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1. System szkolnictwa a rynek pracy w Finlandii
1.1.Informacje ogólne o systemie szkolnictwa
Przewodnie hasła fińskiego systemu oświaty to jakość, skuteczność, sprawiedliwy
dostęp do nauki i internacjonalizacja. Edukację uznaje się za czynnik kształtujący i
stymulujący konkurencyjność. Do aktualnych priorytetów polityki oświatowej należy
podnoszenie poziomu edukacji i zwiększanie zakresu kompetencji wśród
społeczeństwa i pracowników, poprawa wydajności systemu oświaty, zapobieganie
wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży, jak również poszerzanie możliwości
edukacyjnych osób dorosłych. Ponadto szczególną wagę przywiązuje się do
wspierania i pobudzania działań podnoszących jakość edukacji, szkoleń i prac
badawczych, jak również do internacjonalizacji procesów edukacyjnych.
Najwyższym organem administracyjnym odpowiedzialnym za kwestie oświatowe w
Finlandii jest Ministerstwo Edukacji. Ministerstwo nadzoruje oświatę finansowaną ze
środków publicznych, poczynając od szkolnictwa ogólnego na poziomie
podstawowym i średnim, zawodowego średniego, po nauczanie politechniczne,
uniwersyteckie i kształcenie dorosłych. Ministerstwo Edukacji wspólnie z Narodową
Radą Edukacji odpowiada za wdrażanie polityki oświatowej oraz za kierowanie i
kontrolę nad systemem oświaty na poziomie władzy centralnej.
Należy jednak zaznaczyć, że rozstrzygnięcia w wielu kwestiach zapadają
bezpośrednio na poziomie jednostek odpowiadających za organizację edukacji – w
tym wypadku są to władze lokalne i ich konsorcja. Oświata na poziomie
przedszkolnym i podstawowym, jak i średnim ogólnym i zawodowym podlega
przepisom prawa oraz ogólnokrajowym założeniom programowym. Kształcenie
ogólne oraz nauka zawodu finansowane są wspólnie przez rząd i władze lokalne.
System oświaty w Finlandii jest zbudowany z dziewięcioletniego komponentu
edukacji podstawowej (obowiązkowego), poprzedzonego nieobowiązkowym
przedszkolem. Kolejny etap to szkoła średnia, obejmująca kształcenie zawodowe i
ogólne; wreszcie szkolnictwo wyższe, oparte o politechniki i uniwersytety. Na
wszystkich poziomach organizuje się również nauczanie dla dorosłych. W Finlandii
nauczanie przedszkolne, szkolnictwo podstawowe i średnie, wraz z towarzyszącymi
elementami oświaty wczesnodziecięcej i zajęciami pozaszkolnymi tworzą całościową
ścieżkę edukacyjną, wspierającą rozwój fizyczny i psychiczny oraz dobrobyt dziecka.
Możliwość przechodzenia ucznia do kolejnych etapów edukacji gwarantują
odpowiednie zapisy prawa. Zarówno świadectwo ukończenia średniej szkoły
ogólnokształcącej, jak i zawodowej, upoważnia do podejmowania dalszej nauki na
uniwersytetach i politechnikach. Po ukończeniu danego poziomu edukacji uczeń
zawsze może kontynuować naukę na kolejnym etapie. Wymagane na
poszczególnych etapach edukacji kwalifikacje określa odpowiednia ustawa
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parlamentu. Takie rozwiązanie stanowi gwarancję ujednolicenia kwalifikacji i ich
jakości, jednocześnie gwarantując prawa uczniów.
Oświata podstawowa jest bezpłatna, ma charakter powszechny i jest dostępna dla
wszystkich dzieci należących do danej grupy wiekowej. Na edukację średnią składa
się szkolnictwo ogólne i zawodowe (teoretyczne i praktyczne, stanowiące źródło
kwalifikacji zawodowych i ewentualnie specjalistycznych). Na komponent szkolnictwa
wyższego składają się uniwersytety i politechniki, warunkiem do podjęcia studiów jest
tu uzyskanie świadectwa średniej szkoły ogólnokształcącej lub zawodowej.
Uniwersytety, czyli instytucje edukacyjne o charakterze akademickim lub
artystycznym, koncentrują się przede wszystkim na prowadzeniu badań naukowych
oraz na opartej o te badania działalności dydaktycznej. Uczelnie te nadają tytuły
licencjackie, magisterskie i doktorskie. Politechniki natomiast oferują naukę
powiązaną z pracą, stanowiącą odpowiedź na potrzeby rynku pracy. Warunkiem
uzyskania tytułu absolwenta politechniki (inżyniera) jest odbycie studiów dziennych w
wymiarze 3,5 – 4,5 roku. Warunkiem uzyskania tytułu magistra inżyniera jest
posiadanie tytułu inżyniera bądź odpowiedniego, oraz przynajmniej trzyletniej
praktyki zawodowej w odpowiedniej dziedzinie.
Na wszystkich poziomach edukacji istnieją możliwości nauczania dorosłych. Osoby
dorosłe mogą uzyskać świadectwo szkoły ogólnokształcącej lub zawodowej, bądź
certyfikaty potwierdzające opanowanie modułów stanowiących elementy programu
nauczania tych instytucji, mogą też uczestniczyć w innych kursach, poprawiających
ich zdolności społeczne i zawodowe, a także brać udział w kursach o charakterze
rekreacyjnym.
W Finlandii działa 20 uniwersytetów, funkcjonują one w oparciu o zasadę
niezależności i autonomii akademickiej. Uczelnie cieszą się daleko idącą
niezależnością w podejmowaniu decyzji. Wszystkie uniwersytety to instytucje
państwowe, finansowane w 70% przez rząd. W obszarze objętym nadzorem
Ministerstwa Edukacji działa 26 politechnik, prowadzonych bądź przez władze
lokalne, bądź przez prywatne fundacje. Są one współfinansowane przez rząd i
władze lokalne. Kształcenie i kursy praktyczne dla dorosłych są dostępne na
wszystkich poziomach i są w znacznym stopniu finansowane przez rząd.
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Ilustracja 1. Schemat fińskiego systemu oświaty
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1.2. Nauczanie na poziomie podstawowym
Fiński system szkolnictwa gwarantuje równość w dostępie do nauki niezależnie od
pochodzenia społecznego. W miejsce promowania konkurencji i podejścia
porównawczego do uczniów szczególny nacisk kładzie się na wspieranie i pomoc dla
dzieci, które wymagają szczególnej troski. Do powtarzania klasy zmuszonych jest
bardzo niewiele dzieci. Grono nauczycielskie legitymuje się wysokim poziomem
wykształcenia. Warunkiem umożliwiającym podjęcie pracy dydaktycznej w szkole
dowolnego stopnia jest posiadanie tytułu magistra, ukończenie rozszerzonego kursu
pedagogiki oraz możliwość wykazania się dogłębną znajomością tematyki fachowej.
Do zwiększenia wśród małych dzieci poczucia bezpieczeństwa i pobudzenia ich
motywacji przyczynia się fakt, iż ich nauczycielem jest jedna osoba. Ponadto,
jakkolwiek uczniowie otrzymują ocenę postępów w nauce, skalę ocen w sensie
tradycyjnym wprowadza się dopiero w piątej klasie. Szkoła fińska dąży do budowania
między nauczycielami a uczniami naturalnych, ciepłych stosunków.
Przed wejściem w system oświaty obowiązkowej dzieci sześcioletnie mogą
skorzystać z prawa do korzystania z zerówki. Udział w tym etapie edukacji jest
nieobowiązkowy, sześciolatki mogą uczęszczać do zerówki bądź w przedszkolach,
bądź w specjalnych oddziałach szkolnych otwieranych przy szkołach. Dane z roku
2008 wskazują, że z zerówek korzystały niemal wszystkie fińskie sześciolatki.
Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od siódmego roku życia. Po dziewięcioletnim
okresie edukacji podstawowej uczeń może podjąć dalszą naukę na poziomie
średnim – bądź w liceum ogólnokształcącym, bądź w szkole zawodowej (gdzie
zdobywa teoretyczne i praktyczne umiejętności zawodowe), po czym może
kontynuować proces edukacyjny na uczelni technicznej (politechnice) lub na
uniwersytecie. Oświata podstawowa to nauczanie ogólne w grupie wiekowej od
siódmego do szesnastego roku życia. Ukończenie tego etapu edukacji następuje po
dziewięciu latach. Zakończenie przez ucznia etapu edukacji podstawowej jest
równoznaczne z wypełnieniem obowiązku szkolnego.
Za zapewnienie oświaty szkolnej na poziomie podstawowym odpowiada gmina, w
której dane dziecko zamieszkuje, przy czym sieć szkół podstawowych jest gęsta.
Nauczanie oraz wszystkie podstawowe materiały do nauki dla dzieci są bezpłatne, w
zakres usługi edukacyjnej wchodzi codzienny gorący posiłek (obiad), opieka
zdrowotna w szkole oraz bezpłatny transport dla dzieci, które zamieszkują zbyt
daleko od szkoły, by móc chodzić do niej pieszo lub korzystać z publicznych środków
komunikacji.
Przedmioty nauczania szkoły podstawowej to język i literatura ojczysta, języki obce,
wiedza o środowisku, wiedza o społeczeństwie, religia lub etyka, historia, socjologia,
matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, wychowanie fizyczne, muzyka,
plastyka, prace ręczne i ekonomika gospodarstwa domowego. Cele nauczania i
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podstawa programowa są w całym kraju takie same, lecz programy nauczania w
oparciu o nie opracowują samodzielnie lokalne władze i same szkoły.
Nauczanie odbywa się w obu obowiązujących w Finlandii językach urzędowych, to
jest po fińsku lub po szwedzku. W większych miastach istnieje ponadto możliwość
pobierania nauki w innych językach. Dzieci niepełnosprawne bądź pozostające pod
opieką szpitali pobierają naukę w szkołach specjalnych. Do szkoły uczęszcza w
praktyce każde fińskie dziecko.

1.3. Szkolnictwo ogólnokształcące na poziomie średnim
Naukę w średnich szkołach ogólnokształcących podejmuje około 50% młodzieży we
wszystkich grupach wiekowych. Program nauczania obejmuje liczne przedmioty
fakultatywne, jego realizacja trwa przeciętnie trzy lata, a zwieńczeniem nauki jest
państwowy egzamin maturalny. Matura stanowi podstawę podjęcia dalszej nauki.
Alternatywą dla liceum ogólnokształcącego jest trzyletnia szkoła zawodowa o
zakresie podstawowym.
Warunkiem podjęcia nauki w liceum ogólnokształcącym jest uzyskanie świadectwa
ukończenia nauki na poziomie podstawowym. Uczniowie zgłaszają się do szkół
średnich ogólnokształcących i zawodowych w ramach spójnego, wspólnego systemu
aplikacji. W przypadku, gdy liczba kandydatów przekracza możliwości szkół,
kryterium doboru stają się wyniki w nauce poszczególnych kandydatów. Liczba osób
niedopuszczonych do nauki w wybranej szkole jest niska.
Z nauki dalszej po szkole podstawowej rezygnuje zaledwie 7 procent młodych ludzi.
Młodzież, która uzyskuje pogłębione kwalifikacje zawodowe ma prawo do dalszej
nauki na politechnikach lub innych szkołach wyższych.
W zakres szkolnictwa średniego wchodzą szkoły ogólnokształcące i średnie szkoły
zawodowe, oferujące teoretyczną i praktyczną naukę zawodu. Szkoły średnie
ogólnokształcące to instytucje nauczania niezawodowego, przygotowujące do
egzaminu dojrzałości. Głównym celem edukacji zawodowej na poziomie średnim jest
natomiast wyposażenie ucznia w umiejętności zawodowe. Według danych z 2008
roku, naukę w szkołach średnich (zarówno ogólnokształcących, jak i zawodowych)
podjęło bezpośrednio po ukończeniu szkoły podstawowej około 92% jej
absolwentów. W 2008 86% osób w grupie wiekowej 25–34 lat uzyskało przynajmniej
wykształcenie średnie.
Szczególnie istotną rolę w fińskiej szkole odgrywa nauczanie języków obcych.
Pierwszy język obcy wprowadza się zazwyczaj w trzeciej klasie szkoły podstawowej,
natomiast drugi język własnego kraju (tj. szwedzki dla uczniów fińskojęzycznych i
fiński dla szwedzkojęzycznych) najpóźniej w siódmej klasie.
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Co więcej, uczniowie do momentu ukończenia szkoły średniej mają możliwość nauki
aż sześciu różnych języków.
Część uczniów szkół średnich wybiera specjalizację w określonym przedmiocie –
może to być na przykład sport, sztuka lub muzyka. W niektórych szkołach
realizowane są specjalne programy pod kątem edukacji sportowej bądź artystycznej.
W innych placówkach uczniów przygotowuje się do sprawdzianu końcowego w
formie egzaminu międzynarodowego. Do najczęściej wybieranych języków obcych
należą angielski, niemiecki, francuski, rosyjski i hiszpański. Dzieci imigrantów, dla
których językiem ojczystym nie jest fiński ani szwedzki, mogą liczyć na specjalne
kursy fińskiego jako drugiego języka. Dwa razy w tygodniu odbierają także naukę na
finansowanych z środków gminnych lekcjach we własnych językach rodzimych.
Za zapewnienie ogólnokształcącej oświaty na poziomie średnim odpowiadają władze
lokalne, konsorcja gmin lub organizacje upoważnione przez Ministerstwo Edukacji i
Kultury. Rząd centralny współfinansuje szkolnictwo poprzez gwarantowane ustawą
granty rządowe, których wysokość jest wyliczana w oparciu o dane o liczbie uczniów
i jednostkowym koszcie nauczania. Większa część z 435 fińskich szkół średnich jest
prowadzona przez władze lokalne.
1.4. Szkolnictwo zawodowe
Etap edukacji następujący po ukończeniu obowiązkowej szkoły podstawowej dzieli
się na szkolnictwo ogólnokształcące i zawodowe na poziomie podstawowym i
pogłębionym – teoretyczne i praktyczne. Absolwent szkoły podstawowej może
kontynuować naukę poprzez wybór nieobowiązkowej uzupełniającej szkoły
podstawowej, szkoły średniej lub szkoły zawodowej stopnia podstawowego (teoria +
praktyka). Celem teoretycznego i praktycznego kształcenia zawodowego (TPZ) jest
podniesienie umiejętności zawodowych klasy robotniczej, zapewnienie możliwości
reagowania na potrzeby rynku pracy oraz stworzenie podstaw procesu lifelong
learning (uczenia się przez całe życie). Na TPZ składa się nauka zawodu na
poziomie podstawowym, pogłębionym i uzupełniającym.
Naukę zawodu na poziomie podstawowym pobiera corocznie 146 000 uczniów.
Spośród nich 4 500 uczestniczy w kursach przygotowawczych, poprzedzających
podjęcie takiej nauki. Największą popularnością cieszą się takie dziedziny jak
technologia i transport (ok. 36%), biznes i administracja (19%) oraz usługi opieki
zdrowotnej i społecznej (17%). Inne obszary nauczania to turystyka, żywienie i
ekonomika gospodarstw domowych (13%), kultura (7%), zasoby naturalne (6%) oraz
sport i rekreacja (2%). W dodatkowych organizowanych przez Ministerstwo Edukacji i
Kultury kursach uczestniczy corocznie około 40 000 uczniów.
Ministerstwo Edukacji i Kultury zaakceptowało 119 programów nauczania, dających
kwalifikacje zawodowe w 53 specjalnościach. Liczba zestawów kwalifikacji
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uzyskiwanych na poziomie pogłębionym i specjalistycznym, uznawanych za
kwalifikacje oparte na kompetencjach, wynosi 305. TPZ jest skierowane zarówno do
ludzi młodych, jak i do dorosłych, już aktywnych zawodowo. Osoby takie mogą
zdobywać kwalifikacje zawodowe oraz pogłębione i specjalistyczne kwalifikacje
zawodowe, bądź uczyć się na kolejnych etapach systemu edukacji bez
ukierunkowania na uzyskanie określonych kwalifikacji.
TPZ na poziomie podstawowym
• Kwalifikacje zawodowe ukierunkowane na spełnianie potrzeb rynku pracy.
• Każda kwalifikacja to 120 punktów [credits = ov, przyp. tłum.], trzy lata nauki w
pełnym wymiarze godzin (chyba, że do procesu uzyskiwania danej kwalifikacji
zalicza się wcześniejszą naukę).
• Treść kwalifikacji odnosi się do praktyki w miejscach pracy i do wymaganych
kompetencji.
• Proces zdobywania kwalifikacji obejmuje przynajmniej 20 punktów zyskiwanych
poprzez praktykę w zakładzie.
• Szkolenie opiera się o podstawowy program nauczania.
• Do procesu pozyskiwania kwalifikacji można zaliczyć wcześniejszą naukę,
doświadczenie zawodowe lub wiedzę uzyskaną w innych okolicznościach.
• Do nauki w ramach TPZ podstawowego mogą przystępować również uczniowie
po maturze (absolwenci liceów). Nauka w liceum ogólnokształcącym daje im w
tym przypadku 30 punktów, które zostają zaliczone w poczet zdobywania
kwalifikacji zawodowych.
• Uzyskanie kwalifikacji zawodowej uprawnia do kontynuowania nauki na
politechnice lub na uniwersytecie.
Kwestiami związanymi z TPZ w Ministerstwie Edukacji i Kultury zajmuje się Wydział
ds. Szkolnictwa Zawodowego.
Pod koniec lat 90-tych doszło do reformy regulowanego ilościowo systemu
nauczania zawodowego w Finlandii. Nowe przepisy charakteryzuje większa
elastyczność, większy nacisk położono na odpowiedzialność własną instytucji
organizujących szkolnictwo, dopuszczono je też do decydowania w formie
niezależnej odnośnie środków i metod osiągania założeń nauczania teoretycznego i
praktycznego, oczywiście w ramach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa
i postanowieniami udzielanych licencji na organizację nauczania.
W 2008 roku w Finlandii funkcjonowało 169 instytucji organizujących TPZ. Licencja
na tę działalność określa ramy funkcjonowania organizatora nauki teoretycznej i
praktycznej. Elementem licencji jest określenie typów i zakresu oświaty i praktyk,
jakie dana instytucja ma prawo zapewniać, i na które może otrzymać środki
finansowe z puli przeznaczonej na sektor edukacji i kultury. W określonych licencją
ramach instytucja organizująca naukę określa konfiguracje, nomenklaturę i cele
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edukacyjne poszczególnych jednostek oświatowych, jak też formy realizacji
nauczania.
Licencje definiują takie kwestie, jak pola i poziomy działalności oświatowej oraz – w
niektórych przypadkach – kwalifikacje i doroczną liczbę uczniów. Instytucje
organizujące szkolnictwo mają prawo do niezależnego wymieniania się
dopuszczalnymi liczbami nowo przyjmowanych uczniów – proces ten może
następować corocznie i może obejmować również poszczególne specjalizacje w
ramach danej jednostki – przy założeniu, że nie dochodzi do przekroczenia
maksymalnej dopuszczonej licencją sumarycznej liczby przyjętych.
Z uwagi na niskie zapotrzebowanie lub wysokie koszty nauczania oferta oświatowa
dotycząca niektórych kwalifikacji została ograniczona. Do przykładów takich
kwalifikacji zalicza się średnie nauczanie zawodowe w zakresie kultury, czy
kwalifikacje operatora maszyn leśnych w zakresie zasobów naturalnych. Do
założonych celów oświatowych można zaliczać przykładowo zobowiązania, takie jak
zobowiązanie do zapewnienia określonych typów nauczania bądź świadczenia
określonych usług.
Uczniowie mają możliwość uzyskania świadectwa ukończenia szkoły zawodowej w
zakresie ponad stu zawodów z ośmiu grup. Grupy zawodów:
• Nauki humanistyczne i oświata
• Kultura
• Nauki społeczne, biznes i administracja
• Nauki o Ziemi
• Technologia, przekaz informacji i transport
• Zasoby naturalne i środowisko
• Usługi w zakresie opieki społecznej i zdrowia, sport
• Turystyka, żywienie i gospodarstwo domowe.
Przedmioty nauczania odnoszą się do poszczególnych zawodów – kwalifikacje
zawodowe po ukończeniu nauki w dziedzinie opieki społecznej, zdrowia i sportu to
„praktyczne umiejętności pielęgniarskie” – czyli konkretny zawód.
Promocja umiejętności zawodowych
W 1993 roku uruchomiono program pod nazwą Skills Finland („Fin potrafi”). Poza
organizacjami z sektora oświatowego, w jego finansowanie włączono także naczelne
organizacje pracodawców i pracowników, reprezentujące osoby profesjonalnie
zajmujące się teoretycznym i praktycznym nauczaniem zawodu.
Spośród podejmowanych w celu promocji umiejętności zawodowych działań,
największym zainteresowaniem cieszą się doroczne konkursy, w ramach których
odbywa się także przygotowywanie zespołu fińskiego do zawodów WorldSkills
Partnerzy

