezbednych przy skladaniu aplikacji do programu Leonardo da Vin
przetlumaczonego na jezyk polski materialu Komisji Europejskiej M
on life-long learning, upowszechnianie wsród doradców ulotek info
i materialów powielanych nt. dzialan realizowanych przez NCZPZ w
Przygotowano ponadto na specjalne zamówienie u ekspertów
i zagranicznych opracowania o charakterze ekspertyz dotyczace no
kierunków i teorii w swiatowym poradnictwie zawodowym, funk
systemu poradnictwa w wybranych krajach europejskich oraz wyma
nych kadrze doradców zawodowych, którzy swiadczyc maja uslug
eurodoradztwa.
Rozpoczeto prace nad opracowaniem systemu informacji
w Polsce. Zbudowanie systemu stanowi bardzo wazny etap w roz
nictwa zawodowego.
W ramach zadania dotyczacego promocji europejskiego wym
nictwa zawodowego opracowano i wydano folder i ulotki informacy
tez ulotke w jezyku angielskim. Ponadto opracowano i wlaczono d
ternetowej Centrum Metodycznego Informacji i Poradnictwa Zawod
oraz strony internetowej Krajowego Osrodka Wspierania Edukacji
informacje nt. NCZPZ i jego zadan realizowanych w skali krajowej
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gramu Leonardo da Vinci na kilku spotkaniach i konferencjach
z udzialem doradców zawodowych obu resortów oraz innych pr
urzedów pracy, a takze przedstawicieli ministerstw, przedstawicieli
stytucji terenowych.
Dzialania w obszarze opracowywania i udostepniania inform
wane do partnerów Sieci NCZPZ to m.in. opracowanie w jezyku
informatora dla obcokrajowców zainteresowanych podjeciem
w Polsce; opracowanie i wydanie na CDROM-ie angielskojezyczne
prezentujacej polski system ksztalcenia i szkolenia zawodowego
nictwa zawodowego w obu sektorach; zebranie i przekazanie kompl
cji o naszym kraju do niemieckiej Teczki o Polsce; weryfikacja i u
danych o Polsce, które partnerzy w Sieci samodzielnie przygotowuj
krajowych odbiorców.
Bardzo waznym zadaniem jest utrzymywanie stalego konta
poprzez codzienne kontakty z partnerami Sieci w ramach witryny
EUROGUIDANCE. Ta droga udzielano biezacych odpowiedzi n
przez kolegów z innych NCZPZ pytania dotyczace m.in. mozliwosc
w Polsce, imprez i wydarzen realizowanych w obszarze poradnict
wego w Polsce (np. targi edukacji) itp.
Organizacja szkolen i seminariów

Dzialania w tym obszarze sa szczególnie przydatne w prom
wszechnianiu europejskiego wymiaru poradnictwa zawodowego, g
wane sa w ramach bezposrednich kontaktów z odbiorcami, glównie
zawodowymi, którzy w swojej praktyce doradczej predzej czy p
przed koniecznoscia udzielenia porady klientowi zainteresowanem
niem lub praca w róznych krajach Europy.
Zadanie to realizowane jest w postaci spotkan, szkolen i sem
ganizowanych przez NCZPZ dla odpowiedniej grupy odbiorców.
tej formy w polskich warunkach sa jedno- lub dwudniowe semina
wane kazdego roku dla doradców zawodowych. Do tej pory zorg
takich seminariów. Mialy one na celu zapoznanie polskich prakty
nictwa zawodowego z programem Leonardo da Vinci oraz z mo
wspólpracy miedzynarodowej, jaka daje ten program. Ponadto na
przedstawiono misje i zadania Sieci NCZPZ oraz dzialania realiz
polskie zespoly NCZPZ w KUP i resorcie edukacji. Stanowily one t
dyskusji nt. mozliwosci utworzenia w Polsce systemu informacji
rantowalby doradcom i ich klientom szybki, sprawny dostep do w
aktualnej informacji zawodowej.
Jedno z seminariów wykorzystano do realizacji z pomoca p
Krajowej Agencji Programu Leonardo da Vinci warsztatów szkole

---

tyczacych przygotowania aplikacji i realizacji projektów w obszarze
pilotazowych oraz projektów wymian i stazy.
Spotkania z doradcami stanowia cenna platforme wymiany d
w zakresie istniejacych mozliwosci i oczekiwan zwiazanych z zap
odpowiednich zasobów informacji zarówno krajowej, jak i e

W przyszloscimoznasie spodziewac,iz spotkaniate wykorzystyw

prezentacji bardziej szczególowych zagadnien, tak jak to ma miejsce
landii, gdzie NCZPZ we wspólpracy ze specjalistami krajowymi i z
mi realizuje dla doradców cykliczne szkolenia obejmujace szczegó
macje nt. warunków nauki, pracy i zycia w róznych krajach Europy.
Zorganizowano szereg spotkan roboczych dotyczacych spos
dzialania w realizacji zadan NCZPZ oraz szerszych problemów wsp
sortów edukacji i pracy w obszarze poradnictwa zawodowego.
Organizuje sie tez seminaria prezentujace dorobek nowocz
i praktyki poradnictwa zawodowego z udzialem krajowych i zagrani
cjalistów z tej dziedziny. W naszym kraju zorganizowano dwa taki
w Krakowie i w Warszawie, podobne planuje sie w przyszlosci
wiekszej grupy osób.
W tym obszarze mieszcza sie tez takie dzialania, jak organi
i stazy zagranicznych doradców. W omawianym okresie przyjeto
wizyty doradców francuskich i zorganizowano dwa 2-tygodniowe st
radców z niemieckiego NCZPZ.
Udzial w spotkaniach, szkoleniach i konferencjach

Ten obszar dzialania NCZPZ jest niezmiernie istotny zarówno
zadan na poziomie krajowym, jak i miedzynarodowym. Spotkani
podstawowa okazje bezposrednich osobistych kontaktów lezacych
skutecznej wspólpracy. Szczególnie istotne sa spotkania przedstaw
NCZPZ, w czasie których omawiane sa biezace sprawy Sieci, pla
dalsze dzialania, a takze organizowane sa szkolenia dla przedstawicie
Koordynator polskiego NCZPZ KUP wzial udzial w 4 spotkaniach
cieli Sieci NCZPZ, w dwu ostatnich spotkaniach razem z koordyn
spolu edukacyjnego NCZPZ.
Udzial w spotkaniach Siecijest metoda zalecana w TOR do re
dan Sieci. W spotkaniach tych zawsze biora udzial przedstawiciele D
i Kultura prezentujac doniesienia nt. ostatnich dzialan Komisji Europ
to równiez dobra okazja do konsultacji z nimi wszystkich problemó
ralnych zwiazanych z realizacja projektów Leonardo da Vinci. Dlate
sie, ze w kazdym spotkaniu wezmie udzial przynajmniej jeden prz
kazdego Centrum, zwlaszcza gdy w danym kraju wystepuje wiece
Centrum.
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nicznych konferencjach poswieconych problematyce poradnictwa za
Udzial w konferencjach jest waznym zadaniem NCZPZ, gdyz pozw
najnowsze teorie i doswiadczenia dobrej praktyki swiatowego pora
wodowego. Ponadto stanowi okazje nawiazania bezposrednich ko
specjalistami i doradcami z innych krajów, a przede wszystkim z prz
lami innych NCZPZ.
Przedstawiciele NCZPZ uczestnicza tez w krajowych konfere
minariach dotyczacych poradnictwa zawodowego organizowanych
jowy Urzad Pracy, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu oraz i
cje, takie jak Biuro Koordynacji Ksztalcenia Kadr, Stowarzyszeni
Szkolnych i Zawodowych R.P. i inne. Udzial w konferencjach
NCZPZ w naszym i w innych krajach okazje do promocji dzialan
eurodoradztwa.
Odrebnym zadaniem jest udzial w projektach programu Leona
ci. Zespól NCZPZ KUP uczestniczyl w realizacji kilku: l) wymia
2-tygodniowy staz pracowników KUP w urzedach pracy i NCZPZ N
projekt pilotazowy pt. Wprowadzenie i instytucjonalizacja poradn
dowego na plaszczyznie miedzynarodowej w nowych krajach czl
promotorem projektu byl urzad pracy Wegier a partnerami Niem
i Polska.
Obecnie w programie Leonardo da Vinci II w ramach kontyn
sniejszej wspólpracy podjeto realizacje projektu Transnacjonalne p
zawodowe, w którym biora udzial partnerzy z tych samych krajów
promotora pelni Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Z
KUP. Ponadto przystapiono do projektu pilotazowego Distance
(Poradnictwo na odleglosc), którego promotorem sa Niemcy, a p
krajów, wsród nich Polska (p. rozdz. Informacja o projektach... s. 33

4. Siec Narodowych
Centrów Zasobów Poradnictwa Zawodowego
EUROGUIDANCE
Network

-

Charakterystyczna istotna cecha funkcjonowania NCZPZ jest
lanie Centrów z róznych krajów i regionów. Gromadzenie i wymian
o zasiegu europejskim w oczywisty sposób zaklada koniecznosc sp
dzynarodowej wspólpracy poszczególnych Centrów Zasobów. W zw
w miare rozwijania sie aktywnosci Centrów coraz czesciej mówiac o
NCZPZ uzywano okreslenia - wspólpraca w sieci. Sprzyjalo temu
ników. Przede wszystkim Centra realizowaly te same cele i zadania
stopniu wyznaczone przez ramy programu Leonardo da Vinci. Zad
wane byly przy zastosowaniu tych samych zasad i metod. Ponadto

--

ciele Centrów z poszczególnych krajów znajdowali wiele analogii
systemu i uslug poradnictwa zawodowego w róznych krajach, a
wspólnych problemów. W miare wlaczania sie nowych Centrów cor
mówilo sie o Sieci NCZPZ, tym bardziej, ze pewnej formalizacj
formy i metody wspólpracy. Zwiekszanie sie liczby Centrów, o
wzrost zakresu i rangi zadan, a takze coraz silniejsze przekonani
wyników pracy Centrów sprawily, ze coraz wyrazniej dostrzegan
i swoistosc dzialan NCZPZ.
W naturalny sposób utworzyla sie Siec, w której wspólpraca
skutecznie i harmonijnie, dzieki wspólnie wypracowanym regulom
nosc tej wspólpracy sprawiala, ze coraz wiecej krajów decydowalo
do Sieci, nie tylko kraje UE, ale równiez EEA, a takze kraje kandy
ropy Srodkowowschodniej.
Dla sprawnego funkcjonowania Sieci bardzo wazne byly b
kontakty przedstawicieli NCZPZ. Realizowano je glównie w czas
organizowanych spotkan przedstawicieli Centrów oraz w czasie mi
wych konferencji dotyczacych problematyki ksztalcenia i poradnict
wego. Dobra okazja do spotkan byly tez konferencje organizowan
ciem Komisji Europejskiej) przez Centra Zasobów z poszczególnych
konferencje w Soderhamn w lutym i w Bolonii w pazdzierniku 199
ferencja w Norymberdze w maju 1999 roku, a ostatnio konferencja
w 2001 roku. Organizujac te konferencje z góry zakladano, ze prz
bedzie sie tez robocze spotkanie przedstawicieli NCZPZ. Na spotk
kutowane byly wspólne istotne dla calej Sieci problemy, a takze usta
z unijna polityka glówne strategie rozwoju Sieci i zakres przyszl
Przedstawiciele Sieci uzgodnili, ze do rozwiazania problemów, jaki
sie w zwiazku z realizacja róznych zamierzen Sieci, najlepiej bed
specjalne grupy robocze, tzw. Clusters. I tak w czasie spotkania w
powolane zostaly cztery zespoly, w sklad których weszli przedstaw
trów z róznych krajów. W czasie kazdego spotkania Sieci zarezer
czas na prace w zespolach, oprócz tego czlonkowie zespolu pracow
indywidualnie, poza spotkaniami, wykonujac zadania, jakie rozdzi
siebie i konsultujac sie ze soba.
Zespoly robocze zajmowaly sie nastepujacymi sprawami:

l) Ujednolicenie dokumentacji i ewaluacja
Celem pracy tego zespolu bylo przygotowanie wskazówek, k
kie Centra powinny uwzgledniac przy opracowywaniu dokumentó
nych do KE, zwlaszcza Rocznego Planu Pracy dolaczanego do wnio
oraz Raportu Koncowego stanowiacego podstawe oceny pracy Cen
dzilo z jednej strony o zapewnienie wiekszej jednolitosci w opisyw
Centrów, z drugiej zas o uproszczenie procedur postepowania z do
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i upowszechnianiafunkcji i zadan Narodowych CentrówZasobów.Prz
Sieciw pózniejszychdzialaniachpostanowiliopracowaclogo Sieci,któ
mialo wspólny symbol,jakim beda oznaczane dzialania i produkty Si
Ustalonotez wydanie ulotki informacyjnejnt. funkcjonowaniaSieciN
sluzy promocjii popularyzacjidzialaniaSieciw calej Europie.
W pierwszej wersji ulotka ta zostala wydana przez DG Edukac
w trzech jezykach - angielskim, francuskim i niemieckim. Rozpa
mozliwosc wydania jej we wszystkich jezykach narodowych krajów
skich Unii Europejskiej.

2) ESTIA i komputerowa platforma komunikacji
Zespól drugi zajmowal sie sprawami ujednolicenia struktury p
formacyjnych nt. edukacji, szkolenia i poradnictwa zawodowego
pracy w poszczególnych krajach. Informacje te wlaczane byly do
netowej ESTIA opracowanej dla Sieci NCZPZ w ramach projektu p
programu Leonardo da Vinci. Szczególnym zadaniem zespolu bylo
dodatkowego wejscia do danych ESTIA. Stanowiloby ono jednoc
forme komunikacyjna dla czlonków Sieci (ICT Platform), a takze
mozliwosc promocji Sieci NCZPZ.

3) Projekty Pilotazowe
Zadaniem tego zespolu byl przeglad i zgromadzenie informa
projektów pilotazowych z obszaru poradnictwa zawodowego re
przez Centra Zasobów z poszczególnych krajów. Uzyskany w rez
danych sluzyc moze jako zestaw interesujacych informacji o doko
nych osrodków w zakresie poradnictwa zawodowego, moze tez stan
inspiracji przy planowaniu nowych przedsiewziec, a takze zawiera
trach i innych instytucjach, które moga okazac sie przydatne przy p
partnerów do wspólpracy.