Instytucja współpracująca

ul. Ogrodowa 11, 61-821 Poznań, tel. +48 61 673 1901, tel./faks +48 61 639 3131
e-mail: info@zawodowcy.org :: www.zawodowcy.org
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Competition. Ustanowiono odpowiednią sieć kierującą nauką, złożoną z instytucji
oświatowych i przedsiębiorstw.
W toku dorocznych edycji krajowego konkursu sprawności zawodowych wybiera się
młodych mistrzów zawodu. Liczba uczestników tych konkursów z roku na rok jest
coraz wyższa. W konkursie reprezentowani są przedstawiciele ponad trzydziestu
branż, ta liczba również rośnie. Uczestnicy konkursu muszą mieć poniżej 23 lat,
muszą też być absolwentami lub uczniami instytucji oświaty zawodowej. Krajowa
edycja konkursu stanowi eliminację do WorldSkills Competition. Organizatorem i
koordynatorem konkursu jest spółka Skills Finland ry, stawiająca sobie za cel
podnoszenie poziomu nauczania zawodowego, poprawa jego standardów i statusu w
Finlandii.
Skills Finland to organizacja non-profit, której działania są ukierunkowane na
promocję najwyższej jakości umiejętności zawodowych. Cel ten planuje się osiągnąć
poprzez organizowanie konkursów sprawności profesjonalnej oraz przez kursy i
szkolenia dla młodych pracowników wykwalifikowanych, specjalistów i nauczycieli /
trenerów. Skills Finland ściśle współpracuje ze wszystkimi osobami i instytucjami
zainteresowanymi realizacją tych samych celów.
Do grupy konkursów sprawności zawodowej Skills zalicza się wydarzenia krajowe i
międzynarodowe. Wszystkim konkursom przyświeca ten sam cel 0 promocja
najwyższej jakości i sprawności na polu umiejętności zawodowych, poprawa jakości i
zwiększanie atrakcyjności teoretycznego i praktycznego nauczania zawodowego
(TPZ) oraz podnoszenie świadomości wagi i roli jakości sprawności zawodowej.
Konkursy dają ponadto sposobność do pobudzania współpracy między instytucjami
oświaty zawodowej i przedsiębiorstwami, zachęcając przy tym młodych ludzi do
nieustającej pracy nad doskonaleniem własnych umiejętności zawodowych i
pobudzaniem własnej przedsiębiorczości.
Konkursy odbywające się w Finlandii noszą nazwy Taitaja, TaitajaPLUS i Taitaja9
[ekspert, „mistrz”]. Taitaja to konkurs organizowany co roku, skierowany do uczniów i
praktykantów TPZ. TaitajaPLUS to element Taitaja, przeznaczony dla uczniów
niepełnosprawnych. Natomiast Taitaja9 to konkurs zespołowy dla uczniów dziewiątej
klasy. Skills Finland odpowiada za dobór członków, szkolenie i kierowanie zespołem
TeamFinland przy okazji międzynarodowych konkursów WorldSkills, EuroSkills i
Abilympics.
Stowarzyszenie instytucji oświaty zawodowej w Finlandii (KJY)
Niezwykle istotną rolę pod względem ustalania wytycznych i kierunków rozwoju
fińskiej polityki w zakresie nauczania zawodowego na poziomie ogólnokrajowym
odgrywają, skupione w sieć, instytucje oświaty zawodowej (dalej w tekście ich
stowarzyszenie występuje jako KJY – Koulutuksen järjestäjien yhdistys KJY ry).
Zrzeszenie tych instytucji określa metody rozwoju oświaty zawodowej, opracowuje
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systemy kierowania nią i jej finansowania, jak również promuje współdziałanie
między organizacjami i pomniejszymi grupami działającymi w tym obszarze.
Celem KJY jest praca nad poprawą prestiżu i poziomu atrakcyjności oświaty
zawodowej. Stowarzyszenie stawia sobie także za cel intensyfikację powiązań
między zawodową oświatą na poziomie średnim, na poziomie wyższym
politechnicznym oraz z oświatą średnią ogólnokształcącą. Stowarzyszenie instytucji
oświaty zawodowej w Finlandii, KJY, zrzesza organizatorów i jednostki świadczące
usługi edukacyjne w zakresie zawodowym.
KJY odgrywa istotną rolę w ustalaniu wytycznych polityki oświaty zawodowej na
poziomie ogólnokrajowym. Stowarzyszenie daje instytucjom oświatowym
niepowtarzalną okazję do zrzeszania się w sieć, rozwoju działań własnych
poszczególnych jednostek oraz pozwala każdemu ze swych członków wpływać na
kształt polityki działania edukacji zawodowej. KJY umacnia rolę i poprawia status
instytucji edukacji zawodowej w społeczeństwie. Celem tych działań jest
wygenerowanie warunków niezbędnych do spełnienia przez te instytucje wymagań
rynku pracy oraz celów oświatowych w ramach społeczeństwa, z należytym
uwzględnieniem zindywidualizowanych potrzeb.
KJY ma wpływ na kształt systemu finansowania i utrzymania usług oświaty
zawodowej; opracowuje zestaw potrzeb kompetencyjnych w zakresie kierowania
zespołami ludzkimi i umiejętności niezbędnych pracodawcom dla instytucji
oświatowych; przyczynia się do zwiększania skuteczności oświaty zawodowej na
poziomie regionalnym. W założeniu instytucje oświatowe powinny realizować swoje
działania w sposób elastyczny i zorientowany na potrzeby odbiorcy. KJY zawarło
umowę o współpracy ze Zrzeszeniem Fińskich Jednostek Samorządu Lokalnego i
Regionalnego. Ponadto KJY ściśle współpracuje z rządem centralnym, organizacjami
rynku pracy i innymi organizacjami o zasięgu ogólnokrajowym. Członkami KJY jest
58 instytucji odpowiedzialnych za organizację i świadczenie usług oświaty
zawodowej.
Korzyści dla członków KJY
•
•
•
•
•
•
•
•

szkolenia i eventy
uczestnictwo w grupach roboczych
oceny i opinie
prowadzenie prac rozwojowych przy współudziale różnorodnych partnerów
przedsięwzięcia rozwojowe
sieci eksperckie
biuletyn dotyczący oświaty zawodowej (we współpracy ze Zrzeszeniem Fińskich
Jednostek Samorządu Lokalnego i Regionalnego)
aktywny portal operacyjno-finansowy
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Indicator Portal: utrzymywany przez KJY portal obejmujący kwestie operacyjnofinansowe, stanowiący bazę danych, w oparciu o które instytucje oświatowe
optymalizują swą działalność.
Sieci eksperckie: KJY utrzymuje sieci eksperckie dla instytucji oświatowych, ich
celem jest aktywizacja działalności w określonych, stanowiących przedmiot działania
danych instytucji obszarach.
Finansowanie i administracja
Przepisy prawne dotyczące oświaty i kursów edukacyjnych dla dorosłych uchwalane
są przez parlament. W oparciu o nie przydziela się na dany cel odpowiednie środki w
budżecie państwa. Przygotowaniem treści praw i rozporządzeń rządowych
dotyczących oświaty i kultury zajmuje się Ministerstwo Edukacji, ono również steruje
działaniami w swoim sektorze.
Ministerstwo odpowiada za całość zagadnień polityki oświatowej oraz za oświatę dla
dorosłych opartą na motywacji własnej uczących się,. W Finlandii na oświatę
dorosłych składa się nauka oparta na motywacji własnej, praktyczne szkolenia
dostosowane do potrzeb rynku pracy oraz szkolenia bieżące w trakcie pracy.
Ministerstwo Edukacji odpowiada za oświatę dla dorosłych opartą na motywacji
własnej oraz za zapewnienie właściwego współdziałania rynku pracy z
organizowanymi szkoleniami, czego ostatecznym celem jest usprawnienie
funkcjonowania samego rynku pracy, jak i ograniczanie bezrobocia. Cele szkoleń
bieżących, zamawianych zwykle przez przedsiębiorstwa i instytucje sektora
publicznego, wiążą się z ekonomiką przedsiębiorstw i kwestiami wydajności.
Organizacje i instytucje zajmujące się oświatą dorosłych podlegają rządowi, władzom
lokalnym, konsorcjom gmin, stowarzyszeniom prywatny, fundacjom i firmom. Oświata
i szkolenia praktyczne, których celem jest pozyskiwanie kwalifikacji, finansowane są
ze środków administracji publicznej – nie dotyczy to jedynie edukacji na poziomie
uniwersyteckim (studiów magisterskich), ponieważ ta jest finansowana w pełni ze
środków rządowych. Szkolenia stanowiące podstawę pozyskiwania dalszych
kwalifikacji oraz kwalifikacji specjalistycznych finansowane są w większości ze
środków publicznych, czasem jednak pewne drobne sumy uiszczają również sami
uczestnicy.
Mniej więcej połowa kosztów tzw. liberalnego kształcenia dorosłych
[pozaformalnego, ze swobodnym doborem tematyki, swobodnego, przyp. tłum.]
pokrywana jest przez rząd, natomiast pozostała część pochodzi głównie z opłat
uczestników oraz ze źródeł instytucji organizujących takie kształcenie. Celem udziału
państwa w systemie finansowania jest tu możliwie jak najszersze propagowanie tego
typu oświaty bez obciążania uczniów wysokimi kosztami. Około 12-13% środków
finansowych pochodzących od Ministerstwa Edukacji przeznaczane jest na oświatę
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dorosłych, a niemal połowa z odpowiadającej podanemu odsetkowi sumy kierowana
jest na szkolenia zawodowe, a jedna piąta na kształcenie „swobodne”.
W instytucjach i firmach oferujących usługi kształcenia dorosłych pracodawcy
zamawiają szkolenia rozwojowe dla swoich załóg. Sporą ilość różnorodnych szkoleń
dla bezrobotnych i osób z ryzykiem bezrobocia zamawiają również instytucje
zajmujące się nadzorem nad rynkiem pracy.
1.5. Oświata dorosłych
Celem oświaty dla dorosłych jest zapewnienie osobom pełnoletnim możliwości nauki.
Oświata taka obejmuje naukę opartą na motywacji własnej, szkolenia pracowników
oraz szkolenia wpisane w potrzeby rynku pracy. Ministerstwo Edukacji odpowiada za
oświatę opartą na motywacji własnej, Ministerstwo Pracy i Gospodarki za szkolenia
na potrzeby rynku pracy, natomiast pracodawcy za szkolenia załóg.
Na oświatę dorosłych przeznaczone jest średnio 12 procent wydatków Ministerstwa
Edukacji. Z tego około 40 procent trafia na zawodową edukację, szkolenia i praktyki
dla dorosłych, jedna czwarta na oświatę dorosłych organizowaną przez uczelnie
wyższe, jedna piąta na „swobodną” oświatę dorosłych, a około 5 procent na rozwój
oświaty dorosłych oraz edukację ustawiczną dla nauczycieli i wykładowców.
Usługi w zakresie oświaty uzupełniającej i ustawicznej o różnym czasie trwania,
studia niemagisterskie oraz edukację ukierunkowaną na pozyskiwanie kwalifikacji
świadczy około 800 instytucji oświatowych. Nauka prowadzona jest przede
wszystkim w warunkach realnej pracy i poprzez metody nieformalne, w oparciu o
sieci, biblioteki i inne metody nauczania.
Corocznie z różnorodnej oferty oświaty dorosłych korzysta ponad 1,7 miliona
obywateli. Ponad połowę tej liczby stanowią osoby w wieku produkcyjnym, przy czym
liczbę tę można uznać za wysoką na tle innych krajów. W założeniu do roku 2012 z
oferty oświaty dorosłych ma korzystać 60 procent osób w wieku produkcyjnym.
Dążąc do uzyskania takiego odsetka uczących się, należy pobudzać udział i
rozbudowywać możliwości nauki dla tych grup wiekowych, które uczestniczą w
oświacie dorosłych w najniższym stopniu. Celem jest rozszerzenie możliwości
pobierania nauki osób nie posiadających wykształcenia zawodowego, lub których
wiedza i umiejętności uległy dezaktualizacji, dla przedsiębiorców, dla pracowników
małych i średnich firm, imigrantów oraz osób, które przekroczyły 55-ty rok życia.
Do zadań polityki oświatowej dla dorosłych zalicza się zagwarantowanie dostępności
i właściwych kompetencji siły roboczej, zapewnienie równych możliwości wszystkim
dorosłym, oraz wzmacnianie spójności i równości społecznej. Polityka oświatowa dla
dorosłych ma za zadanie wspieranie wysiłków zmierzających do wydłużenia okresu
aktywności zawodowej, podniesienia odsetka zatrudnionych, zwiększenia wydajności
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pracy, pobudzania aspektu wielokulturowości oraz budowy warunków do lifelong
learning. Ponadto oświata dorosłych łagodzi skutki kryzysu gospodarczego.
Do kwestii o zasadniczym znaczeniu zalicza się pobudzanie nauczania
prowadzonego w realnych warunkach pracy, uznawanie umiejętności nabytych
wcześniej różny sposób, ułatwianie łączenia nauki na różnych polach w odpowiednio
elastyczny sposób, wspieranie oświaty dorosłych oferowanej przez uczelnie wyższe,
poprawę skuteczności informacji, instruktaży i doradztwa w celu właściwego
dostosowania oświaty do potrzeb, poszerzanie możliwości podejmowania nauki
przez grupy społeczne dotąd w najmniejszym stopniu reprezentowane w oświacie
dorosłych, informowanie o korzyściach płynących z pobierania nauki w ramach
oświaty dorosłych, jak również rozbudowa podstaw finansowania.
Celem „swobodnej” oświaty dorosłych jest zapewnienie prawidłowej reakcji na
zmieniające się potrzeby edukacyjne oraz, poprzez odpowiednie działania,
pobudzanie spójności społecznej, aktywnych postaw obywatelskich oraz tworzenie
warunków do lifelong learning. Na lata 2009-2012 nakreślono program rozwoju
edukacji „swobodnej” dla dorosłych. Propozycje komisji przygotowawczej mają
stanowić podstawę do dostosowywania przepisów, systemu finansowania, ram
organizacyjnych i struktury instytucjonalnej „swobodnej” oświaty dorosłych. W
odpowiedzi na potrzeby oświatowe w środowiskach imigranckich osoby potrzebujące
uzupełnienia edukacji, niepełnosprawne lub starsze mogą liczyć na dostęp do
możliwości edukacyjnych. Istotna jest także kwestia zapewnienia równej możliwości
korzystania z tego rodzaju oświaty niezależnie od regionu na poziomie lokalnym.
Wiodącą formą nauki w rzeczywistym miejscu pracy są praktyki zawodowe.
Odgrywają one coraz większą rolę w średnim szkolnictwie zawodowym i w
szkoleniach uzupełniających. W myśl propozycji zespołu sprawozdawczego i założeń
polityki oświaty dorosłych, planowany jest dalszy rozwój i rozszerzanie zakresu
praktyk. W roku 2009 szkolenia prowadzone na zasadzie praktyk zintegrowano z
nauczaniem ustawicznym skierowanym do osób posiadających wyższe
wykształcenie. Ponadto formę praktyk zawodowych przyjmują szkolenia
ukierunkowane na spełnianie potrzeb rynku pracy.
Możliwości stałego polepszania poziomu kompetencji zawodowych pracowników
ulegną poszerzeniu z chwilą wdrożenia opartego na wnioskach rządowych i
zaleceniach zespołu roboczego programu Osaava. W ciągu najbliższych kilku lat
priorytetowego znaczenia nabierze kształcenie ustawiczne załóg zakładów pracy
wywodzących się ze środowiska imigrantów.
Możliwości nauki dla imigrantów ulegną aktywizacji na wszystkich poziomach
edukacji. Szczególny nacisk zostanie położony na naukę języka i poprawę
możliwości nauki jako elementu pomocy w znalezieniu zatrudnienia i wspierania
integracji.
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W Ministerstwie Edukacji oświata dorosłych podlega Wydziałowi ds. Oświaty i
Szkolenia Dorosłych Departamentu Polityki Edukacyjnej i Nauki. Wydział zajmuje się
sprawami oświaty dorosłych i promocją polityki oświatowej opartej o zasadę lifelong
learning. W zakres działalności Wydziału ds. Oświaty i Szkolenia Dorosłych wchodzą
następujące zagadnienia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tworzenie warunków rozwoju narodowej polityki oświaty dorosłych i lifelong
learning.
Teoria i praktyka oświaty zawodowej, praktyki zawodowe i kwalifikacje oparte o
kompetencje.
Oświata dorosłych w ofercie uczelni wyższych i „uczelnie otwarte”.
Ogólna oświata dorosłych i państwowe świadectwa biegłości językowej.
„Swobodna” edukacja dorosłych oraz instytucje i organizacje oświatowe i
prowadzące.
Instruktaż w zakresie oświaty dorosłych, doradztwo i uznawanie kompetencji
pozyskanych w różny sposób.
Ocena potrzeb i organizacja oświaty dorosłych oraz odpowiednie doradztwo
(pozwolenia na świadczenie usług oświatowych, nadzór nad działalnością).
Szkolenia koordynacyjne dla kadry pedagogicznej i dla imigrantów.
Prawodawstwo, finansowanie i planowanie ekonomiczne dla sektora oświaty.
Jakość działań, ocena i współpraca międzynarodowa.

Rolę ciała eksperckiego pełni funkcjonująca w ramach Ministerstwa Edukacji Rada
d/s lifelong learning, która zajmuje się kwestiami związanymi ze współpracą między
światem oświaty a praktyką świata pracy oraz warunkami do lifelong learning i
rozwojem oświaty dorosłych. Do zadań Rady należy:
1) nadzorowanie przemian zachodzących w środowisku działania oświaty oraz w
środowisku pracy, jak i zmian celów edukacyjnych obywateli, ocena ich
oddziaływania na kompetencje i potrzeby oświatowe dorosłych i na politykę
lifelong learning,
2) monitorowanie i promocja uczenia się w życiu zawodowym,
3) pobudzanie współdziałania między uczelniami wyższymi, podmiotami
organizującymi oświatę, instytucjami oświatowymi a światem pracy,
4) monitorowanie wdrażania warunków lifelong learning i propozycje niezbędnych
działań rozwojowych,
5) promowanie badań naukowych związanych z lifelong learning, rozwojem
pedagogiki i współpracy międzynarodowej,
6) realizacja zadań nakładanych przez Ministerstwo Edukacji.
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Oświatą dorosłych w Finlandii zajmuje się około 800 instytucji edukacyjnych, spośród
których część stanowią ośrodki wyspecjalizowane właśnie na tym polu. W ramach
oficjalnego systemu edukacji oświata dorosłych prowadzona jest przez:
• szkoły średnie dla dorosłych
• szkoły zawodowe i ośrodki zawodowego kształcenia dorosłych
• państwowe i prywatne instytucje kształcenia zawodowego
• politechniki i uniwersytety
natomiast w zakresie „swobodnej” edukacji dorosłych:
• ośrodki kształcenia dorosłych
• średnie szkoły ludowe
• uniwersytety letnie
• ośrodki nauczania
• instytuty sportowe
W ramach oświaty dorosłych zawiera się także kształcenie załóg (pracowników) oraz
inne szkolenia organizowane lub zamawiane na zasadach komercyjnych przez
pracodawców. Szkolenia dostosowujące do wymagań rynku pracy finansowane są
ze środków ministerstwa pracy i przewidziane przede wszystkim dla bezrobotnych
oraz osób w wieku powyżej 20 lat, którym zagraża bezrobocie. Uczący się dorosły
może uzyskać świadectwo wykształcenia ogólnego i podejść do egzaminu
maturalnego. W dziedzinie oświaty zawodowej dla osób dorosłych opracowano
specjalne kompetencje oparte na kwalifikacjach. W zakresie szkolnictwa wyższego
dorośli mogą studiować na politechnikach w ramach specjalnie dla nich
opracowanych programów. Na uniwersytetach nie ma natomiast programów studiów
skrojonych na potrzeby dorosłych, stąd osoby te studiują wspólnie z młodzieżą.
Fińskie Stowarzyszenie Oświaty Zawodowej dla Dorosłych
Fińskie Stowarzyszenie Oświaty Zawodowej dla Dorosłych powołano do życia w
1972 roku. Stanowi ono platformę współpracy dla 44 działających w kraju ośrodków
kształcenia zawodowego dla dorosłych. Celem Stowarzyszenia jest zwiększanie
kompetencji zawodowych osób w wieku produkcyjnym, poszerzanie możliwości
nauki w oparciu o wybory własne dorosłych uczniów, oraz wspieranie
przedsiębiorczości przy współpracy z sektorem przedsiębiorstw. Stowarzyszenie
podkreśla istotną wagę wysokiej jakości posiadanych umiejętności, wiarygodność,
zdolność do podejmowania innowacyjnych rozwiązań oraz wrażliwość na kwestie
środowiska naturalnego.
Grupy klientów to administracja w dziedzinie pracy i edukacji, biznes i obywatele
szukający możliwości nauki własnej. Nauka przybiera formę zamawianych przez
przedsiębiorców szkoleń dla pracowników, szkoleń dostosowujących do potrzeb
rynku pracy zamawianych przez organa administracji pracy, podstawowej edukacji
zawodowej, szkoleń skierowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
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uzupełniających szkoleń zawodowych z własnej inicjatywy uczących się, praktyk
finansowanych lub współfinansowanych przez władze edukacyjne.
Celem stowarzyszenia jest promocja oświaty zawodowej dorosłych w coraz bardziej
intenacjonalizującej się Finlandii, oraz zwalczanie bezrobocia. Obok ochrony
interesów swych członków, stowarzyszenie skupia się na zagadnieniach
internacjonalizacji, konkurencyjności, jakości, budowania sieci i łączy ze światem
pracy i biznesu. W działaniach Stowarzyszenia uczestniczą fińskie instytucje
odpowiadające za oświatę zawodową dorosłych.
Członkowie Fińskiego Stowarzyszenie Oświaty Zawodowej dla Dorosłych tworzą
największą sieć organizującą zawodową oświatę dorosłych w kraju. Ośrodki /
instytucje edukacyjne świadczące w sposób niezależny usługi edukacyjne, opierają
się w swej działalności na zasadach komercyjnych. Obok oświaty zawodowej na
poziomie zawodowym, oferowane są także kursy pogłębione i uzupełniające, centra
oświaty zawodowej dorosłych oferują usługi doradcze, opracowują plany rozwojowe
dla firm i organizacji oraz wspomagają poszukiwania kontaktów międzynarodowych.
AIKE International Oy to niezależna organizacja reprezentująca fińskie organizacje i
ośrodki oświaty dorosłych w zakresie ich działalności międzynarodowej. W ramach
Unii Europejskiej AIKE International bierze udział w międzynarodowych programach
ściśle związanych z rozwijaniem treści i instytucji nauczania zawodowego dla
dorosłych. Przedsięwzięcia te są finansowane dwustronnie przez instytucje z krajów
uczestniczących, w Finlandii przede wszystkim Ministerstwo Edukacji oraz za
pośrednictwem różnych programów unijnych – ESF, ADAPT, Leonardo da Vinci,
Socrates itp.
Szkolenia zawodowe i kwalifikacje oparte o kompetencje dla imigrantów
Wzrostowi zróżnicowania społeczeństwa fińskiego oraz zwiększaniu się liczby
imigrantów w systemie oświaty towarzyszą nowe wyzwania i wymagania w zakresie
wiedzy i kompetencji nauczycieli i środowiska pracy. Podczas szkoleń i programów
wprowadzających dla imigrantów należy uwzględniać takie czynniki, jak ich
szczególne potrzeby, tło kulturowe oraz ewentualne problemy językowe. Konieczne
staje się opracowanie kompetencji wielokulturowych.
System kwalifikacji oparty na kompetencjach oraz indywidualizacja nauczania
dorosłych umożliwiają dorosłym imigrantom uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych i
rozwijanie własnych kompetencji, co poprawia ich pozycję na rynku pracy.
Kompetencje zawodowe w systemie kwalifikacji demonstruje się w warunkach
realnego świata pracy, natomiast ich pozyskiwanie może się odbywać w pracy, na
szkoleniach lub poprzez inne działania. Istotny jest poziom opanowania określonych
kompetencji zawodowych. Ocena umiejętności imigrantów w testach opartych o
kompetencje jest zadaniem wymagającym – w jaki sposób ocenić rzeczywisty
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poziom kompetencji zawodowych i umiejętności językowe według wymagań
kwalifikacyjnych?
1.6. Średnie szkoły ludowe
Szkoła ludowa to instytucja edukacyjna oferująca szeroki zakres oświaty dla
dorosłych. Jako szkoły z internatem, pobudzają one poczucie wspólnoty,
wykraczając w formach nauczania poza same tylko zajęcia, dając podwaliny
dalszego procesu nauki. Współczesne średnie szkoły ludowe starają się oferować
realną alternatywę, wspierać obywateli w procesie spełniania własnego potencjału,
pomagać im w budowaniu własnej świadomości, w tworzeniu postawy świadomych,
krytycznych i odpowiedzialnych członków społeczeństwa. W fińskim systemie
oświatowym rolą średnich szkół ludowych jest oświata dla dorosłych i „swobodna”
oświata dla dorosłych. Proponowane kursy mają zwykle charakter ogólny lub
nieformalny, choć w ofercie jest także nauczanie zawodowe na poziomie
podstawowym lub poszerzonym.
Na terenie Finlandii funkcjonuje około 90 średnich szkół ludowych. W większości
przypadków stanowią one własność prywatnych organizacji ideologicznych, fundacji
lub korporacji. Prawo daje im daleko idącą autonomię i swobodę. Większa część
szkół ludowych prowadzi zajęcia po fińsku, niecałe 20 – po szwedzku. Średnie szkoły
ludowe mają charakter miejscowy – przy szkole można zamieszkać i wspólnie
spożywać posiłki.
Centra oświaty dorosłych – lifelong learning, nauka w różnych obszarach życia
Centra oświaty dorosłych stanowią integralny element fińskiego nieformalnego
systemu edukacji dla dorosłych. Oferują one niedrogie kursy o charakterze ogólnym,
obejmujące kształtowanie umiejętności i przekazywanie wiedzy, która ma pomóc
dorosłym w radzeniu sobie z problemami dnia codziennego. W kraju działa 207
takich ośrodków. Noszą one nazwę kansalaisopisto (centrum nauki dla ludności) lub
työväenopisto (centrum nauki dla robotników).
Nauczanie i szkolenia praktyczne w tych ośrodkach jest skierowane przede
wszystkim do dorosłych mieszkańców okolicy. W kursach może uczestniczyć każdy,
niezależnie od wieku, zawodu i wykształcenia. Oferując każdemu obywatelowi
możliwości zdobywania określonych umiejętności i rozwoju osobowości, centra
oświaty dorosłych wspierają budowanie równości kulturowej i edukacyjnej. Centra
oświaty dorosłych tworzą zasadniczą część fińskiego systemu oświaty nieformalnej.
Główna koncepcja przyświecająca funkcjonowaniu centrów to oświata lifelong
learning i obejmująca różne sfery życia. Centra nierzadko stanowią jądro nauczania i
szkoleń dla dorosłych w danym ośrodku administracyjnym. Ich zadaniem jest
umożliwianie obywatelom podnoszenia poziomu wykształcenia ogólnego i
umiejętności zawodowych. Kluczową wartością jest zmniejszanie dystansu między
nauczaniem a domem.
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Obecnie centra oświaty dorosłych pełnią aktywną rolę partnera w lokalnych
działaniach kulturalnych, uczestniczą w ten sposób w życiu miejscowych
społeczności, jednocześnie współpracują z innymi instytucjami oświatowymi.
Partnerami w takich działaniach są biblioteki publiczne, działy administracji lokalnej
(ds. młodzieży, spraw społecznych), różne lokalne stowarzyszenia i organizacje
dobrowolne. Na terenach wiejskich centra oświaty dorosłych są nierzadko jedynymi
placówkami edukacyjnymi.
Oferta centrów oświaty dorosłych:
• Oświata i szkolenia ogólnokształcące dla każdego
• Szkolenia dla grup marginalizowanych, np bezrobotnych, starszych, imigrantów i
ubiegających się o azyl
• Realizacja projektów europejskich
• Studia uniwersytetu otwartego
• Lekcje plastyki i muzyki dla dzieci i dorosłych
• Szkolenia w ramach pracy zawodowej
Podstawowymi wartościami i zasadami działania centrów oświaty dorosłych są:
edukacja ogólna dla dorosłych, humanizm, spełnienie osobiste i integracja
społeczna. Zajęcia w centrach są prowadzone przez zawodowych nauczycieli,
profesjonalistów. Do grona uczestników kursów zalicza się przedstawicieli całego
społeczeństwa, obojga płci, pracujących i bezrobotnych, starszych i młodszych,
posiadających wyższe wykształcenie i robotników – wszystkie te osoby uczą się
razem, w jednej klasie. 76% uczących się stanowią kobiety.
W 2006 roku w zajęciach prowadzonych przez centra uczestniczyło 620 000 osób,
kursy mają charakter wieczorowy lub odbywają się w weekendy. Częstokroć osoby
dorosłe wykazują wielką chęć do nauki, dostrzegają w niej ogromną wartość. Prawo
do lifelong learning i nauki obejmującej wszystkie aspekty życia realizuje się poprzez
sieć centrów oświaty dorosłych, obejmującej cały kraj. Uczniowie oceniają jakość
nauczania wysoko, koszty uznają za umiarkowane. O zainteresowania uczestników
takich kursów dbają ich stowarzyszenia, wychodzą one także z propozycjami
elementów programu nauczania dla swoich centrów, organizują wycieczki i rekreację
dla swoich członków.
Tematyka zajęć:
1. rzemiosło praktyczne i twórczość artystyczna 40 %
2. muzyka 17%
3. języki obce 17 %
4. przedmioty ogólnokształcące 16 %, np. Rozwój osobisty, postawy obywatelskie,
umiejętność obsługi komputera
5. wychowanie fizyczne i opieka zdrowotna 10%
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W procesie nauczania szczególny nacisk kładzie się na odpowiedzialność własną
ucznia, jego cele i role jako pobierającego naukę pod własnym kierunkiem. Tym
bardziej istotna staje się rola doradcza nauczycieli pracujących w centrach oświaty
dorosłych, prowadzący zajęcia mogą się opierać na własnych doświadczeniach
życiowych, umiejętnościach zawodowych oraz metodach pracy grupowej i
zespołowej. Wzrastającym zainteresowaniem cieszy się włączanie technologii
informatycznych i komunikacyjnych do programów nauczania.
Centra oświaty dorosłych generują inicjatywy dotyczące nowych form
funkcjonowania, które można włączać do modeli działania stosowanych dotychczas.
Do przykładów nowych wyzwań, nad którymi centra oświaty dorosłych powinny się
pochylić,
należy
bezrobocie,
marginalizacja,
zrównoważony
rozwój,
internacjonalizacja, czy starzenie się społeczeństwa. Opracowywanie i wdrażanie
nowych metod nauczania oraz udział w przedsięwzięciach rozwojowych to chleb
codziennych każdego z centrów.
W większości wypadków centra oświaty dorosłych stanowią własność gminy. Ich
działalność jest finansowana przez państwo (53 %), gminę (28 %) i z opłat kursantów
(15 %). Pomimo takiej a nie innej roli gmin w strukturze własności i finansowania
centrów, nie są one poddawane jakimkolwiek naciskom lub powiązaniom
politycznym. Pewna liczba centrów znajduje się w rękach prywatnych. Obok usług z
zakresu oświaty dla dorosłych, centra angażują się również w prace z młodzieżą,
pracę socjalną i działania na rzecz lokalnej społeczności.
Cele centrów oświaty dorosłych sprecyzowano w ustawie o „swobodnej” oświacie
dorosłych. Na status, obsadę stanowisk, ani na program nauczania tych centrów nie
mają wpływu przemiany w polityce państwowej lub wyniki wyborów parlamentarnych.
Ministerstwo Edukacji corocznie potwierdza maksymalną liczbę godzin nauczania, na
jakie przyznaje się subsydia państwowe (w 2006 roku było to 2 380 000 godzin).
Podstawa finansowa wielu centrów oświaty dorosłych uległa rozszerzeniu dzięki
przychodom z usług szkoleniowych i finansowaniu projektów. Uczniowie są
zobowiązani do uiszczania opłaty za kurs, która waha się od 10 euro do 300 euro, w
zależności od liczby godzin nauki, liczby osób w grupie i niezbędnego do
prowadzenia zajęć wyposażenia. Za podstawowy czynnik gwarantujący wszystkim
dostęp do nauczania i szkoleń uznaje się zachowanie rozsądnej ceny tych usług.
Każde centrum oświaty dorosłych stanowi unikatową, niepowtarzalną w swym
charakterze instytucję edukacyjną, posiadającą własny profil kompetencyjny,
zaspokajającą występujące lokalnie potrzeby i zainteresowania oraz wymogi w
zakresie oświaty dorosłych. Liczba pracowników centrów zależy od skali placówki,
przepisy prawa nakazują przy tym, by w skład obsady centrum wchodził dyrektor,
odpowiednia liczba nauczycieli pełnoetatowych i odpowiednia liczba osób wsparcia
administracyjnego.
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Program nauczania centrum oświaty dorosłych układany jest przez pracowników
pełnoetatowych, wspólnie z dyrektorem. Natomiast za realizację 80% samej pracy
dydaktycznej odpowiadają nauczyciele pracujący w niepełnym wymiarze godzin.
Nauczanie musi przebiegać z zachowaniem standardów profesjonalizmu,
umiejętności pedagogicznych i wysokiej jakości. Centra nie wynajmują ochotników, a
każdy nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie za godzinę, uwzględniające kwalifikacje
zawodowe.
1.7. Oświata na poziomie akademickim
Fiński system edukacji wyższej obejmuje dwa uzupełniające się sektory –
uniwersytety i politechniki (tj. uczelnie wyższe w zakresie nauk stosowanych),
których rola i profile są od siebie różne. Model ten opiera się na zróżnicowaniu
stopni, treści i misji każdego z dwóch sektorów. Sieć instytucji szkolnictwa wyższego
funkcjonująca pod nadzorem Ministerstwa Edukacji obejmuje 20 uniwersytetów i 26
politechnik.
W zależności od instytucji, nabór studentów opiera się o połączenie wyników ze
świadectwa szkoły średniej z wynikami egzaminów wstępnych. Narodowa strategia
Finlandii zakłada, by do roku 2020 wykształceniem wyższym legitymowało się 42
procent młodych dorosłych obywateli.
Jednym z podstawowych celów rządowej reformy systemu szkolnictwa wyższego jest
stworzenie sieci instytucji uniwersyteckich / politechnicznych, których rola w
warunkach regionalnych uległaby wzmocnieniu. Pociąga to za sobą zmniejszenie
liczby jednostek szkolnictwa wyższego i ich wydziałów. Na obszarach, na których nie
będzie niezależnego uniwersytetu, wrastać będzie rola kształcenia politechnicznego,
a także działalności badawczej, rozwojowej i innowacyjnej.
Ze swej natury politechniki to zwykle instytucje szkolnictwa wyższego
charakteryzujące się wysokim poziomem interdyscyplinarności i oddziaływaniem
regionalnym, stanowiące łącznik między światem pracy / biznesu a rozwojem
regionalnym. Stopnie naukowe nadawane przez politechniki podkreślają umiejętności
zawodowe absolwenta. Statutowa misja politechniki to zapewnianie wykształcenia
wyższego pod kątem eksperckich zadań profesjonalnych, uwzględniających
wymagania świata pracy / biznesu i jego rozwoju, uwarunkowania badawcze i
artystyczne.
Zgodnie z postanowieniami zawartymi w polityce rządowej, politechniki koncentrują
się na prowadzeniu edukacji wysokiej jakości, odnoszącej się do rzeczywistości
przemysłowej / biznesowej, na praktycznych badaniach i pracach rozwojowych,
ukierunkowanych przede wszystkim na wspieranie działalności małych i średnich
przedsiębiorstw oraz sektora usługowego. Politechniki winny także reagować na
występujące w danym regionie zapotrzebowanie na pracowników.
Partnerzy

Instytucja współpracująca

ul. Ogrodowa 11, 61-821 Poznań, tel. +48 61 673 1901, tel./faks +48 61 639 3131
e-mail: info@zawodowcy.org :: www.zawodowcy.org
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Nauczanie na wszystkich poziomach jest bezpłatne. Rząd przeznaczył środki
finansowe na różnorodne przywileje socjalne dla studentów, dotyczące posiłków,
zakwaterowania i opieki medycznej. W większości przypadków instytucje oświatowe
pozostają własnością władz lokalnych lub centralnych. Dzięki rozbudowanemu
sektorowi szkół publicznych wysokiej jakości w Finlandii nie występuje rynek usług
szkoleniowo edukacyjnych na poziomie podstawowym. Na innych poziomach i w
innych sektorach udział usług komercyjnych jest również względnie nieduży w
porównaniu z wieloma innymi krajami Zachodu.
Wszystkie uniwersytety w Finlandii pozostają własnością państwa i działają pod
auspicjami Ministerstwa Edukacji, w ramach kontrolowanych przez rząd centralny. Za
opracowywanie kwestii związanych z uniwersytetami i ich funkcjonowanie oraz
nadzór odpowiada Ministerstwo.
01.01.2010 weszła w życie nowa ustawa o uniwersytetach. Celem reformy
uniwersytetów i wprowadzenia nowego prawa jest zwiększenie autonomii tych
uczelni, osadzenie ich w roli niezależnych bytów prawnych i usprawnienie
funkcjonowania w warunkach współpracy międzynarodowej. Reforma zmienia status
uniwersytetów z państwowych urzędów edukacyjnych na niezależne korporacje
publiczne bądź fundacje podlegające ustawie o fundacjach.
Ustawa o uniwersytetach zawiera zapisy dotyczące misji, zarządzania, finansowania
działań i kierowania pracami uniwersytetów, jak również kwestii związanych z
badaniami i działalnością dydaktyczną, studentami i pracownikami. Podstawowe cele
reformy uniwersytetów i rozwoju strukturalnego to poprawa jakości nauczania,
opracowanie procesów studiowania i podnoszenie międzynarodowego statusu
prowadzonych badań. Następstwem reformy ma być wzmocnienie plenipotencji i
zakresu odpowiedzialności uniwersytetów, co z kolei ma zachęcać i tworzyć warunki
do efektywniejszej organizacji działania tych instytucji i jej optymalizacji.
Funkcjonowanie uniwersytetów, w tym również jako instytucji prywatnych, będzie
finansowane przede wszystkim ze źródeł rządowych, a uniwersytety będą nadal
pełniły misję publiczną nakładaną na nie przez władzę centralną.
Podstawowymi elementami zastosowanego przez Ministerstwo Edukacji systemu
sterowania szkolnictwem wyższym są: finansowanie, legislacja i wytyczne oparte o
informacje. Główne instrumenty sterujące to umowy między Ministerstwem a
instytucjami szkolnictwa wyższego, procedura uzyskiwania opinii i ocen oraz systemy
monitorowania.
Kluczową rolę w procesie sterowania działalnością uniwersytetów odgrywają
regularne negocjacje między Ministerstwem Edukacji a instytucjami akademickimi. W
toku tych rozmów strony – tj. uniwersytety i Ministerstwo Edukacji w postaci
wydziałów odpowiedzialnych za uniwersytety i politechniki, instytucje utrzymujące
uczelnie i Ministerstwo w zakresie odpowiedzialnym za politechniki – uzgadniają cele
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działalności poszczególnych jednostek uniwersyteckich, ich profil i obszary
działalności podstawowej, jak również kluczowe cele i narzędzia rozwoju w
kontekście narodowej polityki szkolnictwa wyższego. Założenia te będą następnie
wdrażane przez określony czas.
Zestawieniem wspólnych celów systemu szkolnictwa wyższego jest zapis ustaleń na
lata 2010–2012, zawierający opis celów, profilów i podstawowych obszarów
działalności poszczególnych instytucji szkolnictwa wyższego, ich cele ilościowe, na
przykład zakładana ilość absolwentów, jak i opis istotnych narzędzi służących
rozwojowi i kryteriów finansowania. Poczynając od roku 2013, uzgodnienia te będą
negocjowane w odstępach czteroletnich.
1.8. Schemat pomocy finansowej dla uczniów i studentów
Pomoc finansową uzyskują uczniowie i studenci studiów dziennych, których celem
jest:
•
•
•
•

Uzyskanie świadectwa ukończenia szkoły średniej
Zdobycie kwalifikacji zawodowych
Uzyskanie tytułu ukończenia uniwersytetu lub politechniki, oraz
Uzyskujący wiedzą uzupełniającą, potrzebną do pracy w określonym zawodzie
lub do pełnienia określonego stanowiska.

Pomoc przyznaje się także na studia zagraniczne, o ile są one równoważne studiom
podlegającym wsparciu finansowemu odbywanym w Finlandii. W zakres pomocy dla
studentów wchodzą granty na studia, dodatki do kosztów zakwaterowania oraz
gwarancje państwowe na pożyczki edukacyjne. Przyznawaniem pomocy zajmuje się
zakład ubezpieczeń społecznych we współpracy z poszczególnymi instytucjami
oświatowymi.
Inne korzyści przewidziane dla studentów to pomoc w spłacie odsetek,
dofinansowanie dojazdów do miejsca pobierania nauki oraz subsydiowane bądź
całkowicie bezpłatne posiłki. Dofinansowaniu podlegają dojazdy do szkoły uczniów w
trybie dziennym w szkołach średnich ogólnokształcących i w szkołach zawodowych
stopnia podstawowego. Studenci uczelni wyższych mają prawo do kupowania
posiłków po cenach subsydiowanych w wyznaczonych stołówkach studenckich. W
szkołach średnich i szkołach zawodowych stopnia podstawowego oraz w niektórych
szkołach ludowych uczniowie otrzymują posiłki bezpłatne.
Pomoc finansowa dla uczniów i studentów przyznawana jest na określony wcześniej
okres, w zależności od poziomu nauki. Kwota wsparcia finansowego jest wypadkową
wieku studenta, formy zakwaterowania, poziomu (etapu) nauki i kwalifikacji rodziny
ucznia / studenta do pomocy materialnej państwa. W obszarze szkolnictwa
wyższego kwalifikacja taka zwykle odnosi się do przychodów własnych studenta, na
innych etapach edukacji – kwota przyznanej zapomogi jest uzależniona też od
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poziomu przychodów rodziców. Schemat pomocy finansowej dla studentów obejmuje
dofinansowanie zakwaterowania, którego wysokość jest uzależniona od
rzeczywistych kosztów kwatery podczas studiów.
Studenci ubiegają się o kredyt bankowy. Jest to pożyczka zwrotna, ale jest
gwarantowana przez państwo. Maksymalna kwota takiego kredytu gwarantowanego
określana jest corocznie. Na potrzeby zaciągania takich pożyczek nie są wymagane
dodatkowe zabezpieczenia. Banki udzielają kredytów studenckich według swojego
uznania. Bank uzgadnia ze studentem poziom odsetek od kredytu i inne warunki.
Zazwyczaj okres spłaty wynosi dwukrotność czasu trwania studiów.
Studenci, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2005/2006 i później,
otrzymują zwolnienia podatkowe w związku z kredytem studenckim. Warunkiem
uzyskania tej ulgi jest ukończenie studiów w przewidzianym regulaminie uczelni
standardowym czasie i uzyskanie kredytu na określoną sumę minimalną. Wszystkie
osoby o niskich dochodach, i takie, które przez określony czas nie otrzymują
wsparcia finansowego, mogą się ubiegać o pomoc w spłacie odsetek.
Możliwość korzystania ze wsparcia finansowego z przeznaczeniem na studio poza
granicami Finlandii ma stanowić zachętę do przemieszczania się studiów
międzynarodowych. O taką pomoc można się ubiegać w przypadkach, gdy studia
zagraniczne stanowią odpowiednik nauki w kraju, z uwagi na którą studentowi
przysługiwałaby zapomoga, bądź które uprawniają do uzyskania fińskiego tytułu
naukowego. Rozpatrywaniem podań o studia licencjackie / magisterskie / doktorskie
zagranicą rozpatruje funkcjonujący w Jyväskylä wydział międzynarodowy Centrum
Pomocy Finansowej dla Uczniów i Studentów.
Przybywający na studia do Finlandii studenci z zagranicy zazwyczaj są objęci
programami wsparcia finansowego z własnych krajów. Cudzoziemiec przyjeżdżający
do Finlandii z powodu innego niż chęć podjęcia nauki i pozostający tzw. rezydentem
ma prawo do uzyskania wsparcia finansowego. Jego celowość podlega ocenie w
myśl postanowień ustawy o cudzoziemcach. Wzorce wsparcia finansowego dla
uczących się mają różne formy w poszczególnych krajach i są uzależnione od
prawodawstwa danego państwa.