4) Nowe kraje czlonkowskie
Powolanie tego zespolu roboczego mialo szczególne znaczen
i innych krajów kandydujacych (przedakcesyjnych). Dzialania Zesp
celu ulatwienie krajom Europy Srodkowowschodniej wlaczenia
NCZPZ, a takze przyblizenie europejskich procesów integracyjnych
Zespól rozpoczal dzialanie od zebrania opinii przedstawiciel
krajów przedakcesyjnych nt. mozliwosci i warunków powolania i f
nia NCZPZ w nowych krajach czlonkowskich. Na podstawie tyc
jak tez w oparciu o dane zebrane w czasie warsztatów, okreslone z
pujace zagadnienia wymagajace najpilniejszego rozwiazania:
umozliwienie nowo powstalym Centrom sprawnej
z osrodkami w krajach UE,

---

nawiazanie i zaciesnienie wspóldzialania w dziedzinie
i poradnictwa zawodowego,
zapewnienie wsparcia merytorycznego nowym Centrom,
doskonalenie kadry doradców,
umozliwienie regularnych spotkan nowym krajom czlo
(najlepiej co 3-4 miesiace) i zapewnienie wsparcia finan
organizacje spotkan.
W wyniku pracy zespolu zostaly tez zaprezentowane rozwiaza
zacyjne i struktura powiazan Centrów Zasobów w krajach przeda
Dla niektórych Centrów informacje te okazaly sie przydatne w doko
nych modyfikacji usytuowania Centrum. Generalnie okazalo sie, ze
kich krajach duze znaczenie ma dobra wspólpraca z Krajowa Agen
mu Leonardo da Vinci.
Koordynator IV Zespolu we wspólpracy z wybranymi kolega
wal liste e-mail zawierajaca adresy czlonków zespolu, która przycz
usprawnienia komunikacji miedzy czlonkami zespolu.
Ponadto w konsultacji z Centrami krajów kandydujacych prz
zostal list do Komisji Europejskiej w sprawie podjecia dzialan ws
proces integracji krajów kandydujacych z krajami UE. List ten zosta
do Dyrekcji Generalnej odpowiedzialnej za realizacje projektu Narod
Zasobów Poradnictwa. W wyniku postulatu zgloszonego przez ten Z
tra z poszczególnych krajów kandydujacych otrzymaly gwaranc
i wsparcia ze strony tzw. mentorów, to jest wybranych przez sieb
z krajów unijnych. Pomoc ta dotyczyla zarówno realizacji zadan C
i opracowywania dokumentów merytorycznych i finansowych zgo
wiazujacymi procedurami.
W miare rozbudowywania sie Sieci rosla potrzeba szerszego
nia i upowszechniania dzialan Sieci i ich rezultatów, a takze lepsze
kowania sie. W zwiazku z tym na spotkaniu przedstawicieli NCZPZ
w pazdzierniku 1999 roku powolano piaty zespól roboczy pod nazw
informacji i Roczny Raport Syntetyczny. Celem dzialan tego zespol
twienie komunikacji w Sieci m.in. poprzez opracowanie listy kontak
rajacej adresy i dane nt. Centrów Zasobów z poszczególnych krajów
biezaco byla aktualizowana. Wazne bylo tez udostepnianie w Sieci
waznych dokumentów, w tym takze dokumentów unijnych, a takz
komunikatów, m.in. na temat spotkan, konferencji i innych znacza
rzen w obszarze poradnictwa zawodowego. Bardzo przydatnym dzi
spolu bylo opracowanie Syntetycznego Raportu za rok 1998/99 pre
dokonania Sieci i poszczególnych Centrów.
Powolanie kolejnego zespolu bylo zgodne z zasada przyjeta p
stawicieli NCZPZ, iz do rozwiazywania kolejnych pojawiajacych sie
problemów lub zadan bedzie sie powolywac kolejne zespoly. Przyn
zespolu jest dobrowolna. Tym niemniej wszyscy przedstawiciele
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jednego, co swiadczyloby o tym, ze ta forma realizacji zadan wyd
skuteczna i atrakcyjna.
Wymienione wyzej zespoly robocze funkcjonowaly do wrzesn
ku, kiedy na spotkaniu roboczym Sieci w Berlinie czlonkowie zespo
iz powierzone im zadania zostaly zrealizowane badz przejete przez
zacje, tak jak w przypadku zespolu piatego, którego zadania przejeli
Biura B3 Dyrekcji Generalnej Edukacja i Kultura.
Powstaly natomiast kolejne zespoly robocze, w tym - Zespó
zacji konferencji nt. poradnictwa wirtualnego w Goteborgu - cze
Zespól ds. organizacji warsztatów Sieci NCZPZ w czasie Swiatow
su Poradnictwa Zawodowego w Paryzu - wrzesien 200l, Zespól ds.
nia Portalu Europejskiego, Zespól ds. organizacji wystapienia S
w czasie Swiatowego Kongresu Poradnictwa Zawodowego w
w 2002 roku.
Powolanie kolejnych zespolów nastepuje w wyniku decyzji p
spotkaniach Sieci. Praca zespolu jest koordynowana przez jednego
ordynatorów. Czlonkowie zespolu sa w stalym kontakcie ze soba, cz
nizuje sie dodatkowe spotkania danego zespolu. Wyniki pracy zes
stawiane sa w postaci raportu na kazdym spotkaniu Sieci, a ponadto
w postaci krótkich komunikatów zamieszczanych na komputerowe
komunikacyjnej. Istota funkcjonowania zespolu jest wspólne wyko
slonego zadania, po zakonczeniu którego zespól zazwyczaj rozwiazu
Aktualnie w Sieci funkcjonuje ponad 50 Centrów z krajów U
skiej, z europejskiego obszaru gospodarczego oraz krajów Europy
wschodniej. Struktura i usytuowanie NCZPZ sa rózne w poszcze
jach, zazwyczaj Centrum lokalizowane jest w resorcie edukacj
W niektórych krajach wystepuja dwa centra - oddzielnie w resor
i pracy Gak np. w Irlandii czy we Wloszech), sa tez przypadki kilku
nastu centrów w jednym kraju (np. Francja, Niemcy).
Podstawowa grupe docelowa dzialan NCZPZ stanowia prakty
radczych oraz doradcy multiplikatorzy.
W wyniku Decyzji Rady z dnia 26.04.1999 Narodowe Cen
Poradnictwa Zawodowego uzyskaly formalny status, co przyczy
umocnienia ich pozycji i rangi. Opracowany przez Zespól Biura
Generalnej Edukacja i Kultura dokument - Terms of Reference (T
tuje podstawowe informacje nt. celów i zadan zarówno Centrów,
Euroguidance ujete w powiazaniu z celami i priorytetami Programu
Vinci. I tak - dzialania NCZPZ w najszerszym rozumieniu maja na
cje i wspieranie mobilnosci edukacyjnej i zawodowej obywateli Eur

Realizacji tych celów sluza nastepujace dzialania:

./

rozwój i udostepnianie informacji dotyczacej mozliwosci
i szkolenia we wlasnym kraju i innych krajach Europy,
./ dostarczanie partnerom spolecznym, innym placówkom p
i wladzom krajowym informacji o europejskim wymiarze
i szkolenia zawodowego,
./ wspólpraca resortów pracy i edukacji w dziedzinie ksztalcenia
zawodowego,
./ organizowanie i realizacja kursów szkoleniowych dla sluzb
zawodowego,
./ przygotowywanie i opracowywanie publikacji przeznaczony
wszechniania,
./ uczestniczenie w miedzynarodowej sieci NCZPZ, dwa razy d
bywaja sie spotkania przedstawicieli Sieci sluzace szkoleniu
informacji,
./ udzial w projektach pilotazowych,
./ wizyty studyjne oraz wymiany specjalistów realizujacyc
NCZPZ,
./ udzial w krajowych i miedzynarodowych konferencjach dotyc
radnictwa zawodowego.
Waznym obszarem dzialania NCZPZ jest realizacja wspólnych
glównie w programie Leonardo da Vinci. Oto najwazniejsze projekty
cala Siec NCZPZ i adresowane do szerokiego kregu odbiorców zarów
jak i spoza niej.

ESTIA

Jest to strona internetowa opracowana w wyniku projektu pi
Leonardo da Vinci zrealizowanego (w pierwszej edycji) we wspól
trów Zasobów z Finlandii, Francji, Szwecji i Wielkiej Brytanii. P
podobnie jak inne dzialania Sieci NCZPZ, sluzy wspieraniu mobilno
bie Europy poprzez zamierzenia, które mozna zgrupowac w trzech
cych obszarach:
utworzenie strony internetowej nt. edukacji, zawodów i r
w Europie, przy zalozeniu, ze w dowolnym miejscu str
przejsc do narodowych stron poszczególnych krajów;
rozwój technologii komunikacyjnych i przetestowanie te
netu oraz wideokonferencji;
rozwijanie kompetencji doradców zawodowych i innych s
w zakresie uzytkowania technologii informatycznych z u
niem czynnika interkulturowosci.
Pierwszy projekt zrealizowany zostal w latach 1997-1999. D
juz w czasie trwania wlaczono dodatkowo dane innych krajów Aus
Danii, Irlandii, Islandii, Luksemburgu, Niemiec i Norwegii. Informac
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chowaniem ujednoliconej formy graficznej. Strona danego kraju p
nastepujace dzialy danych:
WPROWADZENIE,
ZRÓDLA INFORMACJI DLA PRAKTYKÓW PORAD
(Narodowe Centrum Zasobów, organizacje, instytucje i przed
na szczeblu krajowym i regionalnym),
EDUKACJA,
Uwagi ogólne, obowiazkowe szkoly powszechne, szkolnictw
mie srednim, wstepne ksztalcenie i szkolenie zawodowe, szk
edukacja dla niepelnosprawnych, ksztalcenie zaoczne, nauka je
go kraju dla obcokrajowców,
EDUKACJA I SZKOLENIE DOROSLYCH,
Ksztalcenie ogólne, dostepnosc szkól wyzszych, szkolenie za
doroslych, dostepnosc szkolenia w trakcie pracy, podstawow
formacji,
USLUGI PORADNICTWA ZAWODOWEGO,
Instytucje swiadczace uslugi, ulokowanie w resortach gospo
lowe grupy klientów, podstawowe zadania i swiadczenia, kwa
radców,
ORGANIZACJE ZAJMUJACE SIE EDUKACJA W W
MIEDZYNARODOWYM, SZKOLENIEM I STAZAM
DOWYMI,
RYNEK PRACY,
Place, wynagrodzenie uczniów, czeladników, praktykantów, s
USLUGI ZATRUDNIENIOWE,
Panstwowe sluzby zatrudnienia, inne sluzby,
PRACE OKRESOWE, SEZONOWE.
ESTIA udostepniala tez podstawowe dane nt. Programu Leon
ci oraz informacje o konferencjach i innych atrakcyjnych impreza
nych w obszarze poradnictwa zawodowego. W 1999 roku podje
poswiecony wdrozeniu, projekt pilotazowy, stanowiacy kontynu
projektu ESTIA. Do projektu wlaczone zostaly kolejne kraje - Bulga
Cypr, Hiszpania, Litwa, Lotwa, Rumunia, Slowacja, Slowenia i
a ponadto Holandia i Portugalia. Zmieniono nieco uklad strony utrz
nak nadal ten sam zakres, tj. informacje nt. projektu ESTIA, dane o
adresy i kontakty, platforme kontaktów i komunikatów oraz info
czace poszczególnych krajów ustrukturyzowane w bardziej uproszcz
W chwili obecnej ESTIA www.estia.educ.goteborg.se prezentuje
dotyczaca ksztalcenia, szkolenia, zawodów i rynku pracy w 25 kraj
skich, docelowo przewiduje sie wlaczenie równiez pozostalych krajó

---

- ---

Academia

Jest to projekt realizowany juz od ponad osmiu lat w ramac
Leonardo da Vinci. Projekt ten oferuje mozliwosc podnoszenia
i umiejetnosci doradców zawodowych poprzez udzial w zagraniczny
i stazach. Staze organizowane sa w nastepujacych krajach - Belg
Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, L
Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Szwecja, Wegry, Wlochy, W
tania.
Szkolenia te trwajajeden do dwu tygodni i organizowane sa w
stycznia do maja. Szkolenia odbywaja sie w jezyku kraju, który pe
spodarza, w niektórych krajach istnieje mozliwosc organizacji szko
w innychjezykach, np. w angielskim. W wiekszosci krajów szkoleni
zowane sa przez przedstawicieli Narodowych Centrów Zasobów. O
oni i realizuja program pobytu miedzynarodowej grupy doradców za
którzy zlozyli aplikacje i uzyskali grant na realizacje takiego szkolen
i terminy szkolen w poszczególnych krajach zamieszczane sa kazde
stronie internetowej Projektu Academia www.ac-creteil.fr/steurop
znajduje sie lista koordynatorów z poszczególnych krajów oraz form
kacji dostepny w szesciu jezykach (angielski, francuski, hiszpanski
portugalski i wloski).
Z dotychczasowych doswiadczen wynika, ze doradcy bard
oceniaja mozliwosc odbycia tego rodzaju stazu/szkolenia zarówno
na mozliwosc poznania warsztatu pracy i osiagniec gospodarzy,jak i
kontakty i wymiane doswiadczen z doradcami z innych krajów, któr
sie w tej samej grupie szkoleniowej.
On the Move (OTM)

Projekt ten zostal rozpoczety w 1997 roku przez NCZPZ
z partnerami z Belgii, Grecji, Holandii i Wielkiej Brytanii, a nast
i Szwajcarii. Jest to interaktywny program zamieszczony na stronie i
www.onthemove-eu.hi.is/adresowany do mlodych ludzi zainte
podjeciem nauki lub stazu praktycznego za granica. Program w prz
sób pomaga uzytkownikowi rozpoznac wlasna sytuacje, sprecyzo
oczekiwania oraz dojsc do informacji niezbednych do podjecia dzia
z programem mozliwajest w kilku jezykach - angielskim, dunskim,
flamandzkim, hiszpanskim i islandzkim. W chwili obecnej realizow
wersja OTM m.

Rainbow

Ten projektkoordynowanyjest przezNCZPZw Finlandiihttp://rai
Projekt zostal podjety w celu ulatwienia pracy doradców zawodowy
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nicznych, spolecznych i kulturowych. W ramach projektu organ
szkolenia dla doradców ukierunkowane na zwiekszenie ich inte
swiadomosci oraz rozwój kompetencji niezbednych do pracy w now
kach. W projekcie prowadzi sie tez dzialania sluzace lepszemu r
warunków pracy z róznymi grupami klientów, a takze kompletuje
wszechnia materialy i publikacje z tego zakresu.
Istotnym czynnikiem sprawnej wspólpracy wielokrotnie eksp
przez przedstawicieli Sieci bylo zapewnienie odpowiednich warun
dzialania, szczególnie zas odpowiednich warunków komunikowania
podkreslic, iz Centra stosuja coraz wiecej nowoczesnych metod i s
munikacji i na co dzien posluguja sie e-mailem i innymi technikami
wymi. Aby sprostac potrzebom uzyskiwania i dostarczania inform
dzinie europejskiego poradnictwa zawodowego i edukacyjnego, co
wprowadzaja nowoczesne metody, takie jak technika wideokonfer
z Internetem, tworzenie wlasnych witryn internetowych, kontak
i poszukiwanie informacji przez Internet, zakladanie i poslugiwanie
danych.
Te metody i narzedzia pracy traktuje sie jako podstawowe zar
ci NCZPZ, jak i w Centrach poszczególnych krajów, gdyz sa on
w gromadzeniu i wymianie informacji zarówno w obrebie wlasnych
i w szerszej skali krajów Unii Europejskiej, EEA oraz Europy
wschodniej.
Szybkosc i latwosc komunikacji e-mailowej przemawiala za t
srodek komunikacji uczynic wiodacym. W zwiazku z tym rozpocze
utworzeniem wspólnej witryny internetowej, która z jednej strony
platforme szybkiej i wielostronnej komunikacji czlonków Sieci, z
sluzylaby promocji i upowszechnianiu osiagniec Sieci, stanowiac ró
dodatkowa mozliwosc dostepu do informacji, jakie zawiera ESTIA
sób powstala internetowa strona Sieci NCZPZ, zwana witryna
DANCE www.euroguidance.org.uk, dostepna w dwu jezykach i ftancuskim. Witryna ta zawiera dwie czesci - czesc publiczna prze
wgladu wszystkich zainteresowanych oraz czesc niepubliczna zastr
dla czlonków Sieci i dostepna na haslo. Czesc publiczna strony
DANCE zawiera linki do stron zatytulowanych: O nas; Centra NCZ
nia Sieci; Pomoc, jakiej mozemy ci udzielic; oraz linki - do witry
Generalnej Edukacja i Kultura i programu Leonardo da Vinci ora
programów i projektów (ESTIA, EURES, Electronic Training Villag
Szczególnie interesujace sa polaczenia do Centrów Zasobów
gólnych krajach na stronie Centra NCZPZ. Strona ta przedstawia m
z granicami krajów, klikniecie na terytorium danego kraju otwiera
cowana przez NCZPZ tego kraju, gdzie znajduje sie ogólna inform
turze, zadaniach i ulokowaniu Centrum oraz linki do innych stro