2. Rynek pracy w Finlandii
2.1. Informacje podstawowe
Finlandia jest republiką, od 1995 roku państwem członkowskim Unii Europejskiej.
Całkowita powierzchnia kraju wynosi 338 000 kilometrów kwadratowych, sąsiedzi
Finlandii to Estonia, Szwecja, Norwegia i Rosja. Liczba ludności to 5,351 mln; 67%
zamieszkuje w miastach lub na obszarach miejskich, a 33% na obszarach wiejskich.
Największe miasta to Helsinki (583 350) Espoo (244 330), Tampere (211 507),
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Vantaa (197 636), Turku (176 087) i Oulu (139 133). Języki oficjalne to fiński
(90,67%) i szwedzki (5,43%). Rolę istotnego języka w biznesie odgrywa angielski.
Finlandia jest krajem demokracji parlamentarnej. Liczba posłów wynosi 200,
Eduskunta to parlament jednoizbowy. Kadencja trwa 4 lata, wybory parlamentarne
mają charakter powszechny. Najwyższy urząd w państwie to Prezydent Republiki,
wybierany co 6 lat maksymalnie na dwie kadencje. Finlandia jest członkiem ONZ od
1955 roku.
• Religia: luteranie 79,9%, prawosławni 1,1%, inni 1,3% (17,7% społeczeństwa nie
wyznaje żadnej religii).
• rząd: centrowo-prawicowa koalicja rządząca obejmuje 20 stanowisk
ministerialnych w następującej konfiguracji: Partia Centrum (8), Partia Koalicyjna
(8), Liga zielonych (2) i Szwedzka Partia Ludowa (2).
• Waluta: euro (EUR) = 100 centów. PKB: 171 mrd € (2009).
• PKB na głowę: w aktualnych cenach rynkowych 32 025 € (2009).
• Wzrost PKB: -7,8 % (2008), 1,1 % (prognoza na 2010).
• Stopa bezrobocia: 8,2 % (grudzień 2009).
• Wysokość miesięcznej pensji: średnio 2 876 €; mężczyźni 3 185 €, kobiety 2 575
€ (2008).
Główne wyroby przemysłowe: papier i tektura, wyroby elektroniczne i stalowe. Lasy
stanowią niezmiennie podstawowy zasób surowcowy Finlandii, jakkolwiek już od
dłuższego czasu wiodącą gałęzią gospodarki jest przemysł inżynieryjny i
najnowszych technologii, którego prekursorem jest firma Nokia. Branża stalowa,
technologiczna i elektroniczna generują około 60 % przychodów z eksportu,
natomiast produkty przemysłu drzewnego – około 20 %. Główne wyroby eksportowe
to towary przemysłu elektrotechnicznego, metalowego, maszyny, środki transportu,
produkty drzewne i papierowe oraz chemikalia. Import dotyczy przede wszystkim
surowców, dóbr inwestycyjnych, energii, towarów konsumpcyjnych (jak na przykład
samochody czy odzież).
Podatek CIT (26%) jest ujednolicony dla wszelkiego rodzaju przychodów, łącznie z
przychodami ze sprzedaży, z odsetek, dywidendami, prawami autorskimi i
przychodami z wynajmu; podatek od wartości dodanej (VAT) na większość towarów i
usług wynosi 23%. Obniżoną stawką podatku (13 %) objęto sprzedaż produktów
żywnościowych i pasz zwierzęcych, natomiast 8 % VAT obowiązuje na pewne usługi.
Finlandia należy do przodujących krajów pod względem dostępu i korzystania z
Internetu. Obecnie liczba użytkowników telefonów komórkowych przekracza liczbę
użytkowników telefonów stacjonarnych.
Finlandia cieszy się najwyższym możliwym statusem nadanym przez
ogólnoświatowe agencje ratingowe, jak Fitch Ratings, Moody’s, czy Standard &
Poors. Według najnowszego raportu agencji Fitch uzyskany przez Finlandię status
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AAA „jest uzasadniony zdrową sytuacją finansów publicznych, wysokim dochodem
na głowę mieszkańca, zauważalną stabilnością polityczną i społeczną oraz
znakomitym poziomem obsługi długu”.
Wielopartyjny system demokracji fińskiej charakteryzuje się silnym dążeniem do
konsensusu i pragmatyzmem w polityce, wdrażanej przez rządy koalicyjne. Mogło by
się co prawda wydawać, że polityka w takiej formie jest monotonna, wręcz nudna,
jednak dzięki takiemu systemowi w Finlandii udało się zbudować poziom stabilności i
ciągłości politycznej, o którym w większości krajów można jedynie marzyć. Długa
granica fińsko-rosyjska stanowi jednocześnie wschodnią granicę Unii Europejskiej.
Rola Finlandii jako pomostu między Wschodem i Zachodem, w połączeniu z
aktywnym udziałem kraju we wspólnocie międzynarodowej, zyskała ledwie 5,3milionowej Finlandii szacunek i renomę. Finlandia szczyci się wysokim poziomem
oświaty, zabezpieczeń socjalnych i opieki zdrowotnej – wszystkie te dziedziny są
finansowane przez państwo.
Fińska siła robocza jest dobrze wykształcona i posiada umiejętność obsługi
komputera. Według raportu dotyczącego poziomu konkurencyjności WEF 2008,
Finlandia ma najlepszą na świecie bazę naukowców i kadry inżynieryjnej,
wykształconej w uznawanym za najlepszy na świecie systemie edukacyjnym. Do siły
roboczej zalicza się również znaczną liczbę innych specjalistów, legitymujących się
wykształceniem wyższym na różnych kierunkach.
W ciągu ostatniego dziesięciolecia nastąpił wzrost liczby osób zajmujących się
badaniami i rozwojem naukowo-technicznym z 40 000 do niemal 80 000, co stanowi
2% liczby pracowników i jest odsetkiem najwyższym spośród wszystkich krajów
OECD. Ponadto w ciągu minionej dekady dwukrotnie wzrosła liczba doktorantów.
Według danych statystycznych OECD, w okresie 1990-2009 w Finlandii nastąpił
spadek kosztów siły roboczej, co przyczyniło się do zwiększenia konkurencyjności
kraju w stosunku do średniej dla całej grupy państw OECD. Płace w Finlandii są
niższe niż w innych krajach skandynawskich.
Fiński system edukacyjny nieustająco uzyskuje znakomite wyniki. Wskaźnik
konkurencyjności WEF plasuje jakość systemu szkolnictwa fińskiego na pierwszym
miejscu w świecie. W prowadzonym przez OECD programie oceny uczniów i
studentów (PISA) uczniowie fińscy przewodzą w rankingach pod względem wyników
nauczania w przedmiotach ścisłych, matematyce i naukach humanistycznych. Mniej
więcej jedna trzecia pracujących Finów legitymuje się wyższym wykształceniem.
Transfer wiedzy między gospodarką a uczelniami stanowi jeden z kluczowych
czynników powodzenia ekonomicznego i innowacyjności.
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2.2. Czas pracy
Ustawa o czasie pracy dotyczy zatrudnienia, w tym także na stanowiskach
oficjalnych, zarówno w sferze prywatnej, jak i budżetowej. Ustawa ta ma charakter
ogólny, reguluje czas pracy. Ponadto zapisy dotyczące czasu pracy zawiera także
Rozporządzenie Rady, odnoszące się także do czasu pracy kierowców, Ustawa o
czasie pracy osób młodych, Ustawa o zatrudnieniu pracowników w gospodarstwie
domowym, Ustawa o czasie pracy marynarzy oraz Ustawa o czasie pracy na
statkach w komunikacji krajowej.
Według Ustawy o czasie pracy maksymalna liczba stałych godzin pracy może
wynosić 8 dziennie i 40 na tydzień. Ustawa o czasie pracy nie precyzuje kwestii
pięciodniowego dnia pracy, co oznacza, że – przynajmniej teoretycznie – istnieje
możliwość rozłożenia czasu pracy na sześć dni tygodnia. Ponadto można tak
zaaranżować tygodniowy czas pracy, że średnia wynosi 40 godzin przez okres
maksymalnie 52 tygodni.
Omawiana Ustawa obejmuje wykaz branż i zawodów, w których pracodawca ma
możliwość aranżowania zwykłych godzin pracy z podziałem na okresy. W pracy
zorganizowanej w ten sposób liczba zwykłych godzin pracy może wynosić bądź 80 w
ciągu dwóch tygodni, bądź 120 w ciągu trzytygodniowego tygodnia pracy. Według
zapisów Ustawy można zmniejszyć liczbę godzin pracy w drodze wspólnych
uzgodnień, bądź w drodze umowy zawieranej między pracodawcą a pracownikiem.
W takich wypadkach należy jednak zachować wymóg, by średnia liczba godzin pracy
tygodniowo wynosiła 40, a dziennie – 8.
Na pracę w nadgodzinach pracownik musi każdorazowo wyrazić osobną zgodę.
Pracodawca ma prawo wymagać pracy w nadgodzinach w wymiarze maksymalnym
138 godzin w okresie czterech miesięcy, w ciągu całego roku kalendarzowego nie
wolno przekroczyć sumy nadgodzin wynoszącej 250. Istnieje jednak możliwość
dokonywania uzgodnień, w oparciu o które w ciągu roku kalendarzowego pracownik
może przepracować dodatkowych 80 godzin ponad wspomniany wcześniej limit. Nie
wolno przy tym przekroczyć sumarycznej liczby 138 nadgodzin na kwartał.
Suma wynagrodzenia za nadgodziny musi być wyższa od wynagrodzenia za zwykły
czas pracy. Za pierwsze dwie nadgodziny powyżej podstawowego wymiaru czasu
pracy wynagrodzenie stanowi sumę wynagrodzenia podstawowego plus 50 procent,
natomiast za kolejne godziny – wynagrodzenie podstawowe plus 100 procent.
Wynagrodzenie wypłacane za przekroczenie tygodniowego czasu pracy wynosi
sumę wynagrodzenia podstawowego plus 50 procent, niezależnie od ilości czasu
pracy w nadgodzinach. W drodze uzgodnień wynagrodzenia należne za prace
dodatkową lub nadgodziny można także w całości lub częściowo przekształcić w
odpowiedni czas wolny, przysługujący wówczas w czasie zwykłych godzin pracy.
Partnerzy

Instytucja współpracująca

ul. Ogrodowa 11, 61-821 Poznań, tel. +48 61 673 1901, tel./faks +48 61 639 3131
e-mail: info@zawodowcy.org :: www.zawodowcy.org
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

W razie wystąpienia warunków wyjątkowych, pracodawca może przedstawić
pracownikowi wymóg pracy w czasie przekraczającym zarówno wymiar podstawowy,
jaki i nadgodziny czasu pracy. Do takich przypadków może dochodzić wówczas, gdy
prawidłowemu funkcjonowaniu przedsiębiorstwa zakłóci lub im zagrozi wystąpienie
nieprzewidzianych okoliczności, bądź jeśli takie okoliczności stanowią zagrożenie dla
życia, zdrowia lub mienia. Maksymalny czas trwania okresu pracy dodatkowej
wywołanej takimi wyjątkowymi okolicznościami wynosi dwa tygodnie.
Ustawa o czasie pracy dopuszcza wprowadzanie w życie różnorodnych elastycznych
ustaleń w zakresie czasu pracy, w tym elastycznego czasu pracy, pracy na część
etatu oraz emerytur częściowych. Ponadto Ustawa zawiera postanowienia dotyczące
czasu odpoczynku, pracy na zmianie dziennej i nocnej, pracy w niedziele,
harmonogramów pracy, pracy dodatkowej, odpowiedzialności pracodawcy za nadzór
i rejestrację nadgodzin, różnorodnych form zadośćuczynienia i o ostatecznym i
wiążącym charakterze tych postanowień. W praktyce kwestie czasu pracy podlegają
także prowadzonym w oparciu o przedstawianą Ustawę negocjacjom i
uzgodnieniem.
Urlop doroczny
Ustawa dotyczy – z pewnymi ograniczeniami – również pracowników kontraktowych i
urzędników państwowych. Prawo do urlopu uzyskuje się po przepracowaniu „roku
urlopowego”, tj. okresu od 1-go kwietnia do 31-go marca. Prawo do urlopu uzyskuje
się w oparciu o przepis o pracy 14-dniowej lub 35-godzinnej. Osoby, które nie
wyczerpują wymogów tych przepisów mają prawo do urlopu płatnego,
odpowiadającego urlopowi corocznemu (w tak zwanym nowym systemie
urlopowym). Przepis o pracy 14-dniowej dotyczy osób, które w myśl swoich
kontraktów pracują przez minimum 14 dni miesięcznie, natomiast przepis o pracy 35dniowej dotyczy osób, które według kontraktów pracują w miesiącu mniej niż 14 dni,
ale powyżej 35 godzin na miesiąc.
Za każdy pełen przepracowany miesiąc pracownikowi przysługują 2 lub 2,5 dnia
urlopu dorocznego, w zależności od sumarycznego przepracowanego okresu. W
wypadku, gdy stosunek pracy trwa od roku, maksymalny czas urlopu dorocznego
wynosi 30 dni roboczych. Długość urlopu jest uzależniona od liczby
przepracowanych pełnych miesięcy „roku urlopowego”. Dla pracowników objętych
przepisami o pracy 14-dniowej za pełen miesiąc zaliczany do podstawy urlopu
uznaje się miesiąc kalendarzowy, w czasie którego pracowali przez przynajmniej 14
dni, bądź ekwiwalent czasowy tej liczby dni. Dla pracowników objętych przepisami o
pracy 35-godzinnej za pełen miesiąc zaliczany do podstawy urlopu uznaje się
miesiąc kalendarzowy, w czasie którego pracowali przez przynajmniej 35 godzin,
bądź ekwiwalent czasowy tej liczby godzin.
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Przy określaniu, czy dany miesiąc kalendarzowy zalicza się do okresu stanowiącego
podstawę naliczania urlopu, okresy nieobecności w pracy wymienione osobno w
treści Ustawy kwalifikuje się jako dni lub godziny przepracowane (okresy urlopu
dorocznego, choroby, urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego lub rodzicielskiego,
urlopu ze względu na naukę oraz redukcji etatów, z zachowaniem podanych w treści
Ustawy ograniczeń). Postanowienia dotyczące czasu stanowiącego ekwiwalent
czasu przepracowanego stosują się jako takie do pracowników objętych przepisami o
pracy 14-dniowej lub 35-godzinnej.
Pracownicy, których nie dotyczą przepisy o pracy 14-dniowej lub 35-godzinnej, którzy
w myśl postanowień swoich kontraktów przepracowują comiesięcznie poniżej 35
godzin, są uprawnieni do urlopu płatnego odpowiadającego dorocznemu urlopowi
wypoczynkowego. Pracownik może otrzymać 2 dni robocze urlopu za każdy miesiąc
obowiązywania kontraktu. Stosunek pracy trwający powyżej roku stanowi podstawę
do czterech tygodni urlopu, w czasie którego pracownik otrzymuje finansowy dodatek
urlopowy. Ten system urlopowy dotyczy również pracowników wykonujących pracę w
domu oraz członków rodziny pracodawców w przypadku, gdy w przedsiębiorstwie nie
ma pracowników spoza rodziny.
Ponadto pracownikom, którzy przepracowali na rzecz jednego przedsiębiorcy w
oparciu o odnawiane umowy o pracę zawierane na czas określony, przerwy
pomiędzy którymi miały charakter krótkotrwały, przysługuje prawo do płatnego
urlopu. W takich wypadkach maksymalny czas trwania urlopu jest uzależniony od
czasu trwania stosunku pracy, podobnie jak przy określaniu długości urlopu
dorocznego. Jeśli takie jest życzenie pracownika, jest on uprawniony do urlopu.
Jeżeli jednak pracownik nie chce skorzystać z urlopu, wypłacane mu jest wyrównanie
finansowe za niewykorzystany urlop, naliczone w odniesieniu do czasu pracy.
Wyrównanie to wypłaca się najpóźniej na koniec okresu wakacyjnego.
Jeżeli w umowie pracodawców z pracownikami nie ustalono inaczej, metodologia
naliczania czasu trwania urlopu płatnego zależy od zasad wypłacania danemu
pracownikowi wynagrodzenia obowiązujących w momencie zakończenia roku
urlopowego (tj. 31-go marca). Pracownicy objęci przepisami o pracy 14-dniowej, jak
również pracownicy otrzymujący wynagrodzenie miesięczne lub roczne, którzy
zgodnie z kontraktami o pracę przepracowują miesięcznie przynajmniej 35 godzin,
otrzymują w czasie trwania dorocznego urlopu wynagrodzenie w pełnej wysokości.
Natomiast wysokość wynagrodzenia należnego w czasie urlopu pracownikom
objętym przepisami o pracy 14-dniowej, otrzymującym wynagrodzenie godzinowe lub
motywacyjne oblicza się przez pomnożenie średniej płacy dziennej razy
współczynnik uzależniony od czasu trwania urlopu.
Wynagrodzenie za czas urlopu należne pracownikom objętym przepisami o pracy
35-godzinnej, otrzymującym wynagrodzenie godzinowe lub motywacyjne, jak również
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pracownikom otrzymującym wynagrodzenie miesięczne lub tygodniowe, ale nie
pracującym przez 35 godzin miesięcznie, nalicza się w oparciu o obliczenia
procentowe. Wynagrodzenie za czas urlopu jest, w zależności od czasu trwania
stosunku pracy, wynosi równowartość 9 lub 11,5 procent wynagrodzenia
wypłacanego w ciągu roku urlopowego. W przypadku, jeśli pracownik nie mógł
pracować w czasie roku urlopowego, na przykład wskutek przyznania mu urlopu
rodzinnego, choroby, rehabilitacji lub zwolnień, zgodnie z rozumieniem Ustawy o
urlopach dorocznych, wyliczoną sumę nieotrzymanego wynagrodzenia za okres
absencji dodaje się do wynagrodzenia w oparciu o metodę obliczania wynagrodzenia
za czas urlopu. Pod koniec obowiązywania stosunku pracy oblicza się wyrównania
za niewykorzystany urlop, stosujące w tym celu przedstawione wyżej metody
obliczania wynagrodzenia za czas urlopu.
2.3. Obsługa zatrudnienia
Za planowanie, rozwijanie i wdrażanie zasad zatrudnienia i jego obsługę odpowiada
Ministerstwo Pracy i Gospodarki. Ministerstwo opracowuje propozycje przepisów
dotyczących obsługi zatrudnienia, a także nadzoruje i wspiera Centra Zatrudnienia i
Rozwoju Gospodarczego i – za ich pośrednictwem – biura pracy w zakresie
świadczenia odpowiednich usług. Do podstawowych usług świadczonych klientom
należy pośrednictwo pracy, wsparcie zawodowe i planowanie kariery, obsługa w
zakresie szkoleń i informacji i możliwościach rozwoju zawodowego, szkolenie na
polu rynku pracy, jak również różnorodne służące promowaniu zatrudnienia usługi
pomocnicze.
Pracodawcom oferuje się takie usługi, jak rekrutacja pracowników, szkolenia, oraz
różnorodne specjalistyczne usługi odpłatne. Ministerstwo Pracy i Gospodarki
systematycznie rozwija różnorodne usługi on-line, z których klienci mogą korzystać
niezależnie od tego gdzie i kiedy się znajdują. Celem Ministerstwa jest stworzenie
nowych koncepcji funkcjonalnych w zakresie zatrudnienia i usług dla świata biznesu,
co ma na celu poprawę systemu dopasowywania podaży siły roboczej do potrzeb
rynku.
Jeśli firmy chcą utrzymać konkurencyjność, muszą mieć umiejętność odpowiednio
szybkiego reagowania na wyzwania strukturalne. W celu zagwarantowania
możliwości korzystania z siły roboczej Ministerstwo Pracy i Gospodarki promuje
procesy dopasowywania pracy i pracowników, rozwija umiejętności i mobilność
zawodową pracowników, wzmacnia dostępność pracowników i ogranicza
bezrobocie.
Ministerstwo poszukuje nowych metod wykonywania pracy i nowoczesnego
podejścia do niej, wzmaga podaż usług poprzez tworzenie łączy między biznesem a
pracownikami. Usługi promujące przedsiębiorczość i wsparcie rozwoju firm łączy się
z usługami na rzecz zatrudnienia i rozwijania umiejętności pracowników. Środki
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finansowe przeznaczone na realizację narodowej polityki zatrudnienia i rozwoju
rynku pracy zagospodarowano w inny sposób niż dawniej i w tej chwili większą ilość
pieniędzy przeznacza się na zatrudnianie bezrobotnych na otwartym rynku pracy i na
ograniczenie problemu dopasowywania popytu do podaży.
Dostępne środki wykorzystuje się na realizację działań wysoce efektywnych, do
których zalicza się na przykład szkolenia zawodowe, zwłaszcza kursy szkoleniowe
współorganizowane z przedsiębiorstwami, jak również na subsydiowane zatrudnienie
w sektorze prywatnym. Jednocześnie trwają prace nad usprawnieniem systemu
zagwarantowania bezpieczeństwa w obliczu przemian i rozwijaniem mechanizmu
służącego skracaniu okresów przejściowych przy zmianie miejsca pracy.
Ministerstwo uczestniczy także w planowaniu i wdrażaniu innych elementów polityki
programu rządowego, których celem jest dążenie do zagwarantowania dostępności
siły roboczej. Do tych działań zalicza się wspieranie mobilności siły roboczej,
promowanie rozwoju kariery zawodowej, skracanie okresu między ukończeniem
kursów a zatrudnieniem, oraz większą opłacalność pracy.
Przejściowy rynek pracy
Przejściowy rynek pracy oferuje możliwości znalezienia zatrudnienia tym osobom,
które, z różnych przyczyn, mają kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia na otwartym
rynku pracy (= rynku niesubsydiowanym). Przejściowy rynek pracy to oferta miejsc
pracy zorganizowana w myśl wytycznych narodowej polityki rozwoju rynku pracy i
społecznej, ponadto rynek ten świadczy usługi wspierające pośrednictwo pracy i
powodzenie sobie w pracy. Działania podejmowane w zakresie rynku pracy na
poziomie ogólnokrajowym (praca na praktyce i przygotowanie do życia zawodowego)
to elementy pracy subsydiowanej, których celem jest rozwój umiejętności
zawodowych, znajomości określonych zagadnień specjalistycznych i statusu na
rynku pracy, w poprzez te działania wspieranie umiejętności znalezienia się na
otwartym rynku pracy.
Celem aktywnej polityki społecznej (np. pracy resocjalizacyjnej lub działania w
ramach Ustawy o sprawach społecznych) jest utrzymanie zdolności funkcjonowania
społeczeństwa i poprawa warunków oraz możliwości życia wszystkim obywatelom, a
poprzez to umożliwienie im wchodzenia na przejściowy rynek pracy lub bezpośrednio
na otwarty rynek pracy. Realizacja przewidzianych w Ustawie o sprawach
społecznych działań należy do Ministerstwa Pracy i Gospodarki, natomiast kwestie
dotyczące aktywnej polityki społecznej podlegają Ministerstwu Spraw Społecznych i
Zdrowia.
2.4. Rozwój w dziedzinie zatrudnienia i pracy
Ministerstwo Pracy i Gospodarki podejmuje działania mające na celu opracowanie
ram dla rozwoju życia zawodowego poprzez zapewnienie właściwej legislacji,
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realizację różnorodnych przedsięwzięć, programów, badań i analiz, jak również
poprzez poprawę praktyki życia zawodowego. Celem tych działań jest wzmożenie
wydajności i poprawa jakości życia zawodowego pracowników. Prawodawstwo
dotyczące kwestii zatrudnienia stanowi narzędzie umacniania równowagi między
bezpieczeństwem socjalnym a elastycznością. Jednocześnie realizuje się różne
działania ukierunkowane na rozwój życia zawodowego, co pozwala pracownikom na
łatwiejsze dostosowanie życia zawodowego do życia rodzinnego i odwrotnie, a
jednocześnie umożliwia osobom starszym dłuższe funkcjonowanie w życiu
zawodowym. Fiński Program Rozwoju Miejsc Pracy (Tykes 2004-2009) jest
ukierunkowany na wspieranie rozwoju metod wykonywania pracy w zakładach pracy.
W ramach finansowanych przez ten program przedsięwzięć prowadzona jest nauka
współdziałania kierownictwa i pracowników. Program Tykes stanowi element działań
Fińskiej Agencji Finansowania Przedsięwzięć Technologicznych i Innowacji (Tekes).
Do przedsięwzięć ukierunkowanych na promocję zatrudnienia, umiejętności, rozwoju
przedsiębiorstw, innowacyjności itp. zalicza się również fundusze strukturalne Unii
Europejskiej. Celem jest upowszechnianie optymalnych zwyczajów i metod
wykonywania pracy. Ministerstwo Pracy i Gospodarki pełni też w Finlandii rolę
organu władzy odpowiadającego za gospodarowanie Europejskim Funduszem
Rozwoju Regionalnego i Europejskim funduszem Społecznym.
2.5. Dane statystyczne dotyczące obsługi zatrudnienia
Ministerstwo Pracy i Gospodarki sporządza dane statystyczne dotyczące klientów
tzw. biur zatrudnienia i rozwoju gospodarczego (biur TE), w tym: zarejestrowanych w
biurach TE osób poszukujących pracy, wolnych miejsc pracy zgłaszanych przez
pracodawców, jak i działań związanych z rynkiem pracy ukierunkowanych na
wspieranie zatrudnienia osób poszukujących pracy. Do uwzględnianych w
opracowaniach statystycznych działań zalicza się na przykład szkolenia z
umiejętności funkcjonowania na rynku pracy, zatrudnienie subsydiowane, pracę na
praktykach oraz system tymczasowego zastępowania stałych pracowników przez
osoby poszukujące pracy.
Większość osób poszukujących pracy to bezrobotni. Wśród warunków
uprawniających ich do otrzymywania zasiłku jest zarejestrowanie się jako
poszukujący pracy. Ministerstwo Pracy i Gospodarki sporządza całościowe dane
statystyczne dotyczące bezrobocia i comiesięcznie ogłasza liczbę bezrobotnych
poszukujących pracy oraz liczbę osób uczestniczących w działaniach związanych z
polityką kształtowania rynku pracy. Dane te publikuje się raz na miesiąc w Biuletynie
o zatrudnieniu.
W Finlandii bezrobocie podlega comiesięcznie monitorowaniu za pośrednictwem
dwóch źródeł statystycznych. Badania i analizy dotyczące siły roboczej prowadzone
przez Urząd Statystyczny opierają się na danych z próbek, natomiast dane
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statystyczne biura ds. pracy przy Ministerstwie Pracy i Gospodarki opierają się na
informacjach z wykazów klientów biur TE. Liczby dotyczące bezrobocia biura ds.
pracy ministerstwa i Urzędu Statystycznego różnią się od siebie, ponieważ dane
sporządza się w oparciu o różne kryteria, uwzględniające aktywność poszukiwania
pracy i dostępność na rynku pracy. Dane statystyczne biura ds. statystyki
Ministerstwa Pracy i Gospodarki opierają się na postanowieniach prawnych i
administracyjnych, natomiast badania i analizy dotyczące siły roboczej prowadzone
przez Urząd Statystyczny wykonuje się z poszanowaniem zaleceń dotyczących
statystyki wydanych przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO) oraz Eurostatu,
biura statystycznego Wspólnoty Europejskiej.
2.6. Urlop na czas zastępstwa
Urlop na czas zastępstwa to forma umożliwienia zatrudnionym przerwy w pracy przy
jednoczesnym zapewnieniu poszukującym pracy szansy na jej zdobycie. System jest
finansowany przez państwo, które pokrywa określony udział dziennego zasiłku dla
bezrobotnych, przy czym roczna suma tych nakładów wynosi nieco powyżej 40
milionów. Pozostała część kosztów jest pokrywana z składek na ubezpieczenie od
bezrobocia uiszczanych przez pracodawcę i pracobiorców, jak również ze składek
członkowskich funduszu ubezpieczenia od bezrobocia. Jednocześnie koszty netto
przedstawianego systemu są niższe od jego kosztów całkowitych, a to dzięki
oszczędnościom w wypłatach zasiłków dla bezrobotnych, ponieważ poszukujący
pracy, którzy zostają zatrudnieni w przedsiębiorstwach zamiast osób, które otrzymują
urlop na czas zastępstwa, nie muszą w tym okresie otrzymywać tego zasiłku.
W roku 2008 suma wypłaconych tytułem urlopu na czas zastępstwa środków
wyniosła 103 miliony Euro, przy czym miesięczna wysokość wypłaty za ten czas
wynosiła 965 Euro, co daje 44,9 Euro za każdy dzień pracy. Od roku 1996 z urlopu
na czas zastępstwa skorzystało niemal 160 000 osób. W 2008 roku niemal połowa
spośród osób zastępowanych w pracy zaliczała się do grupy wiekowej 50–59 lat,
natomiast 20 procent należało do grupy wiekowej 45–49 lat. Najczęściej system ten
stosuje się w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej, administracji publicznej,
przemysłu, transportu, przekazu informacji i edukacji. W grupie zastępców niemal 40
procent stanowiły osoby w wieku 20–29 lat.
Pracownik przebywający na urlopie na czas zastępstwa ma prawo do otrzymywania
w okresie nieobecności w pracy odpowiedniego wynagrodzenia, wynoszącego 70
procent sumy, do której otrzymywania byłyby uprawnione przebywając na
bezrobociu, z wyłączeniem dodatków na dzieci. Gdy na urlop na czas zastępstwa
udaje się pracownik, który przepracował przynajmniej 25 lat w rozumieniu Ustawy o
urlopach na czas zastępstwa, wynagrodzenie za okres tego urlopu wynosi 80%.
Czas spędzony na urlopie na czas zastępstwa zalicza się do okresu nabywania
prawa do emerytury, gdyż 55 procent zarobków stanowiących podstawę do wypłaty
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wynagrodzenia za czas omawianego urlopu jest przeznaczone na świadczenie
emerytalne.
Urlop na czas zastępstwa to system, w którym pracownik, w oparciu o uzgodnienia
zawarte z pracodawcą, zostaje na określony okres czasu zwolniony z obowiązku
świadczenia pracy. Jednocześnie pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia
bezrobotnej osoby poszukującej pracy na ten sam okres czasu.
2.7. Przyszłość fińskiego rynku pracy
Pomimo tego, że jesteśmy świadkami pewnej poprawy perspektyw rynku pracy,
liczba bezrobotnych ciągle jest co roku wyższa niż w roku poprzednim. Stopa
bezrobocia w 2010 roku osiągnie 8,6%. Bardzo duża liczba osób w wieku
produkcyjnym pozostaje jednocześnie całkowicie poza rynkiem pracy, tj. osoby te nie
są ani zatrudnione, ani zarejestrowane jako poszukujące pracy.
Poprawa sytuacji gospodarczej i jednoczesne działania polityki fiskalnej, których
celem jest wspieranie procesu wychodzenia z kryzysu, zaczną oddziaływać na rynek
pracy w roku 2011, co przełoży się na poprawę sytuacji w kwestii bezrobocia.
Nastąpi wzrost liczby miejsc pracy zarówno w przemyśle, jak i w usługach.
Jednocześnie przemiany w strukturze wiekowej społeczeństwa zaczną oddziaływać
na podaż pracy – liczba osób w wieku 15–64 lat będzie rokrocznie spadać o około 20
000.
Lepsze niż wcześniej perspektywy zatrudnienia czekają osoby pozostające poza
rynkiem pracy, czego odzwierciedleniem jest wzrost odsetka zatrudnionych, który
wzrośnie do 69,2%, przy jednoczesnym spadku stopy bezrobocia do poziomu 8,2%.
Spadek bezrobocia przełoży się na ograniczenie potrzeby realizowania działań w
ramach polityki regulacji rynku pracy. W roku 2010 nastąpi dalsza poprawa sytuacji
na rynku pracy.
Wzrost wydajności pracy w Finlandii jest niemal dwukrotnie wyższy niż średnia
europejska dla pierwszej dekady XXI wieku, i to pomimo faktu, że zmiany
strukturalne w produkcji przełożyły się na wzrost udziału charakteryzujących się
niższą wydajnością usług w sumie wydajności. Poziom wydajności dla całej
gospodarki w 2009 roku był o ponad sześć procent niższy od średniej dla całego
obszaru Euro.
Proces spadku wydajności pracy wyhamuje w roku bieżącym, ponieważ w
następstwie dynamizacji popytu jesteśmy świadkami wzrostu produkcji. Wydaje się
jednak, że wzrostowi temu będzie towarzyszyć jednoczesny przyrost nakładu pracy
w przełożeniu na liczbę przepracowanych godzin, co z kolei spowoduje, że wzrost
wydajności utrzyma się na poziomie średnim. W roku 2011 będzie nadal postępował
powolny wzrost wydajności pracy, którego tempo wyniesie mniej więcej połowę
średniego tempa przyrostu za minione 10 lat.
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3. Dodatkowe formy edukacji w ramach szkolnictwa zawodowego
3.1. Szkolenia z zakresu rynku pracy
Szkolenia z zakresu rynku pracy (szkolenie dla dorosłych poszukujących pracy)
skierowane są przede wszystkim do osób bezrobotnych. W pewnym stopniu
szkolenia takie proponuje się również osobom, które stoją wobec groźby utraty pracy
oraz tym, które są wyłączone z rynku pracy. Proporcja osób bezrobotnych w grupie
osób podejmujących przedstawiane szkolenia w ciągu ostatnich kilku lat ustawicznie
wzrasta.
Szkolenia z zakresu rynku pracy finansowane są przez władze zajmujące się
kwestiami zatrudnienia i są przeznaczone przede wszystkim dla osób bezrobotnych i
osób w wieku od 20 lat, które są zagrożone bezrobociem. Osoby uczestniczące w
szkoleniach z zakresu rynku pracy (przede wszystkim oferujące naukę zawodu) oraz
w szkoleniach dla szukających pracy, które są finansowane przez odpowiednie
organy administracji, otrzymują zasiłek szkoleniowy lub zasiłek na czas pozyskiwania
pracy, jak również zwrot poniesionych w związku z uczestnictwem w szkoleniu
kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania. Celem tych szkoleń jest utrzymanie
równowagi między popytem a podażą pracy oraz zapobieganie bezrobociu, jak i
niedoborom siły roboczej.
3.2. Edukacja i szkolenia odpłatne
W Finlandii działa około tysiąca prywatnych firm oferujących szkolenia na zasadach
komercyjnych. Są to względnie nieduże, wyspecjalizowane firmy, zakładane zwykle
przez grupy ekspertów w danej dziedzinie. Należą do nich na przykład szkoły jazdy,
szkoły językowe, bądź przedsiębiorstwa organizujące szkolenia z branży ICT. Firmy
prywatne organizują również szkolenia fryzjerskie, kosmetyczne, czy dla przyszłych
masażystów. Ponadto funkcjonują prywatne instytucje szkolące w zakresie sztuki,
muzyki i tańca.
Prywatne przedsiębiorstwa działające na zasadach rynkowych nie podlegają
publicznemu systemowi finansowania. Ponadto nie wolno im używać nazw
kwalifikacji, które są zarezerwowane dla oficjalnego systemu szkolnictwa. Jednak
uczniowie uczestniczący w organizowanych przez te firmy szkoleniach mogą
uczestniczyć w sprawdzianach umiejętności zawodowych i tą droga uzyskiwać prawo
do używania chronionej nazwy kwalifikacji. Działalność komercyjnych firm
szkoleniowych podlega kontroli administracji ds. ochrony praw konsumentów.
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3.3. Przedsiębiorczość w szkolnictwie zawodowym
Wszystkie 53 ogólnokrajowe podstawy programowe i wymagania dotyczące
kwalifikacji opartych na kompetencjach wydane dla różnych kwalifikacji objętych
średnią szkołą zawodową definiują przedsiębiorczość w kontekście zarówno
wewnętrznym, jak i zewnętrznym, z uwzględnieniem wymagań w zakresie
umiejętności zawodowych na danym polu. Przedsiębiorczość wewnętrzną
dostosowuje się do kompetencji zawodowych wymaganych na poszczególnych
polach w sposób następujący:
•

•

•

Przedsiębiorczość jako element kształcący uczniów na aktywnych,
sumiennych, pewnych siebie i dysponujących różnorodnymi zasobami
pracowników, samozatrudnionych lub przedsiębiorców. Najwyższa jakość i
działania zorientowane na klienta – uczniowie powinni zyskać umiejętność
stosowania
wymaganych
metod
zapewnienia
jakości,
które
są
najpowszechniej stosowane w odniesieniu do ich dziedziny pracy. Uczniowie
muszą pozyskać umiejętność uwzględniania oczekiwań i indywidualnych
potrzeb klientów oraz do radzenia sobie w różnych sytuacjach z udziałem
klienta. Celem nauczania umiejętności rynkowych jest przekazanie uczniowi
wiedzy o potrzebie uwzględniania czynników prawnych, funkcjonowaniu w
pracy i w społeczeństwie z poszanowaniem praw, obowiązków i zobowiązań
konsumentów. Uczniowie winni się nauczyć działać jako konsumenci i jako
pracownicy, co przekłada się na rozwój gospodarki kraju.
Doradztwo dla uczniów powinno służyć im informacją o doświadczeniach w
pracy, funkcjonowania przedsiębiorcy i wykonywania różnych zawodów.
Podczas nauki praktycznej (przynajmniej 20 punktów ov), uczniowie poznają
zasady działania zgodnie z koncepcją biznesową przedsiębiorstwa, w sposób
przynoszący firmie zysk i wspierający jej działania. Ponadto uczniowie
zapoznają się z działalnością gospodarczą i specyfiką działania w roli
przedsiębiorcy w swojej dziedzinie.
Do przedmiotów objętych określoną przez rząd podstawą programową w
odniesieniu do wszystkich kwalifikacji w średnim szkolnictwie zawodowym
należą przedmioty dotyczące społeczeństwa, biznesu i rynku pracy (1 punkt
ov). Podstawowe treści przekazywane w tym module studiów mają nauczyć
funkcjonowania w ramach społeczności, społeczeństwa, oraz jako obywateli
UE, jako członków społeczności pracującej i w zgodzie z procedurami i
sposobami działania rynku pracy. Uczniowie są też zapoznawani z rolą
gospodarstwa domowego i przedsiębiorstw dla gospodarki kraju.

Nauczanie przedsiębiorczości w kontekście zewnętrznym jest w ramach programu
kwalifikacji wszystkich średnich szkół zawodowych dobrowolne, z wyłączeniem szkół
kosmetycznych. W zależności od indywidualnych planów nauczania, uczniowie mogą
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nawet uzyskać dyplom
„przedsiębiorczość”.
•

•

•

ukończenia

szkoły

zawodowej

w

specjalizacji

Przedsiębiorczość (0-4 punków ov) uwzględniono jako dobrowolny przedmiot
w podstawie nauczania. Do podstawowych składowych tego przedmiotu
należy rozwijanie koncepcji biznesowych i produktów, zakładanie działalności
gospodarczej, obsługa klienta oraz handel (sprzedaż) i marketing w
przedsiębiorstwie / dla produktu.
Moduły nauczania przedsiębiorczości (5-10 punktów ov) to przedmioty
fakultatywne, uzależnione od potrzeb danej branży, realizowane w takich
tematach jak kultura, zasoby naturalne, fryzjerstwo, opieka zdrowotna i
społeczna, turystyka, żywienie zbiorowe i ekonomika gospodarstw domowych.
Nauczanie teoretyczne i praktyczne w sektorze biznesu i administracji można
wprowadzać w całości, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości
zewnętrznej.
W 2004 roku opracowano działy nowych modułów nauczania
„przedsiębiorczość i biznes”, za które uczeń otrzymuje 20 punktów ov (10 +
10). Działy te są przeznaczone do włączenia do ogólnokrajowej podstawy
programowej
dla
wszystkich
kwalifikacji
średniego
szkolnictwa
zawodowego. Decyzję co do nauczania tych przedmiotów bądź rezygnacji z
nich podejmują jednostki lokalne odpowiedzialne za zapewnienie usług
edukacyjnych. Uczeń może włączyć te działy do zestawu przedmiotów
dodatkowych i fakultatywnych. Nauczanie przedsiębiorczości będzie
dostosowywane do specyfiki danej branży, na której specjalistę uczeń się
kształci. Nauczanie i praktyki będą tu realizowane wspólnie z
przedsiębiorstwami danej branży.

Do podstawowych działań rozwojowych podejmowanych na szczeblu Krajowej Rady
Edukacji należą:
•

•

•

stworzenie „szkoły wirtualnej”, która ma umożliwić uczniom naukę
funkcjonowania w biznesie w swoich branżach poprzez interaktywne kursy
online;
udział w przedsięwzięciach służących opracowywaniu lokalnych programów
nauczania w celu promowania przedsiębiorczości i aktywności biznesowej w
poszczególnych branżach;
opracowanie
nowego
programu
nauczania
przedsiębiorczości,
przedsiębiorczości w biznesie, wprowadzenie go na okres próby do programu
kwalifikacji zawodowych w biznesie i administracji. Program ten ma dawać
uczniom wielotorowe umiejętności funkcjonowania biznesowego;
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•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

dopracowanie programu praktyk uczniowskich w celu optymalizacji nauczania
przedsiębiorczości i funkcjonowania w biznesie;
wykorzystanie programów wspierania nauki praktycznej w kontekście
przedsiębiorczości;
opracowywanie programów doradztwa dla uczniów, których celem jest
promocja przedsiębiorczości i funkcjonowania w biznesie;
rozwój inkubatorów biznesu na poziomie szkoły średniej, również we
współdziałaniu z politechnikami;
wspieranie rozbudowy metody nauczania ‘przedsiębiorczości praktycznej’ dla
wszystkich branż;
wspieranie rozwoju inicjatyw ‘młodej przedsiębiorczości’ i odpowiednie
dostosowywanie poszczególnych poziomów nauczania;
tworzenie możliwości dla osób o ograniczonych możliwościach wykonywania
pracy lub niepełnosprawnych w zakresie uczestnictwa w praktycznej nauce
zawodu i zakładania przedsiębiorstw społecznych;
analizowanie przyszłych potrzeb w zakresie przedsiębiorczości i
funkcjonowania w biznesie oraz rozwijanie dostosowanych do tych potrzeb
procesów nauczania teoretycznego i praktycznego we współpracy z
Narodową Radą Edukacji i Szkoleń ds. Sektora Przedsiębiorczości;
udział w rozwijaniu i propagowaniu najlepszych metod postępowania (tzw.
best practices);
rozwijanie kompetencji nauczycieli poprzez stały program szkoleń i
zapewnianie możliwości spędzania określonego czasu w zakładach /
przedsiębiorstwach danej branży;
utrzymywanie
aktualizowanych
na
bieżąco
stron
poświęconych
przedsiębiorczości w ramach strony Edu.fi Narodowej Rady Edukacji, oraz
zachęcanie użytkowników do uczestnictwa i aktywnego kształtowania treści
tych stron.
Opracowywanie materiałów pomocniczych dla w/w działań.

3.4. Pokazy umiejętności zawodowych
Pokazy weryfikacyjne umiejętności zawodowych służą pobudzeniu świadomości
biznesowej w systemie nauczania. Pokazy te są organizowane wspólnie z
przedsiębiorstwami, mają formę sprawdzianów i demonstracji umiejętności
zawodowych w prawdziwych miejscach pracy. Elementem systemu stało się
włączenie uczestniczących w pokazie uczniów w proces nauki praktycznej w
zakładzie / przedsiębiorstwie. Niewątpliwą zaletą pokazów jest fakt, iż stanowią one
dla uczniów znakomitą sposobność do zademonstrowania swojej wiedzy i
umiejętności w sytuacjach praktycznych. To z kolei zwiększa ich wiarę w siebie,
motywację do nauki i podnosi poziom samych umiejętności.
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Ponadto pokazy umiejętności zawodowych poprawiły znajomość praktyki
funkcjonowania przedsiębiorstw wśród samych nauczycieli. Znacząco oddziałuje to
na proces osiągania celów związanych z orientacją na praktyczne działanie w
firmach w procesie edukacji zawodowej, a więc przekłada się na odpowiednią jakość
nauczania zawodowego. System ten stanowi także pole do oddziaływania przez
firmy na proces edukacyjny, zwłaszcza na wspomnianym polu orientowania młodych
ludzi na praktykę przedsiębiorstw. Od różnych reprezentantów biznesu płyną słowa
uznania dla systemu pokazów umiejętności zawodowych.
Pokazy umiejętności zawodowych wymagają od instytucji odpowiedzialnych za
świadczenie usług edukacyjnych stałego kontaktu z przedsiębiorstwami, a także
ciągłego kontaktu nauczycieli z realnymi miejscami pracy. Organ odpowiadający za
organizowanie pokazów umiejętności zawodowych stanowi jednocześnie dla
instytucji odpowiedzialnych za edukację łącznik z przedsiębiorstwami. Z wielu źródeł
płyną informacje, że od chwili wprowadzenia pokazów umiejętności zawodowych
rady doradztwa zawodowego zaczęły działać skuteczniej. Między organami
organizującymi pokazy a radami doradztwa zawodowego wytworzyły się dobre
wzorce kooperacji. Pokazy umiejętności zawodowych służą rozwijaniu samych
umiejętności u uczniów, lecz nie są jedynym narzędziem zapoznawania ich z
rzeczywistością środowiska pracy. W opinii organizacji świadczących usługi
edukacyjne możliwości zatrudnienia danego ucznia w większym stopniu od pokazów
zwiększa uczestnictwo w praktykach – nauka zawodu w praktyce.
Pokazy umiejętności zawodowych pozwoliły na wprowadzenie standaryzacji oceny
uczniów szkół zawodowych, jednocześnie zmniejszyły różnice między
poszczególnymi polami nauczania i kwalifikacjami. Służy temu również opracowanie
jednolitego, ogólnokrajowego programu nauczania, kryteriów oceny oraz danych do
prowadzenia pokazów umiejętności zawodowych, jak również szkolenia dla
nauczycieli prowadzone przez instruktorów bezpośrednio w miejscach pracy.
Kolejnym elementem służącym standaryzacji oceny uczniów w przyszłości będą
nowe wymogi dotyczące kwalifikacji.
Z punktu widzenia obiektywności oceny istotne jest zapewnienie nauczycielom
odpowiednich możliwości rozwoju, polegających na organizacji szkoleń dla
pedagogów bezpośrednio w zakładach / przedsiębiorstwach różnych branż. Pozwala
to nauczycielom krytycznie przyjrzeć się własnym metodom nauczania, prowadzenia
i oceniania ucznia. Podczas prac nad doskonaleniem metod nauczania, uczenia się i
oceniania istnieje tez możliwość wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy
przedstawicielami różnych branż i specjalności.
Na jakość edukacji składa się wiele czynników, jednym z nich są stanowiące element
procesu oceny ucznia pokazy umiejętności zawodowych. Same pokazy nie są
wystarczającą gwarancją zapewnienia odpowiedniej jakości szkolnictwa
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zawodowego. Służą one zapoznaniu ucznia z warunkami w miejscu pracy, jednak ich
największą zaletą jest fakt, że stanowią ramy współpracy między instruktorami w
zakładach pracy a instytucjami organizującymi nauczanie. To nie tylko wsparcie dla
samych uczniów i ich rozwoju, ale także korzyść dla wszystkich stron procesu.
Jakości nauczania nie służy bowiem występowanie znacznych rozbieżności między
sytuacją w rzeczywistej pracy a metodyką prowadzenia i oceny uczniów.
Wprowadzenie pokazów umiejętności zawodowych przyczyniło się do rozwoju
teoretycznego i praktycznego szkolnictwa zawodowego. Biurokratyczno-normatywny
charakter tych pokazów spotkał się jednak z krytyką, a z wielu źródeł płyną sygnały,
iż zamiast takiej – technicznej w swym charakterze – reformy warto dokonać
pewnych przeobrażeń w sferze pedagogicznej, obejmującej orientację na życie
zawodowe w toku nauczania i uczenia się, wdrażanie innowacyjnych modeli
postępowania i przemiany w metodologii i sposobie zarządzania.