szczególowych informacji o samych Centrach, o ich pracownikach,
do kontaktu, a takze w niektórych przypadkach adresy internetowe
instytucji waznych z punktu widzenia dzialan NCZPZ.
Niepubliczna czlonkowska czesc witryny EUROGUIDANC
szereg informacji adresowanych do czlonków Sieci. Ta czesc witryn
udostepniona pracownikom Dyrekcji Generalnej Edukacja i Kultu
gwarancje szybkiego porozumiewania sie ze wszystkimi Centrami. C
kowska obejmuje kilka dzialów informacji, takich jak - Ogloszenia,
cja, Archiwum, Kalendarz, Nowosci, Ewaluacja. Najczesciej odwied
to Ogloszenia, wydzielono tu kolejne dzialy - Ogloszenia Ogólne, G
cze, Projekty, Uwagi do poszczególnych krajów. Tutaj zamieszcz
informacje, komunikaty adresowane do wszystkich czlonków Sie
Centrów z wybranych krajów.
Stad prowadza tez linki do Platformy Sieci, do ogloszen Dyr
ralnej Edukacja i Kultura oraz do komunikatów zglaszanych przez p
Centra. Czesto odwiedzana jest tez strona Komunikacji, skad prowa
l) informacji adresowej o Centrach w poszczególnych krajach (naz
dynatorów i innych pracowników, telefony, fax, adresy pocztowe
i inne), 2) informacji o planowanych spotkaniach Sieci oraz kontakta
rzystaniem techniki wideokonferencji, 3) informacji o innych instyt
nych dla realizacji zadan poradnictwa zawodowego. Strona dotycza
rza prezentuje terminy wszystkich wazniejszych wydarzen i impre
biora udzial przedstawiciele Sieci. Zawarte tu informacje okazuja s
nie cenne przy planowaniu wspólnych dzialan i spotkan, zwlaszcza j
dywany jest udzial wiekszej liczby partnerów Sieci.
Na spotkaniach Sieci ustalono, ze wszystkie Centra zamieszc
stronie EUROGUIDANCE wszelkie informacje, które moga sie oka
ne lub interesujace dla pozostalych. Jednoczesnie zobowiazano wszy
do codziennego sprawdzania witryny, tym bardziej, ze sa tu zamie
munikaty i dokumenty Dyrekcji Generalnej Edukacja i Kultura,
i wyjasnienia administratora witryny, a takze pytania adresowane do
lub wybranych Centrów.
Dane prezentowane w witrynie EUROGUIDANCE sa regula
zowane, a jej funkcjonowanie na wniosek administratora Sieci jest
oceniane przez uzytkowników.
Komisja Europejska wysoko ceni dzialania realizowane prz
Jednoczesnie rozbudowana i sprawnie funkcjonujaca Siec NCZPZ
jest jako narzedzie umozliwiajace skuteczna realizacje zadan w
z polityki unijnej.
Stworzenie silnej i zjednoczonej Europy to wielkie wyzwanie
europejskich zarówno tych juz zjednoczonych we Wspólnocie Euro
i tych, które wyrazily gotowosc wlaczenia sie i oczekuja przystapie
Europejskiej w najblizszych latach. Proces jednoczenia krajów e
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obejmuje zatem wiele wymiarów, chodzi o integracje w wymiarz
czym, spolecznym i kulturalnym. Swoboda przeplywu osób, uslu
i kapitalu to bardzo wazny czynnik integracji Europy. Swoboda po
osób w obrebie wspólnoty oznacza m.in. wzajemne przenikanie wz
lecznych i kulturowych. Stawia to nowe wymagania przed systeme
i wychowania, który przygotowac ma czlonków spoleczenstwa do p
obywatela Europy nie tylko w swoim, lecz takze w innych krajach. T
na uwadze, ze "...konsekwencje wolnosci w przemieszczaniu sie osó
watpliwie znajda potwierdzenie w przyszlosci, zas narodowe system
nia i doskonalenia beda musialy uwzglednic europejski wymiar" (B
s. 18).
W ostatnich latach problematyka edukacji nabiera szczególneg
w polityce i dokumentach Unii Europejskiej. Jak wskazuja autorzy B
- Nauczania i Uczenia sie, "...zmiany spoleczne, jakie pojawily sie
naszego wieku spowodowane byly przez wiele róznorodnych prz
wszystkie one mialy swe konsekwencje, mniejsze lub wieksze,
ksztalcenia i doskonalenia. Zwieksza sie dlugosc zycia. Nastapily
w piramidzie wieku. Zwiekszyla sie potrzeba ksztalcenia w ciagu c
Istotny wzrost liczby kobiet podejmujacych prace zmodyfikowa
miejsce rodziny w edukacji dzieci. Innowacje technologiczne we
dziedzinach nasilily sie. Stalo sie konieczne stworzenie nowych u
Zmienil sie sposób konsumpcji, a takze styl zycia. ...Jednoczesnie
trzy wielkie czynniki glebokich przemian. Przeksztalcaja one gleb
nasza aktywnosc ekonomiczna i funkcjonowanie naszych spolecze
poczatek spoleczenstwa informacyjnego, rozwój cywilizacji nauko
nicznej oraz globalizacja gospodarki. Te trzy czynniki przyczyniaja
cesu przeobrazen w strone spoleczenstwa uczacego sie" (Biala Ksieg
Wspomniane zmiany oznaczaja koniecznosc inwestowania
i przygotowania wspólnych dzialan prowadzacych do Europy wiedz
czenstwa uczacego sie. Oznacza to takze pilna potrzebe ksztaltowa
czenstwie przekonania o koniecznosci ciaglego uczenia sie i ak
swoich kwalifikacji i wiedzy, a takze poswiecenia znacznej uwagi
mom uczenia sie.
Spoleczenstwo uczace sie wymaga z jednej strony stworzenia
warunków uczenia sie w postaci zróznicowanych organizacyjnie
form ksztalcenia i szkolenia zawodowego, z drugiej strony zapewnie
pujacej informacji o mozliwosciach uczenia sie oraz wsparcia w
wlasnej drogi kariery. Stad w polityce europejskiej rozwojowi p
edukacyjnej towarzyszy wzrost znaczenia zagadnien poradnictwa z
Coraz czesciej tez mówi sie o europejskim wymiarze edukacji, a w
o poradnictwie w wymiarze europejskim. Chodzi tutaj glównie o u
obywatelomEuropy rzetelnejinformacji o mozliwosciachksztalce

nia zawodowego nie tylko we wlasnym kraju, lecz takze w innych kr
py. To jest wlasnie glównym celem Sieci Narodowych Centrów Z
radnictwa Zawodowego - Sieci EUROGUIDANCE.
Jednoczesnie sadzic nalezy, ze w przyszlosci wzrosnie jes
NCZPZ, zwlaszcza w aspekcie realizacji wytycznych zawartych w
nym przez Komisje Europejska dokumencie pt. Memorandum dotyc
cenia ustawicznego (Memorandum of Lifelong Learning). Material
wany zostal w odpowiedzi na postulaty zgloszone w czasie posied
Europy w Lizbonie w marcu 2000. Memorandum stanowi podstawe
planowanej dyskusji na temat strategii wdrozenia idei LIFE-LONG L
(LLL) w Europie w swietle powszechnie przyjetego przekonania, ze
w wiek wiedzy, a zachodzace zmiany w rozwoju spolecznym prowa
wstania spoleczenstwa wiedzy okreslanego tez czasem jako spolec
formacji.
Oto podstawowe przeslanki zawarte w Memorandum ...:
l.
Nowe podstawowe umiejetnosci dla wszystkich - celem jest z
ciaglego dostepu do uczenia sie w celu uzupelniania i akt
umiejetnosci potrzebnych do funkcjonowania w spoleczenstwi
2.
Zwiekszenie inwestycji w zasoby ludzkie - chodzi tu o
wzrost inwestowania w zasoby ludzkie w celu zapewnieni
czynnikowi ludzkiemu, który stanowi jedna z najwiekszych w
ropy.
3.
Innowacje w procesie uczenia sie i nauczania - celem jest
efektywnych metod uczenia i nauczania oraz tworzenie warun
rokiej edukacji ustawicznej.
4.
Ocena/wartosciowanie wyników uczenia sie - tutaj chodzi
rozwój metod, za pomoca których okresla sie pojecia uczen
ocenia sie uczestnictwo i wyniki procesu uczenia sie, zwlaszc
sieniu do uczenia sie nieformaInego i pozaformalnego.
5.
Przemyslenie (weryfikacja) funkcji orientacji i poradnictwa z
- chodzi o to, aby zagwarantowac sytuacje, w której kazdy
lym okresie swojego zycia w latwy sposób uzyskac informacj
de nt. mozliwosci uczenia sie w dowolnym kraju Europy.
6.
Zblizenie nauki do domu - ma na celu zapewnic mozliwosci
najbardziej dostepne uczacemu sie, jak to jest mozliwe, tzn. w
snym srodowisku oraz z wykorzystaniem technik komputero
sie da.
Rosnace znaczenie LLL pociaga za soba okreslone nastepstw
mienia roli i funkcji procesu orientacji i poradnictwa zawodowego o
realizacji uslug w tym zakresie. Poradnictwo zawodowe nalezy rozu
nie szerzej niz tylko wsparcie w okresie edukacji szkolnej i wybor
pracy zawodowej. Konieczne jest rozwazenie takiej organizacji u
zapewnialaby wszystkim zainteresowanym latwy dostep do informa
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problem wymagajacy rozwiazania to wypracowanie najbardziej s
strategii i narzedzi dzialania gwarantujacych realizacje tych uslug d
najwiekszej liczby osób. Implikacja takiego rozumienia zadan pora
wodowego na poziomie europejskim jest decyzja Komisji Europejsk
ca organizacji europejskiej bazy danych nt. mozliwosci ksztalcenia
zawodowego. Baza ta bedzie tworzona w oparciu o istniejace juz za
rzystywane w codziennej pracy Centrów Zasobów.
Przed rozpoczeciem konkretnych dzialan w tej sprawie doko
znania istniejacej sytuacji ze wskazaniem tych warunków, jakie niez
sza zostac spelnione, aby mozna bylo uruchomic Portal Europejsk
Portal). Dyrekcja Generalna Edukacja i Kultura zrealizowalajuz sz
zmierzajacych do uruchomienia Portalu. Przede wszystkim opracow
wowa koncepcje funkcjonowania Portalu, cele, zalozenia dotycz
i zakresu tresci udostepnianych w Portalu oraz podstawowe wytyczn
fonny i organizacji tresci.
Portal realizowac ma idee wspierania mobilnosci edukacyjne
wej obywateli Europy. Grupe docelowa stanowic beda nie tyle sp
raczej zwykli uzytkownicy, a glównie - studenci, dorosle osoby zain
uczeniem sie i szkoleniem, nauczyciele, pracownicy - pracujacy i
pracodawcy, doradcy szkolni i edukacyjni. W fazie poczatkowej
stepniac bedzie infonnacje nt. mozliwosci edukacyjnych w Europi
o istniejace juz bazy danych, glównie te przygotowane i wlaczone
internetowej ESTIA.
Docelowo rozpatruje sie mozliwosc wlaczenia do Portalu szer
funkcji i ofert. Podstawowa oferta to mozliwosc wyszukiwania wg
slów kluczowych infonnacji nt. mozliwosci uczenia sie i szkolenia
stawowe kryteria wyszukiwania proponuje sie kraj, poziom i fon
nia/szkolenia oraz dziedzina/kierunek. Skojarzone z tym beda inf
prawno-organizacyjnych regulacji i uwarunkowan dotyczacych p
nych fonn ksztalcenia w danym kraju. W dalszym rozwoju Portalu
wlaczenie oferty wzajemnego komunikowania sie uzytkowników P
widuje sie tu m.in. grupy dyskusyjne, witryne komunikatów, chat i in
Ponadto dopuszcza sie mozliwosc upowszechniania przez
specjalistów i autorów róznorodnych najnowszych infonnacji i
zgodnych z charakterem i funkcja Portalu. W dalszej perspektywie
jest równiez integracja w Portalu Europejskim uslug witryny EU
pracy, wzory CV itd.).
W utworzeniu Portalu podstawowa role przypisuje sie Narod
trom Zasobów Poradnictwa Zawodowego, które od kilku lat w ram
mu Leonardo da Vinci I i II z dobrym skutkiem realizuja dzialania
gromadzenia i wymiany infonnacji zawodowej z uwzglednieniem w
ropejskiego.Wyloniony zostal w zwiazku z tym Zespól roboczy S

---

ds. Portalu Europejskiego. Zadaniem Zespolu jest wspólpraca z
w wyniku konkursu zostala wybrana do utworzenia Portalu.
Uruchomienie Portalu przewiduje sie w polowie 2002 roku, z
kolejnosci beda realizowane dzialania dotyczace rozbudowy i akt
danych. Na razie dzialania dotyczace Portalu Europejskiego reali
przez kraje czlonkowskie UE, ale zawarte tam bazy danych o zasi
skim obejmujace informacje nt. mozliwosci uczenia sie i szkolenia
docelowo sluzyc beda wszystkim obywatelom Europy.
Podsumowanie

W podsumowaniu stwierdzic nalezy, ze indywidualne dzial
wych Centrów Zasobów Poradnictwa Zawodowego, jak i te p
w ramach Sieci EUROGUIDANCE odgrywaja niezwykle istotna ro
cji zadan poradnictwa zawodowego o wymiarze europejskim. Zna
EUROGUIDANCE jest wysoko cenione na szczeblu narodowym p
wladze odpowiedzialne za poradnictwo oraz na szczeblu miedz
przez organa i instytucje unijne. Funkcjonowanie Sieci stanowi cen
realizacji unijnej polityki integracji i rozwoju Europy.
O tym, jak wazne i przydatne sa te dzialania najlepiej swia
Sieci - wzrost liczby wspólpracujacych krajów oraz poszerzenie zak
NCZPZ, zwlaszcza zas zaangazowanie Sieci EUROGUIDANCE
Europejskiego Portalu nt. mozliwosci uczenia sie i szkolenia z
w Europie.
Mozna wskazac kilka czynników sprawnej miedzynarodowe
w Sieci EUROGUIDANCE. Sa to przede wszystkim jasno sprecy
i zadania; dobrze okreslone reguly, formy i metody pracy i wspóld
gwarantowane dogodne warunki sprawnej i szybkiej komunikacj
warunek najistotniejszy - niezwykle zaangazowanie i wysoka
z zadaniami zarówno doradców - przedstawicieli Centrów z pos
krajów, jak i przedstawicieli Komisji Europejskiej odpowiedzialny
nia w obszarze poradnictwa zawodowego.
W odniesieniu do polskich warunków stwierdzic mozna, z
Narodowego Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego w Po
nowe szerokie perspektywy rozwoju polskiego poradnictwa zawodo
Zgromadzone informacje i materialy oraz miedzynarodow
przyblizaja obraz funkcjonowania poradnictwa europejskiego, a takz
lepiej poznac oczekiwania Sieci Narodowych Centrów Zasobów
Zawodowego oraz Komisji Europejskiej dotyczace wlaczenia Pol
EUROGUIDANCE.
Wspólpraca z Centrami z innych krajów pozwala poznac wa
doradców zawodowych w róznych krajach, zwlaszcza w zakresie r
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przy projektowaniu naszych krajowych rozwiazan.
Narodowe Centrum ZasobówPoradnictwaZawodowegow Pols
jac wiele róznorodnychdzialan przybliza naszym doradcom nie tylko
zwiazane z realizacja uslug eurodoradztwa,lecz równiez niektóre pro
cjonowaniakrajów,instytucjii jednostekw ramachUnii Europejskiej.
Wydaje sie, ze cenne jest rozpoczecie tych dzialan z pewnym
niem w stosunku do momentu wlaczenia Polski do Unii. Dzieki tem
sko doradców zawodowych w Polsce ma szanse lepiej poznac sys
nictwa europejskiego oraz warsztat i metody pracy doradców e
a takze zaznajomic sie z polityka i najwazniejszymi strukturami un
procedurami, jakie obowiazuja w realizacji europejskich programów
cy. Jest to cenna wiedza, która powinna wysoko procentowac w mom
stapienia Polski do Unii Europejskiej i nabycia praw i przywilejów
kowskiego Unii Europejskiej.
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Zawodowego
1. Projektwymiani stazy

Wspieranie mobilnosci edukacyjnej i zawodowej przez moder
zy informacyjnej i wprowadzenie europejskiego wymiaru w proce
radztwa zawodowego
Czas trwania projektu 30.08.1999 r.-21.03.2000 r.
Budzet projektu KUP - 8 193,89 euro, w tym grant Komisji Eu
4 865 euro.
Partnerzy projektu: Federalny Urzad Pracy Niemiec oraz Krajowy U
w Polsce.
Projekt dotyczyl wspierania mobilnosci edukacyjnej obywat
celu wspieranie europejskiego wymiaru doradztwa zawodowego po
bianie wiedzy o systemie edukacyjnym, systemie ksztalcenia, szko
dowego i mozliwosciach podejmowania studiów w innych krajach
wymiane doswiadczen w tym zakresie. Projekt obejmowal dwutygo
pieciu pracowników Krajowego Urzedu Pracy w niemieckich urzeda
2. Projektpilotazowy

Wprowadzenie i instytucjonalizacja poradnictwa zawodoweg
czyznie miedzynarodowej w nowych krajach czlonkowskich.
Czas trwania projektu 01.12.1998 r.-05.04.2001 r.
Calkowity budzet projektu - 333 300 Euro, w tym grant Komisji Eu
200 000 euro.
Budzet projektu KUP - 30000 euro, w tym grant Komisji Europejsk
euro.
Promotor projektu: Urzad Pracy w Szeged (Wegry),
Partnerzy projektu: Federalny Urzad Pracy Niemiec, Urzad Pracy
Krajowy Urzad Pracy w Polsce.