Praca nauczyciela podlega przemianom
Ocena sytuacji wskazuje, że w zawodzie nauczyciela i pracy nauczycielskiej
zachodzą ogromne przemiany. Można wręcz mówić o zmianie paradygmatu w pracy
pedagogicznej – praca nauczyciela przyjęła formę prowadzenia ucznia w ramach
programu jego przysposabiania do życia zawodowego, obecnie nauczyciel prowadzi
ucznia poprzez procesy pedagogiczne, poza tym kieruje nauką w sensie ogólnym.
Zamiast prowadzenia lekcji jako takich, nauczyciel organizuje i planuje dla uczniów
szkolenia i instruktaże dotyczące miejsc pracy, a wcześniej przygotowuje warunki do
realizacji tych działań. Do zadań nauczyciela należy także zapewnienie właściwej
jakości procesów, nadzór i ocena ucznia.
Za opracowanie pokazów umiejętności zawodowych i za ich akceptację ze strony
organów nadzorujących odpowiadają nauczyciele, osoby organizujące nauczanie i
koordynatorzy. Nauczyciele odpowiadają też za planowanie pokazów w imieniu
poszczególnych uczniów, nierzadko do przygotowań pokazu włącza się także sam
uczeń oraz zakład, w którym zdarzenie ma mieć miejsce.
Nauczyciel musi sprawdzić, czy miejsce pracy, w którym planuje się
przeprowadzenie pokazu, spełnia odpowiednie warunki – kontrolę taką należy
przeprowadzić jeszcze przed rozpoczęciem okresu praktyk zawodowych i przed
akceptacją danego stanowiska jako miejsca prowadzenia pokazów. W niektórych
wypadkach miejsca pracy znajdują się w znacznej odległości od szkoły, co wiąże się
z koniecznością ponoszenia przez nauczycieli kosztów dojazdu. W praktyce często
zdarza się, że nauczyciele nie odwiedzają położonych w większej odległości miejsc,
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wskutek czego uczniowie nie mogą skorzystać z wytycznych z ich strony, zaś sam
nauczyciel nie może brać udziału w ocenie pokazu ani w dyskusji ewaluacyjnej.
Do zadań nauczycieli należy też doradzanie uczniom i pomoc w przygotowaniach,
jak i ocena kwalifikacji przed pokazem, i to mimo, że w okresie praktyki zawodowej
na pierwszy plan wysuwa się rola opiekuna praktyki na miejscu, w zakładzie pracy.
Przygotowania do samego pokazu prowadzi się starannie, towarzyszą im regularne
czynności sprawdzające posiadanie przez ucznia wszystkich potrzebnych do
przebrnięcia przez pokaz umiejętności. Ogólnie uczniowie są dość zadowoleni z
instruktażu i pomocy poprzedzających pokaz umiejętności zawodowych.
Pokazy umiejętności zawodowych to element oceny ucznia. Stosowane przez
niektórych nauczycieli metody ewaluacyjne uległy zmianie, inni natomiast hołdują
starym sposobom oceny. Dla tych drugich pokazy oznaczają dodatkową pracę, poza
podstawowymi zadaniami pedagogicznymi. Problem ten został rozpoznany i
nauczyciele stają w obliczu potrzeby analizy własnych zachowań w tym względzie.
Wraz z podstawami określonymi w programie nauczania, ogólnokrajowe dane
dotyczące pokazów umiejętności zawodowych oraz kryteria dotyczące pokazów
stanowią istotną podstawę do dokonywania oceny ich wyników. Dane dotyczące
pokazów umiejętności zawodowych i opracowane przez Fińską Narodową Radę
Edukacji ogólnokrajowe kryteria oceny są szeroko stosowane i uznaje się ja za
istotną wartość z punktu widzenia metodyki pokazów.
Zakres udziału nauczycieli w ocenie uczniów jest różny. W pokazach
organizowanych w ramach instytucji edukacyjnych rola nauczycieli jest kluczowa. Nie
uczestniczą oni zawsze w samej ocenie pokazów odbywających się w miejscach
pracy w zakładach / przedsiębiorstwach, co nie oznacza, że nie mogą przed
pokazem omawiać kwestii oceny z uczniem i jego opiekunem na czas pokazu. W
praktyce oznacza to, że wieloaspektowy charakter oceny (obejmujący nauczyciela,
opiekuna na czas pokazu i ucznia) nie jest w pełni realizowany. Jednakże za
rozmowę ewaluacyjną, podsumowanie oceny oraz wystawienie samej oceny
odpowiada nauczyciel.
Wytyczne na poziomie ogólnokrajowym
Instytucje organizujące nauczanie wyrażają zadowolenie z wytycznych
ogólnokrajowych i otrzymywanego za ich pośrednictwem wsparcia, zwłaszcza w
zakresie finansowania. Określone przez władzę wytyczne uznaje się jednocześnie za
nadmiernie centralistyczne i zbyt daleko idące w próbach standaryzacji. Stąd sposób
realizacji prac nad pokazami umiejętności zawodowych uznaje się za zbytnio
zbiurokratyzowany, sformalizowany i restrykcyjny w zestawieniu z obowiązkami i
systemem decyzyjnym instytucji organizujących kształcenie. Przykładowo wysoki
poziom uszczegółowienia ogólnokrajowej podstawy programowej w niektórych
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wypadkach wymusił na tych instytucjach i nauczycielach zwiększenie liczby testów
kompetencyjnych i modułów związanych z pokazami umiejętności zawodowych.
Niektóre instytucje edukacyjne oczekiwałyby konkretnych rad, odpowiedzi i instrukcji
od Fińskiej Narodowej Rady Edukacji. Zwłaszcza brakuje im jednoznacznego
określenia kryteriów i materiału. Inni poszukują nowych form działania. Ponadto
niektóre źródła podkreślają potrzebę wsparcia w procesie oceny, określenie
jednoznacznych kryteriów, wskazywano też na potrzebę oceny zewnętrznej i
wymiany doświadczeń.
3.5. Kwalifikacje oparte na kompetencjach
Finlandia pracuje nad rozwojem kwalifikacji opartych o kompetencje od 1994 roku.
System ten ma umożliwić dorosłym w wieku produkcyjnym uzyskiwanie kwalifikacji
bez potrzeby uczestniczenia w sformalizowanych szkoleniach. Istnieje możliwość
uwzględnienia opartych o kompetencje kwalifikacji zawodowych, uzupełniających
kwalifikacji zawodowych lub szczególnych kwalifikacji zawodowych – lub ich
fragmentów – w systemie testów kompetencyjnych, w ramach którego następuje
uznanie i walidacja kompetencji uzyskanych uprzednio w różny sposób.
Zwieńczeniem testu kompetencji jest prezentacja niezbędnych do wykonywania
danego zawodu kompetencji. Jakkolwiek udział w teście kompetencyjnym nie
wymaga formalnych przygotowań, około 95% kandydatów uczestniczy w takiej czy
innej formie szkoleń, w trakcie których realizuje się indywidualne programy. Średnie
szkolnictwo zawodowe daje przygotowanie do pozyskania kwalifikacji zawodowych
na poziomie średnim, natomiast uzupełniające szkolenia zawodowe przygotowują do
uzyskania kwalifikacji uzupełniających i specjalistycznych.
W 2007 roku w testach kompetencyjnych wzięło udział niemal 64 000 osób; poprzez
system kwalifikacji opartych o kompetencje około 32 000 osób uzyskało kwalifikacje
zawodowe (wszystkie trzy poziomy: średnie kompetencje zawodowe, uzupełniające
kwalifikacje zawodowe oraz specjalistyczne kwalifikacje zawodowe), natomiast blisko
15 000 osób kwalifikacje częściowe.
Oferta obejmuje 53 kwalifikacje zawodowe na poziomie średnim (kwalifikujące do
wykonywania pracy w danej branży), około 300 kwalifikacji uzupełniających
(umiejętności zawodowe wymagane od specjalistów średniego stopnia) oraz
specjalistyczne kwalifikacje zawodowe (osoby uzyskujące ten poziom kompetencji
potwierdzają swoją umiejętność rozwiązywania najbardziej wymagających zadań
specjalistycznych w danej branży). Odpowiednie wymagania podaje wykaz
oficjalnych wymogów odnośnie kwalifikacji opartych o kompetencje, określonych
przez Fińską Narodową Radę Edukacji. Podstawowe zasady dotyczące testów
kompetencyjnych:
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• współdziałanie między pracodawcami, pracownikami i sektorem edukacyjnym
przy określaniu ram kwalifikacji i wymogów kwalifikacji opartych o
kompetencje, organizacji testów kompetencyjnych i ich ocenie;
• waga kwalifikacji bez względu na sposób ich pozyskania;
• ukończenie kwalifikacji lub modułu prezentującego kompetencję w teście;
• indywidualizacja procesu uczenia się i zdobywania kompetencji.
3.6. Szkolenia w ramach praktyk
Wszystkie możliwe do uzyskania w instytucjach edukacyjnych średnie kwalifikacje
zawodowe można także pozyskać poprzez praktyki. Jako, że opierają się one na
zasadach kontraktu o pracę, szkolenia te odbywają się na konkretnych miejscach
pracy i obejmują rzeczywiste zadania związane z codzienną pracą. Uzupełnieniem
praktyki jest teoria – naukę materiału teoretycznego można zorganizować w
instytucjach oferujących nauczanie zawodowe, w ośrodkach szkoleń zawodowych
dla dorosłych lub, w razie potrzeby, w innych ośrodkach edukacyjnych.
Praktyki tego typu stanowią jedną z form nauki zawodu cieszących się w ostatnich
latach sporą popularnością. Instytucja organizująca praktyki (miejscowe władze,
związek władz lokalnych, zarejestrowane stowarzyszenie lub fundacja) odpowiada
też ze ich przebieg i nadzoruje umowy (kontrakty). Formalna nauka zawodu
obejmuje kwalifikacje zawodowe, poszerzone kwalifikacje zawodowe i
specjalistyczne kwalifikacje zawodowe.
Poprzez praktyki można uzyskać kwalifikacje wszystkich trzech stopni. Do udziału w
praktykach uprawnieni są zarówno dorośli, jak i młodzież. Liczba uczestników
praktyk w Finlandii była niewielka, lecz w ostatnich latach wskutek intensyfikacji
nakładów ze strony rządu liczba osób zdobywających w ten sposób zawód rośnie. W
okresie od 1994 do 1999 nastąpiło potrojenie uczących się w tym systemie, a w roku
2006 uczestniczyło w nich około 55 000 osób.
Praktyki odbywają się w oparciu o kontrakty o pracę w konkretnych miejscach pracy i
obejmują rzeczywiste zadania związane z codziennymi obowiązkami. Uzupełnieniem
praktyki jest teoria – naukę materiału teoretycznego można zorganizować w
instytucjach oferujących nauczanie zawodowe, w ośrodkach szkoleń zawodowych
dla dorosłych lub, w razie potrzeby, w innych ośrodkach edukacyjnych. Praktyki
uwzględniają ogólnokrajową podstawę programową lub wymogi dotyczące danej
kwalifikacji opartej o kompetencje, według których tworzy się indywidualny program
nauczania dla każdego ucznia. Program taki musi spełniać zarówno potrzeby
miejsca pracy (praktyki), jak i potrzeby ucznia.
W programie nauczania należy uwzględnić wcześniejszą edukację ucznia i jego
doświadczenie zawodowe. Program sporządzają wspólnie: uczeń, pracodawca i
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przedstawiciele miejscowej administracji. Treść programu dołącza się do kontraktu
przy jego akceptacji.
Podczas praktyk pracodawca wypłaca uczniowi uposażenie za okres praktyki. Nauka
teorii związanej z treścią odbywanej praktyki jest dla ucznia bezpłatna, przy czym za
czas spędzony na nauce części teoretycznej materiału uczeń może otrzymywać
dietę dzienna, dietę rodzinną i zwrot części kosztów transportu i zakwaterowania. Za
pokrycie wszystkich tych zobowiązań odpowiada państwo. Państwo jest także
odpowiedzialne za pokrycie wszystkich kosztów systemu praktyk zawodowych –
udział ustawowych środków rządowych wynosi 100 procent kosztów jednostkowych,
zatwierdzanych przez Ministerstwo Edukacji.

4. Formy oświaty zawodowej i ustawicznego szkolnictwa
zawodowego
4.1. Podstawowe zadania instytucji odpowiadających za zapewnienie edukacji
zawodowej
W 2008 roku 79 procent instytucji edukacji zawodowej było utrzymywanych przez
władze lokalne bądź ich stowarzyszenia. 20 procent utrzymywały organizacje
prywatne, a 1 procent – państwo. Kryteria finansowania tych jednostek są jednolite i
niezależne od struktury własności.
Teoretyczne i praktyczne nauczanie zawodowe przeszło pewne zmiany strukturalne:
instytucje połączyły się i tworzą większe byty multidyscyplinarne, a jednocześnie
niektóre placówki nauczania zawodowego przekształcono w nowe ośrodki nauczania
trzeciego stopnia, politechniki (uniwersytety nauk stosowanych). W roku 2005 suma
kosztów operacyjnych wszystkich instytucji kształcenia zawodowego wyniosła 1 260
milionów euro, co daje średni koszt na ucznia (na politechnikach – studenta) za rok
2007 na poziomie 8 900 Euro.
Instytucje kształcenia zawodowego otrzymują na pokrycie kosztów operacyjnych
ustawowe środki państwowe, których wysokość jest funkcją cen świadczeń,
określanych przez Ministerstwo Edukacji. Ceny jednostkowe dostosowuje się
proporcjonalnie do danej jednostki edukacyjnej, z uwzględnieniem różnicy kosztów
edukacji dla różnych branż. Ponadto przy rozdziale funduszy pod uwagę bierze się
też takie czynniki jak zadania edukacyjne i oświatę osób ze szczególnymi potrzebami
w danej instytucji.
Na cele związane z organizacją edukacji i szkoleń Ministerstwo Edukacji udziela
instytucjom oświatowym pozwolenia, w którego treści określa te sektory nauczania,
w których wolno im organizować działalność, jak i całkowitą liczbę uczniów dla danej
szkoły. Instytucje edukacyjne samodzielnie określają kwalifikacje zawodowe i
programy nauczania, jakie będą realizowały w ramach swoich sektorów.
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Także w wypadkach, gdy dana instytucja edukacyjna odpowiada samodzielnie ze
finansowanie, może się poruszać w ramach swego budżetu, za gospodarowanie
którym odpowiada dyrektor. Zazwyczaj na sposób wykorzystania środków z budżetu
szkoły wpływają również nauczyciele. Suma środków stanowi też częściowo
odzwierciedlenie jakości pracy nauczycieli, gdyż elementem finansowania
ustawowego stał się mechanizm przyznawania funduszy w zależności od wyników
nauczania.
Finansowanie zależne od wyników nauczania ma zachęcić jednostki odpowiedzialne
za świadczenie usług edukacji zawodowej (dalej VET) do położenia szczególnego
nacisku na kwestie perspektyw zatrudnienia i możliwości kształcenia ustawicznego
uczniów, jak również do zwiększenia odsetka uczniów kończących szkołę i
otrzymujących świadectwo przy jednoczesnym ograniczeniu liczby uczniów
pozostających poza szkołą. Uwzględnia się również inwestycje w edukację
ustawiczną dla nauczycieli.
System oceny wzajemnej i transfer innowacji
Instytucje VET wdrażając EQARF (European Quality Assurance Reference
Framework – europejski system ram zapewniania jakości), Szczególnie skupiają się
na fazie analizy i pobudzania procesu rozumienia wzajemnych powiązań między
systemami zapewnienia jakości, oceny i rozwoju VET.
Główne zadanie to doskonalenie i dalszy rozwój metodologii European Peer Review
(europejski system oceny wzajemnej) poprzez badanie jej oddziaływania i
promowanie wykorzystywania zarówno na poziomie krajowym, jak i
międzynarodowym.
Opracowano wytyczne dotyczące oddziaływania systemu oceny wzajemnej (Peer
Review Impact Guidelines) oraz poszerzoną analizę systemu oceny wzajemnej (Peer
Review Follow-up Guide). Wytyczne te skierowane są do instytucji VET, a ich celem
jest pobudzenie oddziaływania systemu oceny wzajemnej pod kątem rozwoju i
optymalizacji oferty edukacyjnej VET. Wykaz wytycznych jest przeznaczony dla
instytucji VET, ma im służyć jako podstawa do analizy i oceny funkcjonowania
systemu oceny wzajemnej w ich placówkach.
W ciągu ostatnich lat owocem aktywnej współpracy na szczeblu europejskim stało
się wypracowanie narzędzi poprawy jakości VET. Instytucje VET poprawiły metodykę
planowania nauki odbywającej się w miejscach pracy poprzez wzajemny transfer
doświadczeń i wiedzy z innymi krajami europejskimi. Instytucje VET otrzymują
transfer innowacji i wdrażają nowe metody działania – w placówkach kształcenia
zawodowego wdrożono znaczną liczbę rozwiązań, których podstawą były projekty
innowacyjne. Wśród nich można wymienić: narzędzia i metody wymiany tzw. wiedzy
cichej, związanej ze sprawdzonymi i skutecznymi metodami działania w procesie
Partnerzy

Instytucja współpracująca

ul. Ogrodowa 11, 61-821 Poznań, tel. +48 61 673 1901, tel./faks +48 61 639 3131
e-mail: info@zawodowcy.org :: www.zawodowcy.org
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

nauki w miejscu pracy, wspieranie procedur wdrażania przemian, korzystanie z
transferu nowoczesnych, sprawdzonych rozwiązań w krajach partnerskich jako
narzędzia gwarantującego jakość, oraz określanie kluczowych elementów w
procesach przemian.
Wiele spośród sprawdzonych dobrych rozwiązań dotyczących nauki w miejscu pracy
wykorzystuje się jedynie w bardzo niewielkim stopniu, ponieważ stwierdzono, że są
one często zbyt silnie powiązane z kontekstem lokalnym. Zawarte we wspomnianym
wyżej wykazie wytyczne będą podlegały analizie i akceptacji w toku realizacji
projektu jako element rzeczywistego procesu przekazu metod nauki w miejscu pracy
pomiędzy partnerami. W przedsięwzięcie włączone zostaną też instytucje realizujące
nauczanie w formie praktyk.
4.2. Metody identyfikacji i walidacji na poszczególnych poziomach kwalifikacji
Ogólne cele szkolnictwa zawodowego, strukturę kwalifikacji oraz przedmioty
podstawowe określa rząd. Ministerstwo Edukacji podejmuje decyzje dotyczące
przebiegu i zakresu nauki. W Finlandii obowiązują 53 kwalifikacje zawodowe na
poziomie średnim, a w ich ramach realizuje się 119 programów nauczania.
System budowy programu nauczania i praktycznej nauki zawodu obejmuje
ogólnokrajowe podstawy programowe, programy opracowywane przez poszczególne
instytucje odpowiedzialne za świadczenie nauki, oraz indywidualne plany nauczania
poszczególnych uczniów.
Fińska Narodowa Rada Edukacji określa treść ogólnokrajowej podstawy
programowej dla poszczególnych kwalifikacji, określa składowe i cele nauki,
podstawowe treści i kryteria oceny dla poszczególnych modułów nauczania. Ponadto
Rada określa metody dokonywania oceny ucznia, udzielania mu instruktaży i porad,
przebiegu nauki w miejscu pracy, edukacji i praktyk specjalnych, uzgodnień
dotyczących edukacji dla imigrantów oraz nauki poprzez praktykę zawodową.
Ogólnokrajowa podstawa programowa definiuje także treść programów ustalanych
lokalnie.
W pracach nad ogólnokrajową podstawą programową Fińska Narodową Radę
Edukacji wspierają organizacje pracodawców, związki zawodowe, Związek
Zawodowy Pracowników Oświaty oraz zrzeszenia uczniów. Bezpośrednio nad
treścią programów pracują Narodowe Komitety ds. Nauczania, ciała składające się z
trzech elementów, powoływane przez Ministerstwo Edukacji dla poszczególnych
branż nauczania na trzyletnie kadencje. Ich celem jest planowanie i praca nad
rozwojem teoretycznej i praktycznej nauki zawodu. W pracach nad programami
nauczania uczestniczą też lokalne odpowiedniki Komitetów oraz przedstawiciele
przedsiębiorstw i biznesu, pełniący role doradczo-konsultacyjne. Lokalne programy
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nauczania podlegają akceptacji przez zarządy instytucji odpowiadających za
świadczenie usług edukacyjnych.
Ogólnokrajowe podstawy programowe stanowią dla tych instytucji normę prawną.
Mają one w założeniu odzwierciedlać cele polityki oświatowej, określać wymagania
dla ujednoliconych w skali kraju kompetencji zawodowych oraz zdolności nauki i
funkcjonowania w społeczeństwie. Ponadto podstawy programowe muszą stanowić
podstawę oceny wyników nauczania w skali kraju.
Ogólnokrajowe podstawy programowe dla kwalifikacji zawodowych na poziomie
szkoły średniej oraz wymagania dotyczące kwalifikacji opartych na kompetencjach są
takie same w nauczaniu teoretycznym i praktycznym zarówno młodzieży, jak i
dorosłych. Zakres kwalifikacji wynosi 120 punktów ov (40 punktów za każdy rok
nauki, przy czym jeden punkt to 40 godzin nauki).
Elementy programu:
•

•

Nauka zawodu oraz nauka w miejscu pracy, w zależności od danej kwalifikacji
(90 punktów ov, z czego przynajmniej 20 punktów ov za naukę w miejscu
pracy);
Przedmioty podstawowe, wspólne dla wszystkich kwalifikacji (20 punktów ov,
z czego 16 za przedmioty obowiązkowe i 4 za fakultatywne). Przedmioty:
o język ojczysty
o drugi język państwowy lub język obcy
o matematyka
o fizyka i chemia
o przedmioty społeczne, związane z biznesem i rynkiem pracy
o edukacja zdrowotna; wychowanie fizyczne
o sztuka i kultura; przyroda
o technologia informatyczno-komunikacyjna (ICT); etyka, wiedza o innych
kulturach
o psychologia i przedsiębiorczość
o przedmioty do wyboru, różne (10 punktów ov)