-

-

Ogólnym celem projektu byl rozwój europejskiego wymiaru p
zawodowego, dostepnego dla kazdego przez caly okres aktywnosci
oraz zapewnienie odpowiedniego przygotowania zawodowego dora
zujacym uslugi w zakresie poradnictwa zawodowego. Wspólprace z
wymiana informacji na temat funkcjonowania poradnictwa zawodow
jach partnerów. W ramach projektu opracowano koncepcje wspólpr
skiej, dotyczacej przygotowania programu podyplomowego ksztalc
ców zawodowych w zakresie eurodoradztwa. Przetlumaczono i upo
informacje zawarte w Teczce Niemiec przekazanej przez partnera ni
Na wzór Teczki Niemiec opracowano teczke informacji o Polsce i
partnerom projektu. Opracowano w charakterze przewodnika po
europejskich material dla doradców zawodowych, zawierajacy infor
czace Systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej. Dzialania oraz
jektu byly upowszechniane w wielu publikacjach oraz podcz
i seminariów w kraju i za granica. Zadania realizowane w ramach te
pozostawaly w scislym zwiazku z dzialaniami realizowanymi w ra
dowego Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodowego.

Centrum
Zasobów
Poradnictwa
Zawodowego
(NCZ
3. Narodowe
NationalResourceCentrefor VocationalGuidance

Czas trwania projektu 04.08.1999 r.-30.06.2005 r. (w rocznych ok
traktowych od l lipca do 30 czerwca nastepnego roku).
Budzet projektu KUP - rocznie ponad 60 000 euro, w tym grant Ko
pejskiej - 30 000 euro.
Partnerzy projektu: Krajowy Osrodek Wspierania Edukacji Zawod
sterstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Siec NCZPZ (Siec
DANCE).
Celem NCZPZ jest rozwój europejskiego wymiaru w krajowy
poradnictwa zawodowego oraz wspieranie mobilnosci edukacyjnej i
obywateli poprzez zapewnienie im dostepu do rzetelnej informac
ksztalcenia i szkolenia w swoim kraju i w innych krajach Europy.
Zadania NCZPZ realizowane sa na dwóch poziomach i miedzynarodowym- w nastepujacych glównych obszarach dzialan:
gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie inform
rialów i publikacje,
organizacja szkolen i seminariów,
udzial w spotkaniach i konferencjach.
W ramach projektu w sposób ciagly gromadzone sa informac
mozliwosci ksztalcenia i szkolenia zawodowego oraz warunków zyc
krajach. Informacje te upowszechniane sa w materialach i publikac
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doradców zawodowych.
Scisla wspólpraca z partnerami Sieci NCZPZ realizowana
w ramach spotkan Sieci, w czasie wizyt studyjnych, a takze poprz
udzial w miedzynarodowych seminariach i konferencjach. Dzieki ur
witryny internetowej EUROGUIDANCE na biezaco utrzymywane
z Siecia EUROGUIDANcE obejmujaca Centra z 34 krajów Europ
glównie przekazywane sa tez odpowiedzi na pytania partnerów doty
liwosci ksztalcenia i szkolenia obcokrajowców w Polsce.
W ramach projektu wydano trzy publikacje z serii Zeszyty inf
-metodyczne doradcy zawodowego (kolejne w przygotowaniu) oraz f
ke (ostatnia tez w jez. angielskim), promujace NCZPZ. Opracowan
CD ROM o systemie edukacji i poradnictwa zawodowego w Pols
polskiej i angielskiej, przewidziany do szerokiej dystrybucji. Zakt
strone internetowa Centrum wlaczajac tam równiez informacje w jez
skim. W ramach projektu nawiazano bliska wspólprace z krajowy
nicznymi ekspertami poradnictwa zawodowego pozyskujac w ten
pertyzy z zakresu ostatnich osiagniec teorii i praktyki poradnictwa za
W projekcie na biezaco prowadzona jest dokumentacja merytoryczn
wa zgodnie z procedurami Komisji Europejskiej.
4. Projekt pilotazowy

Transnacjonalne Poradnictwo Zawodowe (Transnational
Counselling)
Czas trwania projektu O1.11.200l r.-31.1O.2004 r.
Calkowity budzet projektu - 499 361 euro, w tym grant Komisji Eu
372 559 euro.
Budzet projektu KUP - 141 943 euro, w tym grant Komisji Europe
457 euro.
Promotor projektu: Krajowy Urzad Pracy w Polsce.
Partnerzy projektu: Urzedy pracy Austrii, Niemiec i Wegier oraz U
Jagiellonski i uczelnie odpowiedzialne za ksztalcenie doradców z
w krajach partnerskich (Klagenfurt, Mannheim, Szeged).
Projekt powstal na bazie poprzedniego projektu pilotazoweg
dzenie i instytucjonalizacja poradnictwa zawodowego w nowy
czlonkowskich realizowanego przez Centrum Metodyczne Informa
nictwa Zawodowego wspólnie z partnerami z Niemiec, Austrii i Weg
Glównym celem projektu jest rozwój i doskonalenie systemu
doradców zawodowych i ujednolicenie w skali miedzynarodowej
form ksztalcenia poprzez opracowanie programu podyplomowego

--

-

-

--

w zakresie eurodoradztwa, co docelowo wspierac bedzie mobilnosc
Sluzyc temu bedzie realizacja nastepujacych dzialan:
analiza i ustalenie wymagan kwalifikacyjnych, jakie sta
radcom zawodowym swiadczacym uslugi w zakresie euro
okreslenie profilu zawodowego eurodoradcy z uwzgledn
nic kulturowych w poszczególnych krajach,
opracowanie programu podyplomowego ksztalcenia do
wodowych w zakresie eurodoradztwa wraz z materialami
dowców,
opracowanie materialów dla sluchaczy,
promocja ksztalcenia eurodoradców m.in. w ramach kon
minarium skupiajacego specjalistów teorii i praktyki p
zawodowego.
Przewiduje sie takze zapewnienie odpowiedniego wyposazeni
pracy doradców zawodowych oraz zagwarantowanie odpowiedniej
macji zawodowej o zasiegu europejskim.
Wyniki projektu docelowo prowadzic beda do zwiekszenia sza
pracy poprzez udostepnienie zainteresowanym rzetelnej transnacjon
macji o europejskich mozliwosciach ksztalcenia i szkolenia. Zadanie
wane bedzie przez eurodoradców odpowiednio do tego przygotowan
programowi ksztalcenia,jaki powstanie w rezultacie niniejszego proje
Oczekuje sie takze podniesienia jakosci poradnictwa zawodo
projekt ten prowadzi do wzrostu kwalifikacji doradców zawodowyc
nalenia ich warsztatu pracy i rozwoju wspólpracy miedzynarodowej
swiadczenia uslug o wymiarze europejskim.

Projekt Transnacjonalne Poradnictwo Zawodowe pozostaje w scis
zaniu z projektem Narodowe Centrum Zasobów Poradnictwa Zawodoweg

5. Projektpilotazowy
Poradnictwo na odleglosc (Distance Counselling)
Czas trwania projektu 01.11.2001 r.-31.1O.2004 r.

Calkowity budzet projektu - 481 855 euro, w tym grant Komisji Eur
361 364 euro.
Budzet projektu KUP - 26534 euro, w tym grant Komisji Europejski
euro.
Promotor projektu: Federalny Urzad Pracy Niemiec.
Partnerzy projektu: urzedy pracy oraz wyzsze uczelnie z Austrii, C
tensteinu, Polski, Rumunii, Slowacji, Wegier oraz w charakterze sile
Szwajcaria.
Postepujaca integracja Europy sprawia, ze coraz wieksza liczb
mlodych ludzi poszukuje mozliwosci budowania kariery poza wlas
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uslugi poradnictwa w zakresie informacji nie wymagajace bezposre
taktu z doradca zawodowym. W odpowiedzi na tak rozumiane potrz
zostal projekt dotyczacy poradnictwa na odleglosc.
Celem projektu jest przygotowanie zalozen metodycznych d
poradnictwa na odleglosc w oparciu o analize porównawcza stanu ist
tym zakresie w krajach partnerskich oraz analize istotnych teorii d
wyboru zawodu i podejmowania decyzji. Na tej podstawie zostanie s
program szkolenia zawodowego doradców zawodowych i trenerów
cowane zostana odpowiednie materialy.
Realizacji celu projektu sluza nastepujace dzialania:
identyfIkacja nowoczesnych metod poradnictwa zawodow
wanych w krajach partnerów projektu,
opracowanie zasad i warunków pracy w metodzie poradni
leglosc,
opracowanie programu szkolenia dla doradców zawodowyc
przygotowanie materialów szkoleniowych,
przygotowanie trenerów.
Opracowany w ramach projektu program szkolenia posluzy d
wania multiplikatorów tej metody a w dalszej kolejnosci do szkoleni
zawodowych.
W wyniku dotychczasowej realizacji projektu zostal juz o
i wypelniony kwestionariusz dotyczacy sytuacji poradnictwa z
w krajach partnerskich oraz opracowano i rozeslano kwestionariusz
ków poradnictwa diagnozujacy ilosc i rodzaj ich doswiadczen w zak
nictwa na odleglosc.

-

- -

-

- --

Wyzsza Szkola Administracji Publicznej
Mannheim

Nowetrendyw poradnictwie
zawodowy
1. Wprowadzenie

Na miedzynarodowej konferencji zorganizowanej w marcu
w Vancouver w Kanadzie przez Miedzynarodowe Stowarzyszenie P
Edukacyjnego i Zawodowego (International Association of Educ
Vocational Guidance - IAEVG) pan A.G. Watts w swoim slowie
stwierdzil, ze poradnictwo zawodowe w obecnej, postindustrialnej er
ze swojej dotychczas peryferyjnej roli w pozycje wrecz centralna.
W zmierzajacej ku schylkowi erze przemyslowej nauka i praca
odbywaly sie w zwartych systemach organizacyjnych, mianowicie
kladach pracy a nauka w szkolach. Poradnictwo edukacyjne i zawo
w tym procesie pozycje raczej marginalna, sluzyly przede wszystk
malnego dopasowania indywidualnych cech osobowosci do wyznacz
runkowan ramowych, byly czyms w rodzaju "smaru" usprawniajace
nowanie calego systemu.
Jednak obecnie, w erze postindustrialnej, indywidualna kariere
okresla sam system oraz napedzajace go elementy. Rola poradnic
obecnie na tym, aby pomóc jednostce w konstruowaniu przebiegu
zawodowej i w rozumieniu jej jako "projektu zyciowego" i to nie ty
slonych fazach zycia, jak na przyklad w okresie przejscia od nauki d
wodowego, lecz przez cale zycie. Zadaniem polityki jest wykorzy
faktu indywidualizacji karier zawodowych zarówno na rzecz prospe
darczej,jak i dobrobytu spolecznego.
To, czy poradnictwo zawodowe sprosta temu wyzwaniu, zale
czy jego organizacja, a zwlaszcza sam zawód doradcy zawodowego
uwolnic od obecnych ograniczen strukturalnych. A moze sie to udac
dy, gdy dojdzie do powaznego dialogu pomiedzy doradcami za
a polityka.
Podobnej oceny dokonal takze Eddy Lee, dyrektor Miedzynar
ganizacji Pracy w swoim referacie wygloszonym na konferencji IAE
linie w roku 2000. Jego zdaniem zmiany w strukturach i naturze z
wystepuja w kontekscie rosnacej globalizacji charakteryzujacej sie
sza konkurencja oraz rosnacym znaczeniem sil rynkowych i sektora p
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Prowadzi to do rozwiazan zgodnych z wymaganiami rynku t
dzinie edukacji i szkolenia zawodowego. Rola panstwa w edukacj
bedzie sie zmniejszala, jednoczesnie prywatni oferenci i wewna
procesy szkoleniowe beda coraz bardziej zyskiwaly na znaczeniu. S
bedzie coraz lepsze zrównywanie podazy i popytu w zaspokajan
rynku, z korzyscia zarówno dla pracobiorców,jak i dla pracodawcó
Centralne znaczenie bedzie przy tym miala koncepcja zdol
trudnienia (employability). Oto podstawowe powody:
l. Kazdy indywidualnie zabezpieczy swoje miejsce pracy poprz
manentny rozwój zawodowy;
2. Kazdy indywidualnie bedzie ponosil wieksza odpowiedzialno
cie odpowiednich kwalifikacji zawodowych oraz zachowa
miejsca pracy Gest to model alternatywny do panstwa opiekunc
3. Jezeli wszyscy pracobiorcy beda umotywowani do popraw
kwalifikacji zawodowych w kierunku poprawy ich szans na zat
zredukuje to bezrobocie, a to z kolei koniecznosc wyplacan
subwencji panstwowych;
4. Podkreslenie poprawy indywidualnych szans na zatrudnienie p
ze swiatowa pozycje narodowego rynku pracy w globalizujac
swiatowym.

W procesie rozszerzania Unii Europejskiej wystapia zarówn
czlonkowskich, jak i krajów kandydujacych ogromne wyzwania
stworzenia wspólnego europejskiego obszaru rynku edukacyjnego
trudnienia.
11 kwietnia 200 l Komisja Europejska uzgodnila propozycje
nia uregulowan przejsciowych i stopniowego wprowadzania nie
swobody w podejmowaniu pracy przez obywateli nowych krajów
skich. Przewidziano ogólnie obowiazujacy S-letni okres przejsciow
panstwa czlonkowskie moga stosowac swoje wlasne ograniczenia w
niu swoich rynków pracy. Tak wiec mozliwe bedzie elastyczne pod
tego zagadnienia, dostosowane do uwarunkowan na lokalnych rynka
przyklad ich otwieranie dla osób o okreslonych, pozadanych kw
I wlasnie tutaj poradnictwo zawodowe zyskuje centralne znaczeni
przystepujacych do Unii Europejskiej.
W sprawie specyficznych funkcji poradnictwa zawodowego
cym sie swiecie rynku pracy Komisja Europejska i inne organizac
rodowe, jak np. OECD, przedstawiaja coraz bardziej precyzyjne pro
W memorandum Komisji Europejskiej na temat ksztalcenia u
(life-Iong learning) wydanym w pazdzierniku 2000 wymieniono
stanowiacych o koniecznosci tworzenia wysoko kwalifikowanego
zawodowego:
./ Przekazywanie informacji przez Internet nie jest samo w sob

twem zawodowym. Uwzglednione w tym procesie musza zos
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dy oraz dolaczona profesjonalna ocena wyników pod katem
dlowosci

i uzytecznosci.

./

W publicznych urzedach pracy (Public Employment Services
by poradnictwa zawodowego dla mlodziezy i doroslych pow
centralna role we wspieraniu poprawy indywidualnych szans
nienie. Jest to zgodne ze Wspólnym Oswiadczeniem Kierow
nazwanym "Przyszlosc PES" i uchwalonym 5 grudnia 2000
(Artykul 17-20).
./ W spoleczenstwie wiedzy, komunikacji sieciowej i zwiazan
przemian europejskie poradnictwo zawodowe powinno wnie
wazny wklad w tworzenie aktywnego spoleczenstwa oby
i w poprawe szans na zatrudnienie.
./ Ksztalcenie ustawiczne, zapewnienie wysokich szans na zatrud
cele polityki narodowej wymagaja konkretnej realizacji na p
regionalnej i lokalnej. Warunkiem wysokiej efektywnosci je
polaczenie istniejacych sluzb doradczych i sluzb posrednictw
cjami edukacji zawodowej, instytucjami doksztalcania i p
kwalifikacji oraz z przedsiebiorstwami.
./ Uslugi poradnictwa dla przedsiebiorstw - poradnictwo dla pra
zarzadzanie kadrami, trening pracowników (coaching), zlec
wnatrz (out-placement) - powinny zostac zintensyfikowane.
./ Poradnictwo zawodowe powinno takze ksztaltowac ducha p
czosci u pracobiorców.
W obliczu powyzszego przedstawione zostana trendy w porad
wodowym w trzech obszarach, a mianowicie w zakresie metodyki, z
jakoscia i zarzadzania personelem w zakladach pracy.

poradnictwa
zawodowego
2. Trendyw metodyce

W centrum obecnych i przyszlych wyzwan dotyczacych meto
nictwa zawodowego z cala pewnoscia znajduje sie zarzadzanie inform
Kolejnym waznym zadaniem rozwojowym jest odpowiednie u
nie procesów tranzycji, z których zwlaszcza przejscie ze szkoly do
dowego zasluguje na szczególna uwage.
Trzeci glówny punkt w obecnych trendach metodycznych odnosi
gracji zadan posrednictwa pracy w proces poradnictwa zawodowego.
w tym przypadku o zmiane paradygmatów i spojrzenie "doradcze"
z punktu widzenia posrednictwa pracy, lecz o powazniejsze uwzglednie
realizacyjnego, jak tego sobie czesto zycza osoby poszukujace porady.

2.1. Zarzadzanie
informacjami
wporadnictwie
zawodowym

Pojecie "zarzadzania" w tym kontekscie rozumianejest jako p
postepowanie z informacjami w odniesieniu do róznych grup
w poradnictwie zawodowym,jak i umiejetnosc wykorzystania okre
i powiazan sieciowych oraz branie udzialu w ich dalszym rozwoju.
Aspekty metodyczne "zarzadzania informacjami" obejmuja
zyskiwania informacji, analizy zapotrzebowania informacyjnego r
docelowych, ocene skutecznosci uslug udzielania informacji, dos
adresatów sposoby przedstawiania informacji, tworzenie i rozwijan
informacyjnych, koordynacje procesów informowania i komunikow
nizacjach oraz uwzglednienie psychicznych i spolecznych uwar
wnetrznych przy indywidualnym przetwarzaniu informacji.
Badania porównawcze wskazuja, ze zarzadzanie informacjam
20 do 30% czasu pracy osób zawodowo zajmujacych sie poradnictw
Zarzadzanie informacjami obejmuje:
./ Zbieranie, strukturyzowanie, przygotowanie (pod katem od
adresata) oraz przekazywanie informacji zawodowych;
./
Systematyczne obserwowanie rynku informacji, zdobywanie
del informacji istotnych lub potencjalnie przydatnych dla
nictwa zawodowego;
./ Dokonywanie zestawien i oceny zródel informacji wedlug ic
i adekwatnosci do potrzeb okreslonych grup docelowych;
./ Znajomosc, opanowanie i - na ile to mozliwe - wspóldzialan
niu badz w rozbudowie informacyjnych systemów poradnic
wego wspomaganych komputerowo badz bazujacych na lac
towych;
./ Dokonywanie analizy kosztów i korzysci róznych mediów i
formacyjnych;
./ Marketing informacji w poradnictwie zawodowym;
./ Aspekty etyki doradztwa zwlaszcza w odniesieniu do wspie
puterowo i bazujacych na laczach internetowych systemów
nych.
Charakterystyczne dla nowoczesnych spoleczenstw informa
to, ze oferta informacyjna rosnie szybciej niz popyt na informacje ta
nadmiaru informacji ciagle rosnie. Glównym problemem zarzadza
cjami nie jest wiec produkowanie coraz to nowych mediów i now
mów informacyjnych, lecz witalizacja popytu na informacje. Wia
pewnego, okreslonego stopnia nadmiaru informacji (information o
da jakosc podejmowanych decyzji i to zarówno ogólnospoleczna, j
dualna. Dotyczy to takze osób profesjonalnie zajmujacych sie prz
informacji (managerów informacji).
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informacyjnym, moze prowadzic do róznych reakcji:
a) O tzw. Information Chunks mówi sie, gdy czlowiek okresla
py informacji za pomoca okreslen zbiorczych i koduje je na n
pomoca nazw marek, cen czy ocen uogólniajacych).
b) Omission oznacza skoncentrowanie sie na okreslonych in
przy czym pozostala oferta informacyjna nie jest postrzegan
przyswajanie informacjijest wycinkowe.
c) Queuing oznacza, ze odbiorca informacji tworzy w swojej p
kotrwalej cos w rodzaju kolejki informacji, aby pózniej po
wiecej czasu i okreslic, co jest na tyle wazne, zeby zostalo z
trwale.
d) Od okreslonego stopnia przeciazenia informacjami istnieje nie
stwo, ze jednostka calkowicie przerwie przyswajanie i przetw
formacji, czyli "wylaczy sie" (Escaping).
e) Jezeli oferowane informacje beda postrzegane przez okulary
kryteriów subiektywnych, to mówi sie o zjawisku Filteringu.
f) Abstracting wystepuje w przypadku, gdy czlowiek postrzeg
glówne tresci i zaleznosci w informacji, ale nie postrzega szcze
g) Jezeli dzialania podejmowane w okreslonej sytuacji problem
nywane sa wedlug rutynowych regul, a oferowane w danej sp
macje sa traktowane jako element drugorzedny, to mówi sie o
zacji (humorystycznym przykladem sa tzw. "zasady administr
zawsze sie tak robilo", "tego nigdy nie robilismy", "tak t
chcial" itp.).
Wzrastajacy nadmiar informacji w spoleczenstwie ma powazn
zachowania w komunikowaniu sie w ogóle i musi to byc uwzglednia
sie zarzadzania informacjami wykorzystywanymi w poradnictwie zaw
Pamietac nalezy, ze:
1. Stale musi rosnac atrakcyjnosc podazy informacji, tzn. ze ofero
macje musza byc pakowane w coraz bardziej efektowne, atra
kowania (glosne, kolorowe, duze, z podnietami emocjonalnym
dziankami intelektualnymi). Daje sie tu zaobserwowac rosnac
cyjnosc.
2. Zainteresowanie adresatów informacjami spada, przyswajanie
staje sie pobiezne, niestaranne, wyrywkowe; odbiorcy traca za
nie, a nawet wykazuja odruchy obronne.
3. Coraz powszechniejsze staje sie komunikowanie sie za pomoc
przekazywanie informacji i odczuc slowami traci na atrakcyjn
waz wymaga aktywnego udzialu.
Warunkiem podstawowym dla efektywnego i skutecznego zar
formacjami w poradnictwie zawodowym jest umiejetnosc znalezie
srodkapomiedzy oferta informacyjnaa indywidualnymzapotrzebo

informacje w odniesieniu do konkretnego problemu. Wymaga to
szerokich kompetencji do profesjonalnego okreslenia indywidu
wnetrznych) uwarunkowan, tak aby móc optymalnie dobrac potrze
cje. To wywazenie jest specyficzne zaleznie od postawionego zada
bedzie orientacja zawodowa, poradnictwo indywidualne, informac
posrednictwo w znalezieniu mozliwosci zdobycia zawodu, czy p
w nawiazaniu kontaktu z przedsiebiorstwem.
Obecnie na plaszczyznie narodowej i miedzynarodowej istn
brana róznorodnosc mediów i systemów informacyjnych, które mo
datne w poradnictwie zawodowym. Obserwuje sie rosnaca tenden
form wspomaganych komputerowo oraz bazujacych na laczach inter
Mozna je z grubsza podzielic na:
./ Banki danych o edukacji, mozliwosciach edukacyjnych, mie
i nauki zawodu, z opisami zawodów;
./ Programy przyporzadkowywania (matching-system), przypor
cechy indywidualne (zainteresowania, zdolnosci) do okres
zawodowych;
./ Pomoc w podejmowaniu decyzji dla analizy i wspierania ind
decyzji zawodowych;
./ Programy posredniczace, pomagajace w zdobyciu umiejetnos
cych znalezieniu pracy badz miejsca nauki zawodu;
./ Samonaprowadzajace programy do zbierania wniosków o
badz szkolenie;
./ Programy do samooceny, z reguly zawierajace zestawy pyta
na celu okreslenie zainteresowan i uzdolnien zawodowych;
./ Testy psychometryczne dla okreslenia umiejetnosci, uzdolni
sowan i cech osobowosci.
W poradnictwie zawodowym w Niemczech coraz wiekszeg
nabieraja transgraniczne powiazania sieciowe pomiedzy instytucja
Unii Europejskiej, a mianowicie Siec Eurodoradztwa (EUROGUI
twork) oraz EURES.
Bazujace na polaczeniach internetowych zródla informacji or
formacyjne poradnictwa zawodowego mozna ogólnie podzielic na z
i niezalezne strony Web.
Zintegrowane strony Web sa tzw. skladowymi zewnetrzn
poradnictwa zawodowego i oferuja informacje typowe, lecz spe
danej organizacji oraz linki do innych uslug wlasnej organizacji, m
niesienie do uslug poradnictwa zawodowego. Z reguly te "zintegro
Web" sa bezplatne, takze w przypadku kiedy posiadaja linki na zew
Przez pojecie niezaleznych stron Web rozumie sie oferty i
i uslugowe na wykonywanie uslug poradnictwa i posrednictwa,
wzajemnie ze soba powiazane.
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Programy do samooceny,
Gieldy pracy,
Uslugi informacji o zawodach,
Gieldy talentów w zakladach pracy,
Informacja szkól wyzszych o studiach,
Oferty instytucji szkolnictwa zawodowego,
Pomoc w podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu lub o jego
Oferty pracy z opisem przedsiebiorstwa.
Dyskusyjna, w rozumieniu zarzadzania informacja w poradni
dowym, jest opinia, ze oba rodzaje stron Web sa z reguly zorientow
wo, tzn. wychodza z zalozenia, ze uzytkownik potrafi dokladnie s
swoje potrzeby i potrafi ocenic, czy dane informacje sa dla niego pr
nie.
Natomiastsystemy"zorientowanena potrzeby"pozwalajauzytko
..r najpierw okreslic swoje potrzeby,
..r wybrac takie zródla informacji, które doprowadza go do sci
nych wyników,
..r otrzymac informacje, jak te zródla wykorzystac dla zaspok
snych potrzeb,
..r rozpoznac, kiedy potrzebna mu jest bezposrednia pomoc oso
cej sie poradnictwem zawodowym,
..r korzystac wylacznie z takich linków, które pomoga mu osia
w poszukiwaniach.
Wlasnie te ostatnie aspekty wskazuja zadania, na jakie pow
w przyszlosci ukierunkowane prawidlowe zarzadzanie informacjam
stywanymi w poradnictwie zawodowym:
..r Wspieranie w okreslaniu zadania i ustalaniu wynikajacego z t
dualnego zapotrzebowania na informacje i uslugi poradnictwa;
..r Okreslanie, za pomocajakich zródel informacji zapotrzebowa
zostac najlepiej zaspokojone;
..r Sprawdzenie, czy wskazane zródla informacji sa dostosowane
kowan wewnetrznych (wyksztalcenie, wiedza, styl przekazy
formacji, nacisk na podjecie decyzji, etap procesu rozwiazyw
mu, umiejetnosc przyswajania i przetwarzania informacji);
..r Przygotowanie procesu informacyjnego klienta, przede
w aspekcie kombinacji poradnictwa medialnego z indywidualn
Wynika z tego jasno, ze zorientowane na proces poradnictwa
go zarzadzanie informacjami moze byc sensowne tylko pod warun
mosci i uwzglednienia procesów zachodzacych w poradnictwie indy
w indywidualnym rozwiazywaniu problemów i podejmowaniu decyz

Na podstawie szeregu teoretycznych i empirycznych analiz m
zac najwazniejsze czynniki, od których zalezy skuteczne i efektyw
nie informacjami w poradnictwie zawodowym. Sa to:
(1) indywidualne cechy klienta,
(2) teoretyczno-metodyczne, organizacyjne i etyczne uwarunkow
poradnictwa zawodowego,
(3) charakterystyka osób zajmujacych sie poradnictwem zawodow
(4) dalszy rozwój mediów, programów i technologii informacyj
wszystkim z wykorzystaniem Internetu.
Ad (1)

Nalezy tu rozpatrywac indywidualne stadium procesu decyz
bisty styl i sposób przetwarzania otrzymywanych informacji, do
doswiadczenia w korzystaniu ze zródel informacji, subiektywne z
rzystania z okreslonych zródel informacji (Involvement), dostep d
formacji.
Wedlug Sampsona indywidualne utrudnienia w optymalnym
niu nowoczesnych systemów informacyjnych (np. Internet) mog
z tym, ze czlowiek:
stoi przed problemem, ale nie potrafi zdefiniowac sw
ficznego zapotrzebowania na informacje,
ma nierealne wyobrazenie o mozliwosciach nowoczesn
informacyjnych (zwlaszcza Internetu),
jest przeciazony natlokiem informacji,
ma problemy ze znalezieniem informacji adekwatnych
trzeb,
jest niepewny co do tego, jak najlepiej wykorzystac pr
formacje do rozwiazaniajego problemu,
nie rozumie systematyki informacji przekazywanych w
informacyjnych (np. na stronach internetowych).
Kluczowa sprawa w wykorzystaniu Internetu do rozwiazyw
mów zawodowych wydaje sie byc "gotowosc do podejmowania de
jest ona dobrze wyksztalcona, to osoba poszukujaca porady moz
pomocy korzystac z Internetu z pelnym sukcesem. Osoby o srednio
nej gotowosci do podjecia decyzji potrzebuja niewielkiej pomocy to
ze strony poradnictwa zawodowego. Natomiast osoby o niskiej d
podjecia decyzji moga z Internetu z sensem korzystac tylko przy za
ko idacej pomocy ze strony odpowiednio przygotowanego doradcy.
Ad (2)

Jedna z najwiekszych przeszkód w dalszym rozwoju sposob
nia informacja w poradnictwie zawodowym jest przejmowanie pre
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uwarunkowania racjonalne nadaja sie co prawda dosc dobrze do
w rozlicznych modelach i systemach wspomagajacych podejmow
o wyborze zawodu, jednak zmniejszaja znaczenie indywidualnej log
nej (heurystyka) oraz wynikajacego z tego zindywidualizowanego
wania na informacje.
W centrum staran o zintegrowanie personalnego i medialneg
twa zawodowego musi sie wiec znalezc zbadanie i okreslenie indy
potrzeb oraz indywidualnego sposobu postepowania z informacjam
deskryptywnych modeli rozwiazywania problemów.
Zagrozenia etyczne w procesie doradzania, wystepujace w in
nowoczesnych systemów informacyjnych w proces poradnictwa z
obejmuja wedlug Sampsona: niedostateczna ochrone danych, bra
doradczego, brak równosci szans w dostepie, oferowanie niepewnyc
i wystepowanie braków w kwalifikacjach sluzb doradczych.
Ad (3)

Szczególna role w integrowaniu personalnego poradnictwa z
i nowoczesnych systemów informacyjnych odgrywa wspólpraca z
regionalnymi i miedzynarodowymi sieciami informacyjnymi. Dot
równo obszaru wiedzy i umozliwienia skorzystania z poradnictwa p
jak i sposobów przedstawiania informacji (przede wszystkim sposob
stron internetowych Web) oraz marketingu informacji. Na szczeg
zasluguje sposób, w jaki tworzy sie wewnetrzne i zewnetrzne odwo
nych zródel informacji (linki), które w sposób efektywny i skutec
utworzyc wylacznie we wspólpracy z profesjonalnymi doradcami za
Do tego potrzeba jednak dodatkowych kwalifikacji u doradców, z
rzadzania informacjami.
Ad (4)

Do elementów dalszego systematycznego rozwijania systemó
cyjnych i programów dla poradnictwa zawodowego nalezy takze kry
kusja nad stosunkiem poradnictwa bezposredniego (osobistego) do p
na odleglosc (przez telefon, wideokonferencje, Internet) i do samoin
sie. Wedlug Sampsona do szeroko rozumianej pomocy doradcy w p
cyzji nalezy wlaczenie dzialan z zakresu posrednictwa na bazie "K
teorii informacyjnej posrednictwa".
W Federalnym Urzedzie Pracy wypracowano juz kilka eleme
dzialan, np. studium badawcze samoinformowania sie i samoocen
ludzi, wykonane na zlecenie Wydzialu Poradnictwa Zawodowego,
projekt pilotazowy Distance Counselling - Poradnictwo na odleg

rozdzial Informacja o programach... s. 33) w sieci Narodowych Cen

----

Mw Poradnictwa Zawodowego (EUROGUIDANCE) realizowan
programu Unii Europejskiej LEONARDO DA VINCI.
Podsumowujac mozna stwierdzic, ze skuteczne zarzadzanie
w poradnictwie zawodowym wymaga nastepujacych niezbednych ko
1. Znajomosc tego, do jakich pytan/problemów zawodowych nad
media (wymiar kognitywny).
2. Motywacja do tego, aby rzeczywiscie chciec skorzystac z tyc
formacji (wymiar afektywny).
3. Poslugiwanie sie mediami (kompetencje techniczno-instrument
4. Umiejetnosc wyselekcjonowania mediów wedlug ich wlasnosc
oraz ich funkcjonalnosci dla rozwiazania problemu.
5. Optymalizacja pomocy osobistej doradcy oraz pomocy medial
nictwie zawodowym.
6. Znajomosc zachowan informacyjnych, stylów informacyjnych
medialnych oraz uprzedzen grup docelowych.
7. Umiejetnosc skorzystania z marketingu informacji, lacznie z
rynku.
8. Kompetencja do krytyczno-refleksyjnej ewaluacji mediów.
9. Kwalifikowany udzial w (dalszym) rozwoju mediów.
10. Kompetencje dydaktyczne dla wprowadzenia (nowych) mediów
2.2.