Nauka obejmuje przynajmniej 1,5 punktu ov za udział w poradnictwie dla uczniów
oraz przynajmniej 2 punkty ov za realizację „projektu końcowego”.
Uczniowie mogą wybierać przedmioty fakultatywne z oferowanej listy bądź to we
własnej szkole, bądź w innej placówce edukacyjnej stopnia średniego
(ogólnokształcącej lub zawodowej), przy czym przedmioty te zostają włączone do ich
zakresu kwalifikacji z uwzględnieniem osobistych zainteresowań lub orientacji
zawodowej; mogą one również uwzględniać odpowiednie doświadczenie zawodowe.
Nauka przedmiotów fakultatywnych może stanowić element samej nauki zawodu, lub
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uczeń może powiększyć liczbę godzin nauki przedmiotów podstawowych do stopnia
pozwalającego mu nawet na ukończenie szkoły średniej ogólnokształcącej i / lub
zdanie egzaminu maturalnego jednocześnie z uzyskaniem kwalifikacji zawodowych.
Tu również można uwzględniać osobiste zainteresowania uczniów.
Jednym z elementów procesu edukacyjnego jest nauka w miejscu pracy, w czasie
której uczniowie zapoznają się z rzeczywistością zakładu pracy poprzez realizację
autentycznych zadań, a jednocześnie wypełniają podstawowe wymagania podane w
programie nauczania. Wszystkie kwalifikacje średniej szkoły zawodowej równoważne
120 punktom ov obejmują okres nauki w zakładzie pracy, którego minimalny wymiar
wynosi 20 punktów ov. Jednym z celów nauki przy pracy jest również zwiększenie
możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi.
Podczas fazy nauki w zakładzie pracy organizuje się zwykle pokazy umiejętności
zawodowych.
„Projekt końcowy” może się składać z zadań w zakładzie pracy, pracy pisemnej,
sprawozdania, realizacji określonego przedsięwzięcia, wykonania produktu lub innej
czynności równoważnej. „Projekt końcowy” ma służyć realnym potrzebom zakładu
pracy, dać uczniowi możliwość uczestniczenia w życiu zawodowym oraz ułatwiać mu
wejście na rynek pracy. Uczeń może realizować projekt indywidualnie, w grupie,
bądź w ramach większego przedsięwzięcia. Minimalny zakres projektu to 2 punkty
ov.
Średnią oświatę zawodową w obrębie nauk humanistycznych, pedagogiki i sportu
świadczą głównie instytucje edukacji liberalnej dla dorosłych. Uzyskane kwalifikacje
dają uczniom szeroki zakres umiejętności podstawowych, a w niektórych obszarach
wyposażają ich również bardziej specjalistyczne umiejętności. W oświacie (i
szkoleniach praktycznych) na poziomie średnim brak konkretnych zapisów
dotyczących liczby dni pracy, roku szkolnego i wakacji – terminy rozpoczęcia i
zakończenia roku szkolnego i wakacji ustalają samodzielnie instytucje
odpowiedzialne za świadczenie usług edukacyjnych.
Rok szkolny i program nauczania
Rok szkolny dzieli się na dwa semestry (półrocza) – jesienny i wiosenny. Koniec
semestru jesiennego i jednocześnie początek wiosennego przypada na przełom roku
kalendarzowego. Rok szkolny, a więc nauka, rozpoczyna się zwykle w sierpniu,
natomiast kończy się w maju lub na początku czerwca, nigdy nie trwa dłużej niż do
końca lipca.
Uczniowie zwykle chodzą do szkoły przez pięć dni w tygodniu – dotyczy to
wszystkich poziomów oświaty, oprócz uniwersytetów. Oznacza to, że soboty i
niedziele są zwykle dniami wolnymi od zajęć, poza wypadkami wyjątkowymi, gdy
organ odpowiedzialny za funkcjonowanie danej instytucji oświatowej zarządzi
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inaczej. Na przykład sobota może być dniem zajęć szkolnych wówczas, gdy w dzień
powszedni przypadało święto.
Czas trwania lekcji wynosi zazwyczaj 60 minut, z czego 45 minut jest
przeznaczonych na naukę, a pozostałych 15 to przerwa. Plany lekcji są różne w
różnych placówkach, przy czym uwzględniają one wybór przedmiotów przez
poszczególnych uczniów.
W placówkach oświaty zawodowej uczniowie wybierają moduły lub jednostki
nauczania z zakresu oferowanego przez daną instytucję, natomiast dzienny i
tygodniowy rozkład zajęć (plan lekcji) jest uzależniony od dokonanego przez samych
uczniów wyboru przedmiotów. Ponadto szkoły zawodowe prowadzą system
okresowy, jak inne placówki oświatowe poziomu średniego.
System układania programu nauczania w oświacie zawodowej obejmuje
ogólnokrajową podstawę programową, program opracowany lokalnie przez daną
instytucję oświatową oraz zindywidualizowany plan nauki danego ucznia. Program
nauczania dla poszczególnych kwalifikacji określa Fińska Narodowa Rada Edukacji –
definiuje treści i cele procesu nauczania, treści podstawowe oraz kryteria oceny
poszczególnych modułów nauki.
Rada określa treść ogólnokrajowej podstawy programowej dla poszczególnych
kwalifikacji, określa składowe i cele nauki, podstawowe treści i kryteria oceny dla
poszczególnych modułów nauczania, metody dokonywania oceny ucznia, udzielania
mu instruktaży i porad, przebiegu nauki w miejscu pracy, edukacji i praktyk
specjalnych, uzgodnień dotyczących edukacji dla imigrantów oraz nauki poprzez
praktykę zawodową. Ogólnokrajowa podstawa programowa definiuje także treść
programów ustalanych lokalnie. Postanowienia te są wspólne dla wszystkich
kwalifikacji zawodowych.
Metodyka nauczania
Metody nauczania nie są regulowane. Nauczyciele mogą samodzielnie wybierać
metodologię, która ich zdaniem pozwoli zrealizować postawione w programie
nauczania cele. Obecnie szczególny nacisk kładzie się na metody pracy
zorientowane na ucznia, rozwijanie jego inicjatywy i przedsiębiorczości, poczucia
odpowiedzialności i świadomości wagi, jaką ma pobieranie nauki.
Elastyczne metody nauczania odgrywają bardzo ważną rolę, podobnie istotne jest
stosowanie różnorodnych metod i unikanie przywiązywania określonych metod do
danego roku czy klasy, interakcja teorii i praktyki oraz współdziałanie i interakcje
pomiędzy instytucjami w zakresie planowania i wdrażania sposobów nauczania. W
celu integracji nauczania w większe moduły można korzystać z metod nauki łączonej
i pracy nad projektem, obejmujących cele większej liczby modułów nauczania.
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Ponadto jednym z priorytetów w sferze opracowywania nowych metod nauczania jest
również e-learning, czyli nauka przez Internet.
Nauka w miejscu pracy to metoda nauczania oparta o podane w programie cele.
Dąży się do maksymalnie jak najszerszego uwzględniania zarówno potrzeb ucznia,
jak i zakładu, w którym przebiega proces nauki. Uczeń ma kontakt z prawdziwym
światem pracy, a jednocześnie przemysł zyskuje możliwość oddziaływania na
przebieg procesów edukacyjnych, w perspektywie może więc liczyć na pracowników
o umiejętnościach lepiej dostosowanych do rzeczywistych potrzeb.
Celem tych działań jest zapewnienie, by umiejętności zawodowe uczniów wynikały z
rzeczywistych potrzeb zakładów pracy, a w rezultacie ułatwianie uczniom znalezienia
pracy. Ponadto takie rozwiązanie upraszcza proces rekrutacji uzdolnionej i
wykształconej siły roboczej do przedsiębiorstw oraz na inne miejsca pracy.
Nauczanie poprzez praktyki w miejscu pracy obejmuje ogólnonarodową podstawę
programową lub wymagania dotyczące odpowiedniej kwalifikacji opartej na
kompetencjach, w oparciu o które formułuje się indywidualny tryb nauczania danej
osoby. Program ten sporządza się w sposób pozwalający spełnić wymogi i potrzeby
zarówno zakładu (miejsca pracy / nauki), jak i samego ucznia.
Program określa kwalifikacje, jakie należy pozyskać, wymogi ogólnokrajowej
podstawy programowej bądź kwalifikacji opartej o kompetencje, jakich
przestrzeganie jest wymagane w czasie procesu nauczania, zakres kwalifikacji,
podstawowe zadania do wykonania, opis modułu teoretycznego stanowiącego
element procesu nauki, harmonogram realizacji procesu nauczania, informacje o
nauczycielach prowadzących, jak i inne kwestie związane z organizacją nauczania.
W programie nauczania należy uwzględnić i uznać umiejętności, które uczyń
ewentualnie pozyskał wcześniej. Program ten sporządzany jest wspólnie przez
ucznia, pracodawcę i przedstawicieli miejscowej administracji. Program zostaje
dołączony do umowy (kontraktu) dotyczącej przeprowadzenia procesu nauki w
miejscu pracy.
Również w tego typu nauce brak uregulowań dotyczących metodyki nauczania.
Szkolenie koncentruje się na nauce praktycznej i ma łączyć komponenty teoretyczne
z praktycznymi. Około 70-80 procent czasu nauki przebiega w rzeczywistym miejscu
pracy, w zakładzie. Uczeń uczy się i pracuje w środowisku pracy, a proces
edukacyjny powierza się odpowiedzialnemu za przygotowanie ucznia opiekunowi /
opiekunom praktyki. Moduł teoretyczny realizują zazwyczaj szkoły zawodowe lub
centra oświaty zawodowej dorosłych.
Ocena
Wiedza i umiejętności ucznia podlegają ocenie. Jednocześnie w odpowiednich,
regularnych odstępach czasu uczeń otrzymuje informacje o swoich postępach –
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zarówno w czasie trwania nauki, jak i po jej zakończeniu. Skala ocen pozytywnych
przedstawia się następująco: doskonale (3), dobrze (2) dostatecznie (1). Za zgodą
ucznia nauczyciel może nie wystawiać oceny za przedmioty fakultatywne, a jedynie
wydać zaliczenie.
Proces oceny realizują nauczyciele, natomiast za naukę w miejscu pracy i za
praktyczne pokazy umiejętności zawodowych odpowiadają nauczyciele wspólnie z
wyznaczonymi opiekunami praktyk, instruktorami wyznaczonymi przez pracodawcę
lub opiekuna pokazu umiejętności. Ocena musi pełnić rolę instruującą i motywującą
dla ucznia oraz rozwijać w nim umiejętność samooceny.
Szkolenie praktyczne
Każdy uczeń otrzymuje dwa świadectwa:
• osiągnięcia ucznia w trakcie nauki w miejscu pracy oraz w nauce teorii
podlegają ocenie według następującej skali: doskonale (3), dobrze (2) i
dostatecznie (1).
• ocena wyjściowych umiejętności zawodowych podlega Ustawie o oświacie
zawodowej dorosłych i jest dokonywana według tej samej skali, co ocena
młodzieży. Z kolei ocena kwalifikacji pogłębionych i specjalistycznych podlega
tylko ocenie zaliczenie / brak zaliczenia.
Poprawianie oceny
Uczniowie mają prawo znać kryteria przyznawania im oceny. Jeżeli uczeń nie jest
zadowolony z otrzymanej oceny, może się zwrócić o jej poprawienie do dyrektora
szkoły, do nauczyciela, bądź do osoby, która dokonywała oceny. Uczeń jest
zobowiązany zwrócić się o powtórną ocenę w ciągu 14 dni od dnia udostępnienia
pierwotnych wyników.
W przypadku szkoleń praktycznych wniosek taki składa się do pracodawcy zakładu,
w którym nauka się odbywa, oraz do dyrektora placówki, w której uczeń pobiera
odpowiednią wiedzę teoretyczną.
W przypadku, jeśli uczeń nie zgadza się z decyzją dotyczącą powtórnej oceny bądź z
odrzuceniem jego wniosku, winien w przeciągu 14 dni złożyć kolejny wniosek o nowa
ocenę, tym razem do odpowiedniej miejscowo rady ds. planowania i realizacji
pokazów umiejętności zawodowych. Rada ta może się zwrócić o ponowną ocenę
ucznia w wypadku, jeśli istnieją wątpliwości co do prawidłowości poprzedniej decyzji.
Podobna procedura dotyczy także szkoleń praktycznych.
Klasy rocznikowe a indywidualny tok nauczania
W nauce teoretycznej i praktycznej zawodu prowadzonej w szkołach, młodzież
tradycyjnie była grupowana w klasy w oparciu o roczniki. Jednak obecnie dąży się do
zarzucenia tej tradycji i pojawia się tendencja do jak najdalej idącej indywidualizacji
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procesu nauczania. Wdrażane są różne metody pozwalające uczniom na
samodzielne organizowanie sobie nauki.
Uznawanie umiejętności pozyskanych wcześniej ma na celu skrócenie czasu trwania
procesu edukacyjnego i zapobieganie ponownemu nauczaniu tego samego, znanego
już uczniowi, materiału. Modułowość kwalifikacji z kolei stwarza szersze możliwości;
kwalifikacje składają się z dużych modułów, które uczniowie mogą częściowo
wybierać sami i przechodzić przez nie w taki sposób, jaki im samym najbardziej
odpowiada. Modułowa struktura kwalifikacji zwiększa elastyczność, daje szersze
możliwości wyboru i ułatwia uzyskanie zaliczenia umiejętności i kompetencji
pozyskanych ewentualnie uprzednio. Ponadto modułowy charakter ułatwia
uzupełnianie kwalifikacji.
Nad opracowywaniem programów indywidualnego toku nauczania pracują
nauczyciele wspólnie z uczniami. W oparciu o te plany uczniowie mogą częściowo
samodzielnie podejmować decyzje co do terminów, treści i kolejności nauki
poszczególnych elementów. Jako że celem jest wprowadzenie systemu nauki bez
podziału na klasy rocznikowe, instytucje oświatowe umożliwiają uczniom
prowadzenia własnej ścieżki edukacyjnej w różnych grupach (klasach), z
uwzględnieniem osobistych możliwości i indywidualnych planów.
Naukę można zorganizować w sposób elastyczny, prowadząc zajęcia również w
trybie wieczorowym lub weekendowym, a nawet w okresie letnim. Nauczanie, które
nie jest osadzone w ramach klas rocznikowych, wymaga skutecznego systemu
doradztwa uzupełniającego, ponieważ nie wszyscy uczniowie mają własne grupy /
klasy, a opracowywanie indywidualnych programów nauki bywa trudne i
skomplikowane.
W szkoleniach praktycznych proces nauczania przebiega według indywidualnego
planu, opracowanego w oparciu o ogólnokrajową podstawę programową lub o
wymagania kwalifikacji opartej na kompetencjach. W obręb kwalifikacji wchodzą
moduły funkcjonalne dotyczące biegłości zawodowej. Nauka danej kwalifikacji może
przebiegać w jednym pakiecie, bądź w mniejszych częściach.
Umowa o naukę w miejscu pracy wygasa z chwilą zakończenia szkolenia lub
unieważnienia samej umowy. Uczeń i pracodawca mogą rozwiązać umowę ze
skutkiem natychmiastowym na zasadzie porozumienia stron. Do wspólnego
rozwiązania umowy może dojść w przypadku, gdy pracodawca kończy działalność,
bankrutuje lub w razie jego śmierci.
Za zgodą instytucji odpowiedzialnej za świadczenie usług oświatowych może
również dojść do rozwiązania umowy o naukę w miejscu z przyczyn, które w
rozumieniu Ustawy o umowach o pracę usprawiedliwiałyby wygaśnięcie takiej
umowy. Instytucja może, po zapoznaniu się ze zdaniem obu stron, zdecydować o
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zakończeniu praktyki w przypadku, gdy przy realizacji szkolenia praktycznego w
miejscu pracy doszło do naruszenia zapisów prawa lub odnośnej umowy o praktykę.
Po ukończeniu całości obowiązkowych, dowolnych i fakultatywnych modułów nauki
(w sumie 120 punktów ov) ujętych w programie nauczania danego ucznia, uzyskuje
on świadectwo kwalifikacji zawodowych. Oceny dokonują nauczyciele, a za okres
nauki w miejscu pracy, również przedstawiciele danego zakładu.
Po ukończeniu poszczególnych modułów nauki następuje zestawienie umiejętności i
wiedzy ucznia z celami i kryteriami oceny nakładanymi przez program nauczania
instytucji odpowiedzialnej, który odnosi się do ogólnokrajowej podstawy
programowej. Cele i kryteria oceny przedmiotów dobrowolnych i niektórych
przedmiotów fakultatywnych ustala się na poziomie lokalnym. Za przedmioty
dobrowolne można, za zgodą ucznia, wystawić „zaliczenie”, bez definiowania
poziomu wiedzy tradycyjną oceną. Ocena opiera się na spostrzeżeniach, różnego
rodzaju sprawdzianach teoretycznych i praktycznych, wykazie osiągnięć,
samoocenie ucznia i ocenie jego pracy dokonywanej przez innych członków grupy
itp.
Dla uniknięcia powielania nauczania tego samego materiału, istnieje możliwość
uznania i zaliczenia uczniowi wiedzy i umiejętności pozyskanych wcześniej. W
odniesieniu do przedmiotów zakresu podstawowego, przedmiotów dobrowolnych i
fakultatywnych dotyczy to również wiedzy uzyskanej ewentualnie uprzednio w
średniej szkole ogólnokształcącej. Zadaniem placówki oświaty zawodowej jest
dokonanie weryfikacji poziomu ukończonej wcześniej nauki z własnym programem
pod względem celów i zasadniczych treści. Do celów tej weryfikacji uczeń winien
przedstawić świadectwo z ocenami, lub, jeśli z jakichś przyczyn nie jest to możliwe,
podejść do specjalnego testu / sprawdzianu.
Kwalifikacja, do której nauki przystępuje uczeń, jest porównywalna z kwalifikacjami
średniej szkoły zawodowej i tak samo upoważnia ucznia do podejmowania dalszej
nauki, jak odpowiednia kwalifikacja uzyskana w toku nauki w placówce nauczania
zawodowego (patrz punkt Instytucje nauczania zawodowego).
Jednakże jednocześnie jeżeli dane kwalifikacje zawodowe zostały potwierdzone
jedynie poprzez egzaminy kompetencyjne, nie uprawniają one ucznia do dalszej
nauki na uniwersytetach. Uczeń może również uzyskać świadectwo kwalifikacji po
ukończeniu nauki w zakresie wymaganym dla otrzymania danej kwalifikacji
zawodowej w oparciu o odpowiedni program nauczania, bez konieczności
uczestniczenia w egzaminie kompetencyjnym.
Uczniów podejmujących naukę zawodu należy zaznajomić z informacjami
dotyczącymi kwalifikacji, jakie będą zdobywali, treścią i programem nauczania, jak
również z możliwościami wyboru innych dziedzin nauki w innych placówkach
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oświatowych, według ich własnych potrzeb. W dokonywaniu wyborów uczniów
należy wspierać.
Uczeń musi otrzymać indywidualny plan nauki, obejmujący wybrane przez niego
przedmioty. Przy sporządzaniu takiego planu należy zwrócić szczególną uwagę na
tych uczniów, którzy mają trudności w związku z pobieraniem nauki lub inne
problemy przez cały okres trwania nauki lub w jej początkowej fazie. W udzielaniu
uczniom pomocy i instruktażu winni uczestniczyć wszyscy członkowie grona
pedagogicznego, przy czym szczególnie istotna jest rola doradcy / opiekuna ucznia.
Warunkiem prawidłowego przebiegu procesu doradztwa jest właściwa współpraca
wewnętrzna między specjalistami w ramach poszczególnych instytucji oświatowych,
współdziałanie z uczniami i ich rodzinami, pomiędzy poszczególnymi placówkami
oświatowymi, jak również zaangażowanie ekspertów zewnętrznych. Instytucje
oświaty zawodowej powinny rozwijać usługi ukierunkowane na stymulowanie rozwoju
zawodowego i skutecznego poszukiwania pracy we współpracy z lokalnymi urzędami
pracy i przedstawicielami przedsiębiorstw, wspierając jednocześnie dostęp uczniów
do zatrudnienia oraz ich możliwości dalszego kształcenia.
4.3. Metody przekazu informacji w procesie nauczania
W ciągu kilku ostatnich lat podstawowym tematem debaty o oświacie publicznej było
podniesienie atrakcyjności nauczania zawodowego. Warunkiem zagwarantowania
przedsiębiorstwom fińskim wystarczającej podaży siły roboczej, zarówno w
kontekście ilościowym, jak i jakościowym, jest poprawa prestiżu kompetencji i
umiejętności zawodowych. Do podstawowych działań zmierzających do zwiększenia
atrakcyjności zawodówek jest stałe dążenie do doskonalenia jakości nauczania i
pomoc uczniom / absolwentom we właściwym znalezieniu się na rynku pracy.
Celem teoretycznego i praktycznego nauczania zawodowego jest stymulowanie
uczniów do realizacji osobistych zainteresowań i rozwoju osobistego, jak i wsparcie
ich w tworzeniu podstaw do dalszej edukacji – temu służy szeroki wachlarz
przedmiotów dobrowolnych i fakultatywnych do wyboru. Celem oświaty zawodowej
jest zapewnienie otwartego w swym charakterze, pozytywnego środowiska do nauki
dla uczniów o zróżnicowanym poziomie zdolności, jak również pozytywne wspieranie
rozwoju osobowości i zdrowej samooceny uczniów.
Ponadto do celów systemu oświaty zawodowej zalicza się promowanie takich
wartości jak demokracja, równość kobiet i mężczyzn i równość wszystkich obywateli
w pracy i społeczeństwie. Nauczanie zawodowe ma także poszerzać umiejętności
zawodowe i społeczne uczniów, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania we
wszystkich dziedzinach pracy, pozwalające uczniom dostosowywać się do
zachodzących w społeczeństwie i w środowisku pracy przemian i poprzez to
prawidłowo funkcjonować w zmieniających się warunkach. Umiejętności te określono
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w ogólnokrajowej podstawie programowej jako istotne i podstawowe dla wszystkich
branż.
Jednolity system aplikacyjny
Wspólny system aplikacyjny to procedura ogólnokrajowa, stosowana przez fińskie
instytucje oświatowe przy naborze uczniów do średnich szkół ogólnokształcących,
średnich szkół zawodowych oraz niektórych szkół ludowych. Należy zwrócić uwagę,
że jednolitym systemem aplikacyjnym nie są objęte programy nauczania w językach
obcych (tj. innych niż fiński lub szwedzki), co oznacza, że kandydaci do takich szkół
składają wnioski o przyjęcie bezpośrednio w wybranych placówkach.
Narodowa Rada Edukacji publikuje formularze zgłoszeniowe do szkół zarówno w
języki fińskim, jak i szwedzkim. Formularze i instrukcje ich wypełniania można
otrzymać w szkołach, biurach przyjmowania zgłoszeń przy urzędach administracji
regionalnej, działach informacyjnych lokalnych urzędów pracy, w bibliotekach i za