Ksztaltowanieprocesówprzechodzenia
do zyciazawodowego(t

Ze wzgledu na szczuplosc budzetu pojawia sie w wielu kra
wowane politycznie pytanie o uzasadnienie nakladów finansowych
na uslugi doradcze w procesie ksztalcenia i wykonywaniu zawodu.
analizie odnosnej literatury dotyczacej analizy kosztów i korzysci
stwierdzil, ze zalety dobrego poradnictwa w zakresie ksztaltowan
kariery zawodowej sa nastepujace:
./ ulatwia przejscie z systemu szkolnictwa do zatrudnienia (proc
lub w przypadku mobilnosci zawodowej;
./ przyczynia sie do zredukowania bezrobocia wsród osób po
pracy;
./ oferuje skuteczna pomoc w przypadku przerwania nauki i w
dzenia nieprzydatnosci do danego typu szkoly;
./ pomaga pracodawcom zredukowac koszty spowodowane ni
elastycznoscia i wydajnoscia ich pracowników oraz zmniejs
nie zwolnieniem bez perspektyw;
./ w decydujacy sposób przyczynia sie do pokonania transnaro

cesów przechodzenia w zycie zawodowe (integracja imigrantó
Aktualna pólnocnoamerykanska dyskusja o poprawie przygo
wodowego w szkolach ogólnoksztalcacych odzwierciedlila sie w te
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towej IAEVG w Vancouver 2001.
Na przyklad Uniwersytet McGill z Montrealu w Kanadzie op
wy certyfikowany program studiów w celu zintegrowania zagadnien
z dzialalnoscia zawodowa w program nauczania. Punktem wyjsciow
stwierdzenie, ze nauczyciele ze wszystkich poziomów nauczania o
cacego zbyt malo robia na rzecz rozwoju osobowosci zawodo
uczniów. Nie ma takze zadnej specjalistycznej literatury na ten tema
wym utrudnieniem jest równiez to, iz wiekszosc nauczycieli niewie
ciu zawodowym i pracy w przedsiebiorstwach, gdyz ich zyciorysy
sie do wyksztalcenia ogólnego i uniwersyteckiego i nigdy w zadny
nie pracowali. Tak wiec ta dziedzinajest dla nich, mimo wielu infor
temat, obca.
Co prawda w polowie lat 90. w USA okolo 25% wszystkich a
szkól srednich kontynuowalo nauke, ale jednak 75% próbowalo od
do zycia zawodowego, co czesto okazywalo sie bardzo problematyc
tez ówczesny prezydent Clinton próbowal wprowadzic w zycie dzia
na celu lepsze przygotowanie uczniów w szkolach do bezposrednie
ze szkoly do zycia zawodowego. Ministerstwo Edukacji z Ontario,
prowincji Kanady, takze wlasnie wprowadzilo rozlegla reforme szko
poradnictwa i przygotowania zawodowego w szkolach. Wprowa
Shadowing" (uczen jest przypisywany do okreslonego miejsca pra
dzie), krótkie praktyki zawodowe dla uczniów, sterowane eksperym
cyjne majace odniesienie do nauki zawodu (certyfikowane), Sch
Transition Program (kombinacja faz nauki w szkole z nauka zawo
dzie), Ontario Youth Apprenticeship Programme - uczniowie szkó
stawowych sajednoczesnie rejestrowanijako uczniowie nauki zawo
Trendy w poradnictwie zawodowym w zakresie przechod
wentów szkól w zycie zawodowe odnosza sie naszym zdaniem do n
aspektów:
a) intensyfikacja wspólpracy profesjonalnych doradców z
z nauczycielami szkól ogólnoksztalcacych,
b) silniejsze wlaczenie zakladów pracy w proces pr
uczniów w szkolach do zycia zawodowego,
c) szkolenie nauczycieli szkól w kierunku udzielania uczn
w wyborze zawodu z wykorzystaniem ich doswiadcze
w czasie praktyk w zakladach pracy i naukowych teor
boru zawodu,
d) bazujacy na naukowych podstawach dalszy rozwój zyc
staw przedmiotów majacych na celu pomoc w wybo
wsród uczniów w szkolach; baza ku temu powinny by
które wypracowal Donald Super,

--

-

-

e)

f)

wprowadzenie przedmiotów wspierajacych wybór zaw
noksztalcacych szkolach srednich (na bazie ustawy
szkolnej),
rozszerzenie oferty edukacyjnej szkól ksztalcacych
o przedmioty wspomagania wyboru zawodu i rozwoju
go.

jakosciaw poradnictwie
zawodowym
3. Zarzadzanie

W odniesieniu do zarzadzaniajakoscia w poradnictwie zawod
na obecnie wyróznic przede wszystkim cztery glówne elementy:
o nastawiona na przyszlosc organizacje, 2) kontrola jakosci wspier
puterowo i bazujacych na powiazaniach internetowych systemów
nych, 3) zwiekszenie wydajnosci i efektywnosci uslug doradczych,
dzenie porównywalnych, uznanych standardów kwalifikacyjnych d
zawodowych.
3.1. Staraniao nastawiona na przyszlosc organizacje

W tym zakresie nalezy przede wszystkim przezwyciezyc
w wielu krajach rozdzial kompetencji w dziedzinie przygotowania z
pomiedzy ministerstwem edukacji a ministerstwem pracy, poniewaz
czesto do "luk w zaopatrzeniu" mlodych ludzi w uslugi poradnict
wego. W szeregu miedzynarodowych analiz porównawczych stwi
poradnictwo zawodowe wlaczone w system szkolny daje znacznie le
i stwarza lepsze ramy organizacyjno-czasowe, metodyczne i person
radnictwo dla doroslych. To ostatnie jest czesto zorientowane racze
nictwo pracy.
Jednoznacznie zaznacza sie na plaszczyznie miedzynarodow
tworzenia lokalnych, regionalnych i transnarodowych sieci informa
radnictwa zawodowego. Tylko w ten sposób mozna efektywnie sku
rzystac skromne srodki dla efektywnej pomocy grupom docelowy
i regionalne sieci informacyjne poradnictwa zawodowego odgrywaja
w walce przeciwko separacji socjalnej.
Sieci transnarodowe, jak EUROGUIDANCE i EURES, do
w ostatnich latach szybkiego wzrostu i rozbudowy i zyskuja obecnie
niu. Sa one coraz wazniejsze dla realizacji jednej z glównych zasad
cych w Unii Europejskiej - swobody przemieszczania sie zasobó
Stwierdza sie jednak, tak na plaszczyznie Unii Europejskiej, jak i n
znach narodowych wystepowanie calego szeregu problemów zwiaz
nansowaniem i powiazaniami organizacyjnymi, zwlaszcza w przy
NCZPZ (EUROGUIDANCE).
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internetowych
systemów
informacyjnych

Juz wczesniej stwierdzono, ze optymalne zastosowanie w
komputerowo systemów doradczych jest ograniczone przez caly sze
mów. Oprócz niewystarczajacych standardów jakosciowych, cale
nieporozumien ze strony uzytkowników w odniesieniu do obiektywn
alnosci prawnej, nieadekwatnej kwalifikacji personelu, dotyczy
wszystkim niedostatecznego zintegrowania sluzb doradczych. Do teg
jeszcze wymienione w punkcie 2.1. "Zarzadzanie informacja" za
indywidualne.
Jednoczesnie jasne staje sie, ze wzrastajace zapotrzebowani
nictwo zawodowe, na przyklad w procesie przechodzenia z ok
w szkole do zycia zawodowego czy przy reakcjach na zmiany zac
rynku pracy, nie moze juz zostac zaspokojone przez tradycyjne fo
nictwa. A to dlatego, iz formy te bazuja na poradnictwie indywidua
jednak ze wzgledu na szczuplosc srodków nie moze byc rozbudow
konca. A przytlaczajaca oferta informacyjna Internetu sama jako tak
wi rozwiazania, wiec tym bardziej niezbedne staje sie zintegrowa
i tradycyjnych metod poradnictwa.
W aspekcie powyzszego dla poprawy oferty poradnictwa duz
maja cztery czynniki:
V' Ewaluacja zapotrzebowania na uslugi doradcze powinna stac
tem skladowym ewaluacji systemu szkolnictwa,
V'
Zasady poradnictwa zawodowego musza byc uwzgledniane w
i realizacji planów nauczania,
V'
Metody doradcze powinny byc dalej rozwijane w aspekcie op
stosunku kosztów do korzysci,
V' Strategie dalszego rozwijania i zarzadzania w zakresie techn
rowych i internetowych musza byc takze rozwijane wedlug z
nictwa zawodowego i z uwzglednieniem optymalizacji stosun
do korzysci.
W obliczu róznorodnosci oferty informacyjnej koniecznosc
zenia indywidualnego przeciazenia informacjami staje sie glównym
doradcy zawodowego. Chodzi tutaj o wybór odpowiednich dla klien
w zaleznosci od jego wlasnego zaawansowania w planowaniu wla
zawodowej.
Wymienia sie nastepujace kroki przy korzystaniu z interneto
mów poradnictwa zawodowego:
1.
Klient otrzymuje od doradcy kluczowe pojecia, które powinie
stac przy poszukiwaniu odpowiednich zawodów w centrum p
kierujac sie wlasnymi oczekiwaniami.

--

---

2.

Klientowi oferuje sie program, za pomoca którego moze on
sne preferencje zawodowe.
3.
"Czego wymaga dany zawód?". Ten krok wprowadza proced
(matching); oferuje szczególowe opisy zawodów, prognozy
rynku pracy i wymagania kwalifikacyjne.
4.
Nauka podejmowania aktywnych dzialan: do tego zaliczamy
nik poszukiwania pracy, korzystanie z wykazów wolnych m
i z wykazów mozliwosci uzupelnienia badz zmiany kwalifika
wych.
Znane sa tez inne zasady poprawy efektywnosci korzystania
internetowych w poradnictwie zawodowym. Chodzi tu o przekszt
trów poradnictwa zawodowego (rozumianych pierwotnie jako stw
lacznie dla klienta) w kierunku miedzynarodowych sieci informa
profesjonalnego poradnictwa zawodowego bazujacych na powiaza
netowych. Taki model jest wlasnie realizowany we wspólpracy z
administracja pracy (Human Resources Development Canada H
z Executive Commitee IAEVG. Takie Centrum Zasobów Poradnic
radców realizowac ma nastepujace cele:
./ Ustalenie, ewaluacja i wybór najlepszych stron internetowych
nych do zaspokojenia potrzeb klientów i doradców w dziedzin
nia przebiegu kariery zawodowej;
./ Wskazanie sposobów postepowania na bazie typowych syt
czych wedlug wzoru odpowiednio strukturyzowanej "skrz
dziowej";
./ Linki do instytucji, które dysponuja i upowszechniaja najno
-how w odniesieniu do planowania kariery zawodowej.
Obszerna ekspertyza wspieranych komputerowo metod wspo
proces podejmowania decyzji zawodowych zostala przedstawiona p
ga. Zbadano i porównano 9 popularnych miedzynarodowych meto
wych i 8 ofert niemieckich. Do tego doszlyjeszcze metody testowan
do podjecia studiów.
Niemalze wszystkie przedstawione metody miedzynarodow
stywaly jako podstawe do okreslenia przydatnosci do danego zawo
runku ksztalcenia samoocene osoby badanej, dotyczaca zdolnosci i u
osobowosci i zainteresowan.
W porównaniu z metodami miedzynarodowymi przebadane m
dowe (niemieckie) dawaly mniejsze mozliwosci.
W tabelarycznym przegladzie wspierane komputerowo syste
zawodu byly porównywane ze wzgledu na:
./ znajomosc wlasnej osobowosci,
./ przyporzadkowanie cech osobowosci do zawodów badz
ksztalcenia,
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rynku pracy, mozliwosciach nauki i ksztalcenia zawodowego),
decyzje (na ile analizowane metody przyczyniaja sie do podje
i wyboru pomiedzy alternatywa zawodowa a edukacyjna),
./ realizacje (na ile analizowane metody pomagaja zrealizowac
cyzje),
./ warunki realizacji i bank danych (informacje o medium, rodz
bie realizowania metod, bank danych, na których bazuje dana m
informacje o ewaluacji metody).
W obszernej analizie badawczej dokonano ewaluacji Europe
trów Poradnictwa Zawodowego (EBZ/ Federalnego Urzedu Prac
czech. Na podstawie wyników pisemnej ankiety przeprowadzonej w
kowników systemu stwierdzono, ze:
70% badanych bylo zadowolonych z informacji, jakie otrzym
EBZ; 76% zwróciloby sie w sprawie transnarodowej ponownie do E
ciloby to innym. Ponad 90% uzytkowników podalo, ze kontakt z E
nich wazny, tak wiec mielismy do czynienia z duzym zaangazowan
doskonalym warunkiem dla wysokiej efektywnosci. Wiekszosc bada
dalo juz pewne informacje wstepne, tak wiec stawialo EBZ wyzsze
niz osoby nie majace informacji wstepnych.
Bardzo wazne dla dalszego rozwoju systemu NCZPZ
GUIDANCE) sa stwierdzenia, ze im klient jest bardziej dojrzaly
decyzji, tym lepiej ocenia informacje pozyskane dzieki EBZ oraz z
lowa wszystkich uzytkowników systemów zyczy sobie uzupelniaja
nictwa osobistego ze strony profesjonalnego doradcy. W wynik
dzialalnosci EBZ mozna w odniesieniu do zarzadzania jakoscia w
komputerowo i bazujacych na powiazaniach internetowych systemó
cyjnych stwierdzic, co nastepuje:
./ Poradnictwo indywidualne jest pozadane dla zwiekszenia p
informacji i propozycji uzyskanych w drodze korzystania z
wych systemów informacyjnych.
./ Mlodzi uzytkownicy systemów informacyjnych, uczniowie
niowie uczacy sie zawodu bardziej potrzebuja dodatkowej por
niz osoby starsze, studiujace czy aktywne zawodowo.
./ Im bardziej klient jest zaawansowany w swoim procesie po
decyzji, tym chetniej zglasza chec skorzystania z dodatkowe
niej porady doradcy.
./ Klienci, którzy posiadaja niewielka wiedze wstepna oraz tacy
posiadaja wiedze specjalistyczna, wykazuja wieksza tendencj
stania z bezposredniej porady.
./

Sa to niemieckie Centra Zasobów Poradnictwa Zawodowego wlacz
EUROGUIDANCE.

./

Osoby o duzym zaangazowaniu w odniesieniu do systemu in
go czesciej poszukuja porady doradcy.
Jednoczesnie okazalo sie, ze w przypadku istnienia pewnych ind
problemów zwiazanych z wyborem zawodu systemy informacyjne nie
i sygnalizowana jest potrzeba dodatkowej osobistej porady zawodowej.
3.3. Zwiekszaniewydajnoscii efektywnosciuslugdoradczych

Jak juz wspomniano, w centrum dyskusji politycznej stawia
o uzytecznosc poradnictwa zawodowego, zwlaszcza w odniesieniu d
organizacyjnych oraz przeznaczanie na ten cel okreslonych srodk
wych i osobowych. Z tego powodu wydaje sie, ze obecnie absolutni
jest stworzenie systemu controllingu doradczego z towarzyszaca ew
ukowa. W przeszlosci, takze na plaszczyznie miedzynarodowej, racz
pamietano.
Controlling doradczy powinien objac nastepujace obszary:
Input-controlling: analiza klientów oraz ich zapytan i problemów,
Controlling celów: zakres i zróznicowanie celów i zadan stawia
nictwu zawodowemu,
Controlling procesu: ewaluacja wypelnienia zadan (w miare moz
timeline display), ocena wyników posrednich oraz - o ile to koniec
wadzenie korekt,
Output-controlling: ocena wyników poradnictwa wedlug kryteriów
Transfer-Controlling: ewaluacja, na ile klienci potrafia zrealizo
porady. W tym celu konieczne jest prowadzenie systematycznych
follow-up,
Controlling zasobów: ewaluacja skutecznosci i efektywnosci wy
dostepnych finansowych i ludzkich zasobów poradnictwa zawodowe
W dyskusjach fachowych czesto wskazuje sie na trudnosci ze
niem wlasciwych, prawnych i obiektywnych kryteriów pomiaru jak
tywnosci porad. Zglaszane sa nastepujace propozycje:
./ kryteria zadowolenia klientów oraz osobistej uzytecznosci u
czej dla rozwiazania problemu ("instrumentalnosc"),
./ kryteria efektywnosci (ekonomicznosc),

./

kryteria skutecznosci,

./

kryteria naukowe poradnictwa (porada powinna przebiegac zg
ria, byc obiektywna, uwzgledniac stan prawny, dostosowana
oczekiwan klienta),
jakosciowe kryteria dydaktyczno-metodyczne (aktualnosc, u
zrozumialosc, reprezentatywnosc, zróznicowanie merytoryczn
kryteria instytucjonalno-prawne, organizacyjne, gospodarczokryteria zarzadzania personelem (zadowolenie doradców, rozw
nie personelu, zarzadzanie personelem).

./
./
./
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nien koncentrowac sie wylacznie na wasko rozumianych celach po
zawodowego. Wydaje sie, ze pilnie zalecane byloby podkreslanie wkl
nictwa w realizacje ogólnych celów spoleczno-politycznych.
Zatem przykladowe dzialania poradnictwa zawodowego po
przedstawiac w odniesieniu do takich celów, jak "obnizenie liczby o
trwale pozostajacych bez pracy", "ograniczenie bezrobocia wsród m
czy "zgodne z wymaganiami rynku i szybkie reagowanie na oferty p
szane przez przedsiebiorstwa".

Ograniczenie liczby osób dlugotrwale pozostajacych bez prac
a)

./
./
./
b)
./

./

Pola dzialania:
Zapobieganie przechodzeniu bezrobotnych do kategorii osób d
pozostajacych bez pracy,
Pozyskiwanie miejsc pracy dla wiekszej ilosci osób dlugotrwal
jacych bez pracy,
Wspieranie równosci szans;

Uslugi towarzyszace poradnictwu zawodowemu:
Wzmocnienie doradztwa ustawicznego w ksztaltowaniu karier
weJ,
Powiazanie indywidualnego poradnictwa zawodowego z zar
kadrami w przedsiebiorstwach (zwlaszcza w przedsiebiorstwa
i srednich),

./

./

./
./

./

Tworzenie i wykorzystywanie lokalnych sieci powiazan, sklada
z instytucji poradnictwa zawodowego, izb przemyslowych, izb
niczych, przedsiebiorstw, instytucji edukacyjnych i szkoleniow
wyzszych, leasingu personalnego, prywatnych doradców per
i posredników pracy,
Intensyfikowanie marketingu poradnictwa i informacji wsród
ców,
Dalszy rozwój centrów informacji zawodowej dla doroslych i s
grup docelowych,
Intensyfikacja wspólpracy z samorzadowymi, koscielnymi i or
nymi przez zwiazki zawodowe inicjatywami na rzecz zwalczani
bezrobocia dlugotrwalego,
Porównawcze ekspertyzy modeli rozwiazan (best practices), sto
na rzecz osób dlugotrwale pozostajacych bez pracy w innych k
Job Club, Centra Bilansów Kompetencji, Job Rotation.

Zmniejszenie bezrobocia wsród mlodziezy
a)
,/
,/
,/
b)
,/
,/
,/
,/

,/

,/
,/

Pola dzialania:

Zmniejszenie bezrobocia wsród mlodziezy, zwlaszcza w pro
cji oraz zapobieganie przerwom w ksztalceniu,
Pozyskiwanie dla mlodziezy, poprzez posrednictwo, miejsc
wyksztalcenia badz zawodu w przedsiebiorstwie,
Wspieranie procesu wyrównywania szans dla mlodych kobiet

Uslugi towarzyszace procesowi poradnictwa:
Tworzenie sieci powiazan pomiedzy sluzbami poradnictwa i
zajmujacymi sie pomoca spoleczna i socjalna dla mlodziezy,
Wzmocnienie orientacji zawodowej w szkolach ogólnoksztalc
Poradnictwo i informowanie mlodziezy pozostajacej w proce
nia badz zdobywania zawodu ("follow up"),
Optymalizacja oferty medialnej dla specjalnych grup celowy
nych bezrobociem (mlodzi imigranci, osoby z kregów margin
nego),
Wykorzystywanie programów pomocowych na rzecz zwalc
bocia wsród ludzi mlodych (programy narodowe, Unii
ESF),
Specjalne poradnictwo zawodowe dla instytucji edukacyjnyc
dla przedsiebiorstw malych i srednich),
Regionalizacja analiz sytuacji na rynku pracy i prognoz rozw
wodowych.

Dopasowane do potrzeb rynku i szybkie reagowanie na o
zglaszane przez przedsiebiorstwa
a)
,/
,/
,/
b)
,/
,/
,/
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Pola dzialania:
Przyspieszanie obsadzania wolnych miejsc pracy,
Zwiekszenie stopnia wykorzystania ofert,
Wspieranie równosci szans dla kobiet;

Uslugi towarzyszace procesowi poradnictwa:
Analizadoradczai przygotowywanieofertpracy do procesupos
Sprawdzanie zgloszonych ofert pracy z punktu widzenia por
wzgledem ich potencjalu substytucyjnego dla róznych zawod
Doradzanie przedsiebiorstwom w sprawach mozliwego wspa
wego w przypadku zatrudnienia (np. z programów narodowy
ropejskiej),

./

./

stwach: pozyskiwanie personelu, rozwój personelu, przywia
nelu do pracodawcy, zlecanie zadan na zewnatrz (out-placeme
Doradzanie w sprawach programów pomocowych i inicjatyw
pejskiej,
Tworzenie zorientowanej na potrzeby oferty szkoleniowej.

3.4. Wprowadzanie
porównywalnych,
uznanychstandardówkwalifika
doradcówzawodowych

Wprowadzenie uznanych standardów kwalifikacyjnych dla
i szkolenia doradców zawodowych bylo intensywnie dyskutowan
czyznie europejskiej juz w pierwszej polowie lat 90. i nastepnie a
droga odpowiednich opracowan studialnych. Ta, ozywiona ostatni
dyskusja doprowadzila do utworzenia Zespolu do realizacji projektu
tion Standards for Educational and Vocational Guidance Service
przez IAEVG na konferencji swiatowej w Berlinie w roku 2000.
zadanie skupienie wszystkich dzialan podejmowanych w rózny
przede wszystkim w Kanadzie (Bryan Hiebert), Hiszpanii (Elvira Re
(Mark Savickas) i Niemczech (Bemd-Joachim Ertelt).
W tym celu opracowana zostala ankieta do dokonania eksper
poradnictwa (Vancouver 200l). W ciagu roku 2001 ankieta zostala r
wszystkich osób odpowiedzialnych za realizacje uslug w sluzbach
zawodowego i posrednictwa pracy. W oparciu o uzyskane wyniki zo
gotowane sprawozdanie koncowe.
Nadzieje, jakie wiaze sie z przyszlym opracowaniem profilu
doradców zawodowych, dotycza zdefiniowania:
l. Kompetencji zasadniczych (core competences).
2. Kompetencji specyficznych:
a) Assessment - ocenianie,
b) Educational Guidance - doradztwo edukacyjne,
c) Career Development - rozwój kariery,
d) Counselling - poradnictwo,
e) Information Management - zarzadzanie informacja,
f) Consultation and Coordination - konsultowanie i koordyn
g) Research and Evaluation - badanie i ewaluacja,
h) Program/Service Management - zarzadzanie programami
i) Community Capacity Building - budowanie kompeten
nych w grupie,
j) Placement Officer - pracownik ds. posrednictwa.
Na wewnetrznym posiedzeniu Kanadyjskiego Stowarzyszeni
zorganizowanym przy okazji konferencji w Vancouver dyskutowan
dardy minimalne dla akredytacji zawodowych kierunków studiów d
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na poziomie "Master". Ta akredytacja ma centralne znaczenie dla
swiadectwa o dopuszczeniu do wykonywania zawodu doradcy jak
z certyfikatem" (Canadian Certified Counsellor).
Dla tego kierunku przewidziano czas studiów wynoszacy dw
studiów oraz co najmniej 48 jednostek kredytowych (jednostka kr
powiada 13 godzinom nauki). Starannie dobrano tez proporcje teor
(z Supervisorem).
Zasadniczo chodzi przede wszystkim o to, aby wyposazyc a
w umiejetnosc pracy w poradnictwie edukacyjnym, poradnictwie z
oraz w poradnictwie osobowosciowym.

zawodowego
dlazarzadzania
personele
4. Uslugiporadnictwa
w przedsiebiorstwach

W szeregu analiz badano zapotrzebowanie na uslugi poradn
dowego ze strony przedsiebiorstw. Projekt pilotazowy realizowan
programu LEONARDO DA VINCI pod tytulem "Opracowanie i wp
procesów doradczych w przedsiebiorstwach dla zwiekszenia elasty
wodowej pracowników", realizowany we wspólpracy partnerów
Wloch i Niemiec, wykazal duze zainteresowanie przedsiebiorstw rea
w sieci powiazan uslugami poradnictwa zawodowego. Specjalnie d
opracowana siec regionalna skladala sie z urzedu pracy (poradnict
we, posrednictwo pracy), izb przemyslowych, malych i srednic
biorstw, zakladów rzemieslniczych, centrów doskonalenia zawod
prywatnych posredników pracy i firm leasingu personalnego.
Male i srednie przedsiebiorstwa oraz zaklady rzemieslnicze tr
ko szczególnie wazne nastepujace zadania:
./ poradnictwo w zakresie zarzadzania personelem, lacznie z po
w zakresie doskonalenia zawodowego w ramach zakladu,
./ intensywna wspólpraca z urzedem pracy przy tworzeniu no
siebiorstw,
./ obsadzanie wolnych miejsc pracy i wolnych miejsc nauki zaw
./ wlaczanie do zycia zawodowego uczniów i pracowników wy
szczególnej pomocy oraz posrednictwo pracy i pózniejsza op
pelnosprawnych,
./ korzystanie z programów narodowych i programów Unii Euro
./ dokonywanie analiz kadrowych w przedsiebiorstwach.
Empiryczna analiza nt. "Oczekiwania i wymagania przedsiebi
sunku do administracji pracy" wykazala, ze szczególnie te przed
które nie posiadaja wlasnych wydzialów kadrowych, zycza sobie in
szego poradnictwa oraz wspólpracy i to w trakcie calego procesu p
pracowników i uczniów.
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./

tworzenia profili wymagan zawodowych dla okreslonych miej
analiz rynku pracy i rynku edukacyjnego,
formulowania tekstów ogloszen o poszukiwaniu pracowników
zbierania i analizy zgloszen osób ubiegajacych sie o prace,
./ tworzenia profili osób ubiegajacych sie o prace,
./ wyboru wstepnego osób ubiegajacych sie o prace i proponow
stanowisk,
./ przeprowadzania testów przydatnosci,
./ poradnictwa przy zawieraniu umów o prace i o nauke zawodu
./ publikowania informacji o wolnych miejscach pracy w kom
systemie informacyjnym urzedu pracy.
W kolejnej analizie empirycznej, badajacej poziom akceptacj
go komputerowo systemu informacyjnego o wolnych miejscach na
prowadzonego przez urzedy pracy w Niemczech (system ASIS) p
i srednie przedsiebiorstwa takze o ich oczekiwania w odniesieniu d
twa zawodowego. Z odpowiedzi mozna zestawic nastepujaca liste
szych oczekiwan:
./ wsparcie finansowe szkolenia zawodowego w przedsiebio
srodków publicznych,
./ wstepny wybór najbardziej przydatnych kandydatów,

./
./
./

./

.

analizarynkumiejscnaukizawodu,

./

informowanie o przebiegu procesu nauki zawodu (mozliwo
kwalifikacji i awansu, specjalizacje, mozliwosci doksztalcania
./ tworzenie oczekiwanych profili kandydatów,
./ korzystanie z programów pomocowych Unii Europejskiej dla
nia ksztalcenia zawodowego,
./ informacje o ksztalceniu zawodowym osób niepelnosprawnyc
./ przeprowadzanie testów przydatnosci,
./ opieka w trakcie nauki nad osobami, które w wyniku wspólpr
ca podjely nauke zawodu.
W ramach programu "New Deal" (inicjatywa wspierania rozw
nienia realizowana w Wielkiej Brytanii) zostal zrealizowany projekt
Development Needs of Small and Medium Sized Enterprises". W ce
znajdowalo sie uksztaltowanie wsród bezrobotnych umiejetnosci
sie w nowym otoczeniu pracy w malych i srednich przedsiebiorstwa
Interwencje doradcze byly przede wszystkim ukierunkowan
stworzyc z pracownika managera swojego wlasnego rozwoju z
Przygotowywano ich takze do mozliwosci podjecia dzialalnosci gos
wlasny rachunek.
Kolejna dzialalnosc doradcza byla ukierunkowana na utrwa
pracy w malych i srednich przedsiebiorstwach. Do tego nalezalo pr
kim wyksztalcenie poczucia przynaleznosci do przedsiebiorstwa i id
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nia sie z nim oraz otwarcia sie na mozliwosci ustawicznego doskon
dowego.
W badawczej analizie pilotazowej przeprowadzonej w reg
heim zbadano praktyczne dzialania doradcze dotyczace planowan
kariery zawodowej w malych i srednich przedsiebiorstwach w asp
rzystania stosowanych teorii poradnictwa zawodowego. Celem tych
wypracowanie mozliwych ofert poradnictwa zawodowego dla zarz
sonelem w malych i srednich przedsiebiorstwach. Wlaczono w t
klientocentryczna, zasadeTrait-and-Factor, behawiorystyczne i roz
radnictwo w sprawach planowania kariery zawodowej oraz zorie
rozwiazywanie problemów poradnictwo krótkookresowe.
Wyniki wykazaly, ze wymienione metody poradnictwa nie z
wane byly w pelnej zgodnosci z zalozeniami teoretycznymi. Moz
stwierdzic, ze istnieja tutaj liczne powiazania z zasadami prowadze
z personelem, ukierunkowane na wspieranie rozwoju zawodow
wszystkim stwierdzono zgodnosc z metoda klientocentryczna ora
rozwojowa.Obserwacjepozwalajatakze na stwierdzenie przydatn
Trait-and-Factor do zastosowania w poradnictwie dla malych i sre
siebiorstw.

Centrum Metodyczne Informacji i Poradnictwa Zawodowego
Krajowy Urzad Pracy

ProgramleonardodaVinci

Dnia 17 lipca 1995 roku Polska podpisala Protokól Dodatkow
Europejskiego. Dzieki niemu po wniesieniu skladki do budzetu P
uczestniczyc w niektórych programach wspólnotowych na podobny
jak kraje czlonkowskie. Jest to wazny etap na drodze do integracji P
Europejska. Uczestnictwo w tego typu programach przybliza nam z
cjonowania w strukturach Unii Europejskiej. Pozwala równiez naw
glebic kontakty z krajami czlonkowskimi.
Programy wspólnotowe powstaja z inicjatywy wladz Unii E
Przeznaczone sa zazwyczaj dla panstw czlonkowskich i sluza wzm
wspólpracy.
W latach osiemdziesiatych Wspólnoty Europejskie podjely ki
miedzy innymi w dziedzinie ksztalcenia i szkolenia zawodoweg
wiele programów, przy czym kazdy mial do spelnieniajeden okreslo
to programy: PETRA (ksztalcenie wstepne), FORCE (ksztalcenie
COMETT (wspólpraca wyzszych uczelni z przedsiebiorstwami
(rozwój umiejetnosci jezykowych), EUROTECNET (promocja
zwiazanych z innowacjami technicznymi). Równolegla realizacja
mów zostala zakonczona w grudniu 1994 roku, nie doprowadzila j
snego okreslenia globalnej strategii oraz wspólnej polityki Wspóln
ksztalcenia i szkolenia zawodowego. Decydujacy krok w tej dziedz
Traktat z Maastricht, który formulowal definicje tej strategii oraz
Wspólnoty Europejskie respektowaly zalozenia polityki wspierania
nia przedsiewziec podejmowanych przez panstwa czlonkowskie.
Program Leonardo da Vinci jest pierwsza od wejscia w zy
z Maastricht demonstracja woli Unii Europejskiej prowadzenia po
cenia i szkolenia zawodowego zgodnie z ta strategia. Zapewnia ciag
cji wszystkich wyzej wymienionych programów poprzez kontynua
wdrazanych w ramach tych programów oraz objecie ich nowym
podejsciem strategicznym. Rada Ministrów Unii Europejskiej
6 grudnia 1994 roku program Leonardo da Vinci jako forme prow
tyki Wspólnot w zakresie ksztalcenia i szkolenia zawodowego. Re
gramu zatwierdzono na okres od 1 stycznia 1995 r do 31 grudnia 1
nie program Leonardo da Vinci jest jednym z trzech programów e
Unii Europejskiej.

Program Leonardo da Vinci wspiera i uzupelnia przedsiewzie
czlonkowskich Unii Europejskiej, majace na celu doskonalenie za
dzialan w dziedzinie ksztalcenia i szkolenia zawodowego, a takze po
nowych metod ksztalcenia. Program sprzyja wspólpracy miedzynar
przez gromadzenie europejskich doswiadczen i dzieki temu tworzy
ksztahowania innowacyjnego podejscia do metodologii oraz tresci
i szkolenia zawodowego, a takze upowszechniania wiedzy i materia
niowych z tej dziedziny. Realizacja programu prowadzi do stworzen
ksztalcenia i szkolenia zawodowego, który umozliwi przygotowywan
stów do zawodów przyszlosci, przewidywanie zmian, przygotowanie
dzenie nowych metod i tresci ksztalcenia.
Podstawowymzadaniem w pierwszej fazie programu bylo wsp
woju innowacyjnych dzialan w panstwach czlonkowskich poprzez p
projektówi innych form wspólpracymiedzynarodowej,realizowanych
organizacjezainteresowaneprocesemksztalceniai szkoleniazawodowe
Dzialania podejmowane w ramach pierwszej fazy programu sl
zacji nastepujacych celów:
poprawie jakosci dzialan zwiazanych z ksztalceniem i
zawodowym oraz ich promocji;
podnoszeniu kwalifikacji osób zajmujacych sie ksztalcen
leniem zawodowym w celu sprostania wymogom rynku p
wspieraniu innowacyjnych programów ksztalcenia i szko
dowego oraz wspólpracy miedzynarodowej;
wspieraniu i uzupelnianiu polityki krajowej oraz inicjaty
sie ksztalcenia i szkolenia zawodowego.
Realizacja konkretnego projektu musiala nawiazywac do jedn
wietnastu celów ramowych obowiazujacych w nie zmienionej postac
okres realizacji programu. Natomiast co roku oglaszane byly prioryt
not i priorytety krajowe. Cele ramowe wyznaczaly ramy dla szcz
celów w zakresie konkretnych dziedzin ksztalcenia i szkolenia za
natomiast priorytety obejmowaly wszelkie dzialania wspierane prze
Priorytety stanowily wytyczne dla dzialan podejmowanych w ramach
Pierwsza faza programu obejmowala nastepujace dziedziny
i szkolenia zawodowego:
wstepne ksztalcenie i szkolenie zawodowe: wszystkie fo
nego ksztalcenia i szkolenia zawodowego, w tym srednie
techniczne i zawodowe, system praktyk zawodowych, któ
wiaja mlodym ludziom zdobycie kwalifikacji zawodowyc
doskonalenie zawodowe: wszystkie formy ksztalcenia
zawodowego dla pracowników;
uczenie sie przez cale zycie: obejmuje wstepne ksztalcen
we, doskonalenie zawodowe oraz przedsiewziecia maja
zapewnienie edukacji przez caly okres aktywnosci zawo
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zdobywania kwalifikacji i umiejetnosci poprzez dodatko
towanie zawodowe oraz gromadzenie doswiadczen.
Pierwsza faza programu podejmowala nastepujaca problematy
doradztwo zawodowe;
ksztalcenie otwarte i na odleglosc;
wspólprace miedzy instytucjami edukacyjnymi, uczelnia
mi oraz przedsiebiorstwami;
poprawe jakosci ksztalcenia i szkolenia zawodowego ora
systemu przejrzystosci i uznawania kwalifikacji;
promowanie równosci szans w dostepie do ksztalcenia
zawodowego oraz aktywnego uczestnictwa w nim kobiet
oraz osób niepelnosprawnych.
Poczatkowo program byl otwarty dla 15 panstw czlonkowski
ropejskiej: Austni, Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpan
Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Wielkiej Bryta
Do uczestnictwa w programie byly takze dopuszczone kraje naleza
pejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), wchodzace w
pejskiego Obszaru Ekonomicznego (EEA): Islandia, Lichtenstein
W czasie trwania pierwszej edycji programu, w ciagu pieciu lat dos
uzyskaly stowarzyszone z Unia Europejska kraje Europy Srodkowe
niej, tzn.: Bulgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Lotwa, Slowacja, Slow
nia, Wegry, a takze Polska, Cypr, Malta i Turcja. Polska od marc
uczestniczy w programie Unii Europejskiej na równi z panstwami c
mi. Program Leonardo da Vinci obejmuje obecnie 31 panstw.
26 kwietnia 1999 roku, po konsultacjach z Parlamentem E
Rada Ministrów Unii Europejskiej zatwierdzila druga faze program
da Vinci. Okres realizacji obejmuje lata 2000-2006. Druga faza pr
onardo da Vinci stanowi kontynuacje dzialan podejmowanych w
w latach 1995-1999.
Program Leonardo da Vinci w drugiej fazie udziela wsparcia f
miedzynarodowym projektom z zakresu ksztalcenia i szkolenia za
które realizuja nastepujace cele:
doskonalenie systemów wstepnego ksztalcenia i szkole
wego na kazdym poziomie umozliwiajace dostosowanie
fikowanie zgodnie z wymaganiami rynku pracy;
poprawa jakosci i dostepnosci ustawicznego ksztalcenia
zawodowego, umozliwiajacego zdobywanie umiejetnosc
fikacji przez cale zycie;
promowanie i poszerzanie zakresu innowacji w procesie
zawodowego oraz rozwój konkurencyjnosci i ksztaltow
siebiorczosci.

Tak wiec program Leonardo da Vinci nadaje szczególne zna
petencji, jakosci i innowacyjnosci. Powyzsze cele mozna osiagna
drodze wspólpracy miedzynarodowej, poniewaz z zalozenia jest
realizowany wspólnie z partnerami z róznych krajów.
W kazdym konkursie oglaszane sa priorytety, które ukierun
lania instytucji planujacej zlozenie aplikacji. W poprzedniej edycji b
ne co roku, obecnie obowiazuja na okres trzech lat i zakladaja, ze s
jekt powinien:
V' zwiekszac szanse na rynku pracy poprzez poprawe jakosci i
systemów ksztalcenia i szkolenia zawodowego oraz doradz
wego.
Proponowane projekty w ramach tego priorytetu powinny prz
miedzy innymi do:
zmniejszenia liczby mlodych ludzi, którzy koncza edu
temach ksztalcenia i szkolenia zawodowego bez uzys
wiednich kwalifikacji;
inwestowania w edukacje osób prowadzacych szkolen
mujacych sie planowaniem szkolen;
nabywania i rozwijania nowych umiejetnosci i kompete
nych w spoleczenstwie informacyjnym;
promowania umiejetnosci jezykowych przydatnych w os
bilnosci na rynku pracy;
V'

V'
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promowac wspólprace miedzy instytucjami ksztalcenia z

a przedsiebiorstwami (zwlaszcza malymi i srednimi) oraz
spolecznymi w celu dostosowania wyksztalcenia do rynku pra
Proponowane projekty moga sie przyczyniac miedzy innymi d
rozwoju szkolenia realizowanego w powiazaniu z wyko
ca oraz w formie praktyk zawodowych na wszystkich
i róznych typach szkolenia zawodowego;
stworzenia, w skali europejskiej, mozliwosci regularne
wania szkolen w róznych panstwach czlonkowskich dla
niczacych w programach szkolen realizowanych w
z wykonywana praca, w tym w praktykach zawodowych
budowania trwalych powiazan miedzy przygotowaniem
a ksztalceniem ustawicznym w kontekscie procesu ucze
cale zycie;
wspierac równe szanse w dostepie do ksztalcenia i szkolenia z
osób znajdujacych sie w niekorzystnym polozeniu na rynku pr
Proponowane projekty moga sie przyczyniac miedzy innymi d
promowania elastycznego charakteru oferowanych form
promowania nowych metod zdobywania wiedzy oraz
komunikacyjnych;

przez panstwa czlonkowskie na rzecz grup znajdujacych
szej sytuacji na rynku pracy;
./ promowac inwestowanie w zasoby ludzkie. Ksztahowac zdo
tacyjne do rynku pracy i przedsiebiorczosci niezbednych w
zmian technologicznych i organizacyjnych.
Proponowane projekty moga sie przyczyniac miedzy innymi d
rozwijania nowych umiejetnosci i kompetencji w zakres
gii informacyjnych i komunikacyjnych w przedsiebiorstw
promowania szkolen oferowanych czlonkom kierownictw
szefom ich dzialów personalnych, szczególnie w malyc
przedsiebiorstwach;
promowania rozwoju kompetencji zwiazanych z tworzen
firm;
./ wykorzystywac potencjal informatyki i technologii komu
w ksztalceniu i szkoleniu zawodowym.
Proponowane projekty moga sie przyczyniac miedzy innymi d
rozwoju umiejetnosci niezbednych do korzystania z tec
formatycznych i komunikacyjnych w pedagogice, a tak
zastosowania tych technologii we wszystkich typach s
wodowego;
rozwoju umiejetnosci pedagogicznych osób prowadzacy
w dziedzinie technologii informatycznych i komunikacyj
./ poprawiac przejrzystosc kwalifikacji zawodowych.
Proponowane projekty moga sie przyczyniac miedzy innymi d
rozwoju nowej metodologii oceniania oraz innych form
nia kompetencji nabytych w trakcie wykonywanej pracy
ziomie bardziej ogólnym, poza formalnymi systemami sz
wdrozenia nowych metod oraz rozwiazan zwiekszajacy
stosc systemów kwalifikacji zawodowych.
W drugiej fazie program wspiera przede wszystkim:
./ ksztalcenie ustawiczne;
./ wykorzystanienowych technik informacyjnychi komunikacyjn
ceniu zawodowym;
./ udzial malych i srednich przedsiebiorstw oraz rzemiosla w pro
./ dzialania na rzecz grup niekorzystnie usytuowanych na rynku
./ tworzenie równych szans dla kobiet i mezczyzn;
./ rozwój wspólpracy instytucji róznego typu.
Propozycje projektów do programu Leonardo da Vinci m
wszystkie instytucje zaangazowane w rozwój ksztalcenia i szkolenia
go - instytucje szkoleniowe, szkoly zawodowe, uczelnie, instytut
przedsiebiorstwa, izby handlowe i przemyslowe, partnerzy spolecz
cje lokalne i regionalne, organizacje non-profit, organizacje pozarz

dze publiczne i inne. Program jest otwarty dla instytucji, które pos
wosc prawna. Natomiast osoby indywidualne moga uzyskac grant
ale nie moga zglosic projektu.
W drugiej fazie program Leonardo da Vinci umozliwia reali
typów projektów, w przypadku których mozna ubiegac sie o dofina
to:
./ wymiany i staze,
./ projekty pilotazowe, w tym akcje tematyczne,
./ projektyjezykowe,
./ miedzynarodowe sieci instytucji,
./ badania i analizy,
./ dzialania wspólne.
WYMIANY I STAZE (mobility)
Celem miedzynarodowych projektów wymian i stazy jest
ksztalcenia i szkolenia zawodowego w instytucjach bioracych u
gramie. Wymiany i staze stanowia rzeczywiste narzedzie dosko
siadaja dwa komplementarne cele: l) transfer technologii z inst
cenia i szkolenia zawodowego do przedsiebiorstw oraz 2) d
umiejetnosci, szczególnie tzw. kluczowych umiejetnosci, u osó
udzial w programie.
Czas trwania projektu do 2 lat, czas trwania pobytu beneficjentó
od l tygodnia do 12 miesiecy, dofinansowanie stazu - do 5 000
neficjenta.

·

·

PROJEKTY

·

mozna tzw. akcje tematyczne (Thematic networks)
Celem projektów pilotazowych jest opracowanie, doskonalenie or
wanie programów, metod oraz modulów ksztalcenia i szkolenia zaw
Projekty pilotazowe koncentruja sie na innowacjach i ich celem
wym jest stworzenie nowego podejscia do ksztalcenia i szkolen
wego, a takze upowszechnianie wyników koncowych.
Czas trwania do 3 lat, dofinansowanie - do 75% kosztów, do 2
rocznie (w tym akcje tematyczne, czas trwania do 3 lat, dofinanso
75% kosztów, do 300 000 euro rocznie).
PROJEKTY JEZYKOWE (Language competences)

·
·

PILOTAZOWE

(pilot

projects),

wsród

któryc

Czas trwania do 3 lat, dofinansowanie - do 75% kosztów, do 2
roczme.
MIEDZYNARODOWE

SIECI INSTYTUCJI (Transnational

Czas trwania do 3 lat, dofinansowanie- do 50% kosztów, do 1
rocznie.
BADANIA I ANALIZY (Reference material)

Celem badan i analizjest rozwój wiedzy w dziedzinie ksztalceni
zawodowego. Obejmuje on rozwój koncepcji i metod wspieran
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ksztalcenia i szkolenia zawodowego.
Czas trwania do 3 lat, dofinansowanie - do 50-100%, do 200 00
nie.
· AKCJE WSPÓLNE (Joint actions), zakladajace realizacje pro
egida kilku europejskich programów edukacyjnych (Leonardo
Socrates II, Youth). Maksymalne dofinansowanie projektu do 75
PROJEKTY EUROPEJSKIE. Moga to byc projekty róznyc
wyróznia sie je jedynie na podstawie kryterium typu instytucji
projekt - powinien byc on przygotowany przez instytucje europe
Podstawowa róznica pomiedzy pierwsza i druga edycja progra
do da Vinci jest ograniczenie celów programu z 19 do 3. W drugie
gramu nie ma tez mowy o dzialach i poddzialach. Zostaly wprowadz
zmiany do procedur oceny, selekcji, monitorowania i finansowego
realizowanych projektów. Program Leonardo da Vinci zaklada istn
procedur nazwanych A, B, C.

·

Procedura A

Procedura A stosowana jest przy projektach wymian i staz
Agencja Programu jest odpowiedzialna za: ogloszenie terminu skl
jektów, ocene, selekcje, podpisywanie kontraktów z promotorami
grantów, monitorowanie realizacji i rozliczenie zrealizowanego proje
Procedura B

Procedura B dotyczy projektów pilotazowych (z wyjatkiem akc
nych),projektówjezykowych oraz sieci instytucji.Skladasie z dwóch et
Procedura C

ProceduraC stosowanajest przy ocenie i selekcji niektórychpro
tazowych Gedynieakcji tematycmych), badan i analiz, wspólnych ak
jektów europejskich.Procedurata równiezsklada sie z dwóch etapów.

W Polsce program Leonardo da Vinci jest administrowany p
Koordynacji Ksztalcenia Kadr Fundacji "Fundusz Wspólpracy", k
waznienia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pelni role Kraj
cji Programu. Dzialania programu dziela sie na dzialania scentralizo
sa zarzadzane przez Komisje Europejska (sa to akcje tematycme, ba
lizy oraz dzialania wspólne) oraz dzialania zdecentralizowane, czy
dzialania, zarzadzane przez Krajowa Agencje Programu.
Program dziala w oparciu o konkursy projektów organizowan
misje Europejska oraz Krajowa Agencje Programu Leonardo da Vinc
2000-2006 zostana ogloszone trzy konkursy projektów. Pierwszy k

dzie obejmowal 3-letni okres (2000-2002), drugi i trzeci beda obejm
sy dwuletnie (2003-2004, 2005-2006). Ostateczne terminy skladan
projektów, jak równiez priorytety przyjete w danym roku, zosta
w regulaminach poszczególnych konkursów.
Podsumowujac, sam konkurs projektów zostanie ogloszony
w ciagu 7 lat, natomiast kilkumiesieczne terminy skladania propoz
tów wyznaczane beda kazdego roku.
Formularz zgloszeniowy mozna znalezc w Internecie l
z Krajowej Agencji Programu.
Skladany projekt musi byc zgodny:
z celami Programu,
musi byc zgloszonyzgodniez obowiazujacymkalendarzem
musi byc zgodny z przyjetymi priorytetami,
jeden projekt powinien dotyczycjednego typu dzialan,
w projekciepowinnywspólpracowacminimum2 lub 3 kraje
czas trwania projektu musi byc zgodny z wymogami Pr
równiez wklad wlasny i jego zródla musza byc zgodne z
Szczególowych informacji o programie i warunkach udz
udziela Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci:
ul. Górnoslaska 4a, 00-444 Warszawa
tel. O(prefiks) 22625 39 37
fax O(prefiks) 22 625 28 05
e-mail: bkkk@cofund.org.pl
http://www.bkkk-cofund.org.pl
KomisjaEuropejska:DyrekcjaGeneralnads. Edukacjii Kultury
Rue de la Loi 200
B-I049 Bruksela
Belgia
http://europa.eu.int/commleducation/leonardo/leonardo2_en.h

Realizacja projektów unijnych w ramach programu Leonardo
znakomita okazja do uzyskania europejskich grantów na wspólfmanso
przedsiewziec w obszarze poradnictwa i ksztalcenia zawodowego taki
naria, szkolenia, wydawnictwa, zaciesnianie wiezi i zdobywanie b
informacji o wszelkich nowosciach i rozwiazaniach organizacyjnyc
europejskich. Program stwarza równiez mozliwosc nawiazania kont
czesto owocuja wspólpraca równiez po zakonczeniu projektu. Realizac
w Programie Leonardo da Vinci daje okazje do poznania procedur
uzyskiwania dotacji ze srodków finansowych Wspólnoty, co w przysz
wieksze mozliwosci korzystania z funduszy europejskich.
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