pośrednictwem Internetu. Formularz należy złożyć w urzędach administracji
regionalnej właściwej dla danej prowincji (na której terenie uczeń zamieszkuje).
Uczniowie mogą wybierać dowolne instytucje oświatowe.
Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłasza się w następujący sposób: szkoły
zawodowe i szkoły ludowe wysyłają do wszystkich przyjętych uczniów pisma,
natomiast większość średnich szkół ogólnokształcących nie korzysta z
korespondencji, lecz ogłasza listy przyjętych na szkolnych tablicach ogłoszeniowych.
W razie nieprzyjęcia danego kandydata do wybranej szkoły, zaleca się rozważenie
podjęcia nauki w innych placówkach lub według innych programów.
W niektórych sytuacjach część placówek dysponuje wolnymi miejscami – wówczas
szkoły o takim fakcie odpowiednio informują. Kryteria przyjęcia do szkół średnich
przedstawiono w kolejnych podrozdziałach. Nie stosuje się systemu wybierania
szkoły dla dziecka przez rodziców. Zażalenia dotyczące wyników rekrutacji kieruje
się do urzędów administracji regionalnej.
4.4. Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych w szkołach fińskich
Kandydaci, którzy ukończyli szkołę podstawową bądź jej odpowiednik, mogą zostać
przyjęci do placówek oświatowych, gdzie będą kontynuowali naukę w celu uzyskania
średnich kwalifikacji zawodowych. Szczegółowe kryteria przyjęć do szkół ustala
Ministerstwo Edukacji.
Kryteria te uwzględniają wcześniejsze wyniki w nauce (w szkole podstawowej i / lub
ogólnokształcącej szkole średniej – średnia ocen ze wszystkich przedmiotów oraz
oceny z wybranych istotnych w danym kontekście przedmiotów), doświadczenie
zawodowe oraz wyniki egzaminów wstępnych lub sprawdzianów kompetencji.
Instytucje odpowiedzialne za świadczenie usług oświatowych mogą nie uwzględniać
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wyników nauczania z poprzedniego etapu szkoły w indywidualnych przypadkach, w
zależności od sytuacji (obowiązuje tzw. „dobór elastyczny”) – do szkoły można
przyjmować również kandydatów, których za odpowiednich i posiadających
wystarczające kwalifikacje uzna dana instytucja świadcząca usługi edukacyjne.
Osoby, które zdały egzamin maturalny i ukończyły średnią szkołę ogólnokształcącą
także mogą przystąpić do nauki w średniej szkole zawodowej. Wymogiem przyjęcia
jest dobry stan zdrowia, pozwalający bez ograniczeń uczestniczyć w zajęciach
szkolnych.
W systemie nauki w miejscu pracy minimalny wiek ucznia wynosi 15 lat (w momencie
podpisywania umowy o praktykę), kandydat musi też mieć ukończoną szkołę
podstawową lub jej odpowiednik. Jednocześnie osoba, która nie spełnia tego
kryterium, ale zostaje uznana przez instytucję odpowiedzialną za świadczenie usług
oświatowych za posiadającą wystarczające zdolności i umiejętności do podjęcia
nauki, zostanie przyjęta.
Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w programach nauki w miejscach pracy
zazwyczaj muszą we własnym zakresie zorganizować miejsce, w którym kurs ma się
odbyć. Uczniowie uczestniczący w takim procesie mogą jednocześnie w celu
uzyskania odpowiedniego świadectwa realizować program szkolny, bądź program
kwalifikacji opartych o kompetencje.
W nauce opartej w miejscu pracy pracodawca wypłaca uczniowi wynagrodzenie za
okres trwania nauki. Nauczanie powiązanego z praktyką komponentu teoretycznego
jest dla ucznia bezpłatne, a za okres czasu spędzony na nauce teorii uczniowi może
przysługiwać dieta dzienna, rodzinna, oraz zwrot części kosztów transportu i
zakwaterowania. Za pokrycie wszystkich tych kosztów odpowiada państwo.
Większość uczniów średnich szkół ogólnokształcących (z wyłączeniem szkół dla
dorosłych) to osoby w grupie wiekowej 16-19 lat. Średnie szkolnictwo ogólne nie jest
podzielone na stopnie, a proces nauczania nie jest związany z klasami podzielonymi
rocznikowo. Zakres programu obejmuje trzy lata, można go jednak realizować w
ciągu dwóch, trzech lub czterech lat. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach jako
grupa (klasa) lub indywidualnie.
Brak ogólnokrajowych rozporządzeń dotyczących liczby uczniów przypadających na
jednego nauczyciela. Uczniowie średnich szkół zawodowych to zwykle osoby
mieszczące się w grupie wiekowej 16-25 lat. Program oświaty prowadzonej w szkole
ma charakter nauki w trybie dziennym przez okres trzech lat, odbywającej w
placówkach oświaty zawodowej. Nauczanie przedmiotów obowiązkowych z reguły
przebiega w ramach struktury klas rocznikowych, natomiast nauka pozostałych
przedmiotów odbywa się w oparciu o indywidualne programy poszczególnych
uczniów. W systemie nauki w miejscu pracy nie ma podziału na klasy rocznikowe.
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4.5. Rola nauczyciela w oświacie zawodowej
U podłoża sukcesu fińskiego systemu oświaty teoretycznej i praktycznej leży wysoki
poziom kadry nauczycielskiej i zaufanie w jej kompetencje. Dążąc do
zagwarantowania podaży wykwalifikowanej siły roboczej, państwo musi dysponować
odpowiednio wykształconymi nauczycielami i możliwościami ciągłej aktualizacji ich
umiejętności. Do narzędzi służących rozwijaniu kompetencji zalicza się szkolenia dla
pedagogów i inne szkolenia dla pracowników oświaty. Warunkiem zapewnienia
aktualności przekazywanych nauczycielom treści jest z kolei umiejętność
przewidywania ich potrzeb w zakresie kompetencji.
Nauczyciele i instruktorzy współtworzą fiński system oświaty zawodowej. Fińskie
określanie „nauczyciel zawodu” dotyczy nauczycieli średnich szkół zawodowych,
szkół zawodowych dla dorosłych oraz politechnik.
W sektorze średniej oświaty zawodowej pracuje w tej chwili 12 000 nauczycieli, 3
000 pedagogów w instytucjach ustawicznego kształcenia zawodowego dla dorosłych,
a liczba nauczycieli politechnik wynosi 6 000. Większość z nich (ponad 80%) naucza
przedmiotów zawodowych. Pozostali to specjaliści przedmiotów podstawowych (tzn.
z zakresu podstawy programowej), nauczyciele uczniów ze szczególnymi potrzebami
oraz doradcy ucznia. Podane liczby uwzględniają również dyrektorów szkół. W
Finlandii nauczycieli zawodu postrzega się jako odrębną, specyficzną grupę w
ramach stanu nauczycielskiego.
Podstawową przyczyną tego zjawiska jest fakt, że wymagania edukacyjne i
kwalifikacyjne dla nauczycieli VET znacznie różnią się od wymagań stawianych
nauczycielom szkół ogólnokształcących. Po drugie, zauważalna jest różnica w
przebiegu codziennej pracy pedagogicznej i w obrazie kontekstu szkolnego.
Szczególne, wyróżniające cechy pracy nauczycieli zawodu wynikają z faktu bardzo
ścisłego przenikania się teorii i praktyki, jak również z silnie zaznaczonej obecności
elementów świata pracy w ramach procesu nauczania przedmiotów zawodowych.
Nauczyciele zawodu muszą przekazując uczniom informacje o zasadach i teoriach
leżących u podstaw wykonywanych czynności, jednocześnie uczyć ich jak w
praktyce „zrobić to, co jest do zrobienia”, a do tego przekazywać uczniom elementy
postawy eksperta, na przykład etyki.
Powodzenie takiego procesu byłby wystawione na szwank bez odpowiedniego
przygotowania zawodowego samego nauczyciela. Bez takiego przygotowania
nauczyciel nie byłby bowiem w stanie osiągać z uczniami zakładanych celów
podstawy programowej, z których znaczna część ma charakter wielodyscyplinarny.
Zawód i wykształcenie nauczycielsko-pedagogiczne cieszą się wśród Finów wysoką
estymą. Ministerstwo Edukacji dąży do stałego dalszego podnoszenia statusu także
nauczycieli zawodu.
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Zachęca się kształcące nauczycieli szkół zawodowych politechniki do dostrzegania
wagi tego kierunku nauczania i do uznania pola kształcenia nauczycieli zawodu jako
jednej z silnych stron uczelni. Szacunek wiąże się z autonomią oraz z faktem, że
praca taka jest bardzo wymagająca, gdyż nauczyciel musi znać zarówno teoretyczne
zasady danej dziedziny zawodowej, jak i praktykę i kwestie etyczne. Oczywiście
konieczne jest także posiadanie przez nauczyciela wysokich kwalifikacji w danej
branży.
Mimo, że zawód nauczyciela ma wysoki prestiż, na niektórych polach stale występują
problemy z przyciągnięciem wystarczającej liczby wykwalifikowanych nauczycieli.
Wynika to między innymi z faktu, że poziom płac takich specjalistów jest w szkole
niższy, niż w przedsiębiorstwach komercyjnych. Do dalszego obniżania atrakcyjności
pracy w zawodówce przyczynia się też fakt, że kariera nauczyciela nie wiąże się ze
szczególnie rozbudowanymi możliwościami rozwoju. Nauczyciele w Finlandii cieszą
się daleko idącą autonomią zawodową i mogą w znaczący sposób oddziaływać na
kontekst pracy. W kolejnych punktach przedstawiono rolę nauczyciela w różnych
okolicznościach pracy w szkole, w systemie oświaty, wspólnocie instytucjonalnej i w
świecie pracy.
Nauczyciele a wspólnota instytucjonalna
W ciągu minionych dziesięciu lat rola nauczycieli uległa zmianie, stała się znacznie
szersza niż kiedykolwiek przedtem. Ponadto warunkiem uprawiania zawodu
nauczyciela VET stało się posiadanie odpowiednich kwalifikacji administracyjnych,
umiejętności pracy w zespole, umiejętności wielodyscyplinarnych i odpowiedniej
komunikatywności – wszystkie te elementy nie były podkreślane w procesie
kształcenia pedagogów wcześniej. Intensyfikacja współdziałania ze światem pracy
oznacza, że nauczyciele stają wobec wyzwań związanych z koniecznością łączenia
dwóch odmiennych kultur i sposobów funkcjonowania, dwóch różnych schematów
organizacyjnych i metod funkcjonowania w pracy.
W obliczu tych faktów jedna ze „strategii przetrwania” dla nauczycieli to jak
najszerzej zakrojona współpraca i wymiana myśli i doświadczeń z koleżankami i
kolegami. Nauczyciele są więc w coraz większym stopniu postrzegani jako elementy
pewnej wspólnoty. Rozrastające się, duże wielobranżowe instytucje oświaty
zawodowej są czasami postrzegane jako zagrożenie dla poczucia wspólnoty,
podczas gdy badania dowodzą, iż na polu edukacji zawodowej następuje silnie
zaznaczony proces kształtowania się kultury instytucjonalnej. Innym czynnikiem
zagrażającym poczuciu wspólnoty jest zwiększanie nacisku na indywidualizację i
autonomię uczniów, co przekłada się na oddalanie się ich od wspólnoty w ramach
placówki / instytucji.
Elementem kontekstu działalności nauczycieli zawodu jest także świat pracy.
Programy nauki w miejscu pracy, pokazy umiejętności zawodowych, jak również
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wzrastająca liczba praktykantów wymusiły na nauczycielach tworzenie szeroko
rozbudowanych sieci kontaktów z miejscowymi firmami, przedsiębiorstwami i
instytucjami publicznymi. Nauczyciele i przedstawiciele przedsiębiorstw oraz tych
instytucji muszą wspólnie uzgadniać treści programów nauczania w czasie zajęć
praktycznych, jak i ustalać zasady oceny uczniów.
Nauczyciele współpracują także ściśle ze światem pracy w zakresie prognozowania
przyszłych potrzeb edukacyjnych i w opracowywaniu programów nauczania dla
szkół, w których treści należy uwzględniać potrzeby świata pracy w kontekście
regionalnym i lokalnym.
Budowa więzi ze światem pracy znajduje też swoje wyraźnie odzwierciedlenie w
prawodawstwie. Zgodnie z Ustawą o nauczaniu zawodowym, w działaniach
edukacyjnych należy szczególnie silnie uwzględniać potrzeby przemysłu i
gospodarki. Do najważniejszych metod oddziaływania partnerów społecznych i
przedstawicieli biznesu na kształtowanie oświaty zawodowej na poziomie
ogólnokrajowym zalicza się ustanawiane przez Ministerstwo Edukacji komitety
szkoleniowe oraz regionalne i lokalne komitety konsultacyjne. Zwykle placówki
oświaty zawodowej dążą także do budowania sieci o charakterze lokalnym, za
których pośrednictwem włączają się do życia gospodarczego regionu.
Nauczyciele i personel pedagogiczny
Nauczyciele wszystkich poziomów edukacji posiadają wysokie kwalifikacje i
wykazują się oddaniem pracy. Wymogiem podstawowych do podjęcia pracy
nauczyciela jest posiadanie tytułu magistra, a praktyka zawodowa obejmuje okres
pracy pedagogicznej. W związku ze znaczną popularnością zawodu nauczyciela w
Finlandii, uniwersytety mają możliwość dobierania na przyszłych nauczycieli
najbardziej utalentowanych i wykazujących najwyższy poziom motywacji
kandydatów. Nauczyciel pracuje niezależnie i w klasie posiada całkowitą autonomię.
Do personelu pedagogicznego w placówkach oświaty zawodowej zaliczamy:
• Nauczycieli przedmiotów podstawowych
• Nauczycieli przedmiotów zawodowych
• Nauczycieli uczniów ze szczególnymi potrzebami
• Doradców uczniów szkół zawodowych
Do grona pedagogicznego należy także dyrektor szkoły, jak i doradcy uczniów,
pomocnicy dla osób wymagających specjalnej troski, psychologowie szkolni,
pielęgniarki / higienistki w ramach publicznej opieki zdrowotnej w szkole, lekarze
szkolni, bibliotekarze i pracownicy administracyjni.
Nauczyciel w klasie posada autonomię w sferze pedagogicznej. Nauczycieli uznaje
się na specjalistów, stąd cieszą się oni daleko idącą niezależnością w wykonywaniu
obowiązków pedagogicznych, ponadto mają prawo decyzji w odniesieniu do polityki
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szkoły i metod kierowania nią. Nauczyciele są w znacznym stopniu zaangażowani w
sporządzanie programów nauczania i prace rozwojowe. Ponadto mają niemal pełną
niezależność w doborze podręczników i metodyki nauczania.
Szkolenie nauczycieli
Nauczyciele placówek oświaty zawodowej po uzyskaniu dyplomu w określonej
dziedzinie zawodowej musza ukończyć studia pedagogiczne. Nauczyciele osób ze
specjalnymi potrzebami, jak i doradcy uczniów po ukończeniu studiów
pedagogicznych muszą uzyskać odpowiednią specjalizację.
Kształcenie nauczycieli szkół zawodowych w Finlandii odbywa się w koledżach
pedagogiki zawodowej, działających w powiązaniu z pięcioma politechnikami.
Ponadto dwa koledże kształcą specjalistów do opieki nad uczniami ze szczególnymi
potrzebami i doradców ucznia.
Kształcenie nauczycieli szkół zawodowych w języku szwedzkim odbywa się na
wydziale pedagogicznym uniwersytetu szwedzkiego w Turku (szw.: Åbo Akademi),
tam też kształci się wszystkich innych specjalistów pedagogów w języku szwedzkim.
Nie ma szkół w szczególny sposób przygotowujących nauczycieli do zajęć
praktycznych w szkołach zawodowych, natomiast praktyki nauczycielskie
prowadzone są w różnych placówkach oświatowych.
Czas trwania studiów pedagogicznych w specjalności nauczania zawodowego jest
uzależniona od wymaganego stopnia naukowego / poziomu dyplomu. Podstawę
stanowi dyplom, po którego uzyskaniu przyszły nauczyciel przez okres 3 lat zdobywa
doświadczenie zawodowe i praktyka pedagogiczna (60 punktów ECTS, z czego
praktyka to 20 ECTS). Kształcenie pedagogiczne dla nauczycieli szkół zawodowych
obejmuje elementy teorii i praktyki, a więc podstawy teorii edukacji, pedagogikę
zawodową, praktykę nauczycielską, jak również przedmioty uzupełniające, jak na
przykład pedagogikę dorosłych lub pedagogikę osób ze szczególnymi potrzebami.
Kształcenie doradców ucznia
Osoby posiadające wyższe wykształcenie uniwersyteckie są uprawione do ubiegania
się o dodatkowe, specjalne studia uprawniające do pełnienia roli doradcy ucznia.
Zakres tego kształcenia to 60 punktów ECTS, dają one kwalifikacje do pracy w roli
doradcy / instruktora dzieci i młodzieży pobierającej naukę w szkołach
podstawowych, średnich ogólnokształcących i w placówkach zawodowych.
W toku studiów, których celem jest uzyskanie tytułu magistra i uprawnień do objęcia
funkcji doradcy / instruktora, podstawowym tematem kształcenia jest edukacja.
Studia pedagogiczne dla nauczycieli mogą stanowić element programu
podstawowego lub można je ukończyć oddzielnie. Ponadto plan kształcenia
obejmuje zajęcia z pracy doradcy / instruktora ucznia w zakresie 60 punktów ECTS.
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Inni pracownicy oświaty
Z problemami uczniów w nauce oraz kwestiami przystosowawczymi w szkole
borykają się psychologowie szkolni. Do ich obowiązków należy diagnoza problemu,
wyprowadzenie ucznia z trudnej sytuacji i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom,
jak również doradzanie nauczycielom. Psychologowie uczestniczą w określaniu
stanu i warunków, które w danych okolicznościach sprawiają, że uczniowie
doświadczają problemów szkolnych lub nie radzą sobie w kontaktach
interpersonalnych. Psycholog współdziała tu z nauczycielami, rodzicami i samymi
uczniami.
Psychologowie szkolni zazwyczaj nie pracują tylko w jednej placówce. W myśl
Ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (66/1972), w każdym przypadku do
utrzymywania szkolnej opieki zdrowotnej zobowiązane są władze lokalne. W związku
z tym w szkołach funkcjonują pielęgniarki i lekarze w ramach publicznej opieki
zdrowotnej. Dyżury lekarzy szkolnych odbywają się zwykle w określone dni tygodnia
lub miesiąca.
Za sprawy biurowe związane z codziennym funkcjonowaniem szkoły odpowiada
osoba zajmująca stanowisko sekretarki szkolnej (sekretarki biurowej, urzędnika
szkolnego, urzędnika biurowego). Do zadań tych osób mogą również należeć różne
działania związane z opieką nad uczniami i kwestie kadrowe.
Obowiązki pracujących w placówkach oświaty zawodowej doradców ucznia obejmują
przekazywanie informacji o przebiegu nauki oraz opracowywanie odpowiednich
dokumentów, udział w organizacji procedur przyjmowania nowych uczniów oraz
przygotowywanie opisu sytuacji w szkole dla organów decyzyjnych, prowadzenie
różnorodnych badań i analiz, wychodzenie z inicjatywami, doradzanie studentom
spoza kraju itp. Osoby zajmujące stanowiska sekretarza kursu rozpowszechniają
informacje wśród nauczycieli, uczniów i organów planowania kształcenia, służą jako
ogniwo pośrednie między nimi. Do pewnego stopnia mogą też uczestniczyć w
planowaniu procesów edukacyjnych, na przykład jako członkowie grup planowania
kształcenia. Praca tych osób często polega na przekazie informacji i powiązanych z
tym prac nad publikacjami.
Opiekunowie praktyk (instruktorzy w miejscach pracy) to pracownicy
przedsiębiorstwa, którzy odpowiadają za uczniów odbywających obowiązkowe,
sześciomiesięczne praktyki zawodowe w ramach średniej szkoły zawodowej.
Specjaliści wsparcia informatycznego (często pracujący na część etatu w szkołach
podstawowych i ogólnokształcących szkołach średnich) odpowiadają za prawidłowe
działanie i bezpieczeństwo komputerów (PC, sieci) i ich urządzeń pomocniczych w
toku codziennej eksploatacji. W szkołach mogą także pracować bibliotekarze. Za
porządek i ład w szkole i jej najbliższym otoczeniu oraz za stan urządzeń szkolnych
odpowiadają woźni. Nierzadko do zadań woźnych należy też wykonywanie prostych
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czynności z zakresu utrzymania i napraw w obrębie nieruchomości szkolnych. W
szkołach pracuje także personel sprzątający i obsługa kuchni.
4.6. Sprawdzone wzorce pobudzania partycypacji młodzieży w procesach
Program angażowania młodzieży (Youth Participation Project) to rządowy plan
działania zrealizowany w latach 2003 - 2007. Jego celem było opracowanie nowych
modeli funkcjonowania i systemów obsługi na poziomie lokalnym, których
ostatecznym celem miało być pobudzenie zaangażowania młodzieży.
Do kluczowych priorytetów programu partycypacji młodzieży zalicza się rozwój szkół
w oparciu o współpracę lokalnych społeczności, instruktaż w zakresie kształcenia na
poziomie średnim i / lub odnośnie odnajdywania się absolwentów na rynku pracy, jak
również rozwijanie warunków życia w drodze stymulacji możliwości udziału młodych
ludzi w procesach przemian.
Ponadto do objętych przedstawianym programem działań o szerokim zasięgu
zaliczono współpracę ponad ograniczeniami administracyjnymi, koordynację usług,
opracowanie systemu usług, zapobiegania i szybkiej interwencji. Pierwszy etap
poszukiwania i ustalania właściwych wzorców postępowania to określenie potrzeb na
poziomie lokalnym i / lub regionalnym.
Nie do przecenienia są tu działania sieci współpracy i konsultowanie wszystkich
zaangażowanych stron. Warunkiem powodzenia koordynacji przedsięwzięć w
procesach podejmowania decyzji na poziomie miejskim lub gminnym jest skuteczny i
oparty na dialogu przekaz informacji dotyczących potrzeb „w terenie” (młodzież,
pracownicy).
W realizacji tych zadań niezwykle przydatne okazały się kwestionariusze, analizy
warunków życia i różne fora współpracy (zespoły, spotkania, seminaria). W wielu
miejscach w związku z programem angażowania młodzieży przystąpiono do
systematycznego gromadzenia informacji dotyczących sytuacji w momencie
przechodzenia z etapu szkoły podstawowej do kształcenia średniego (liczba
nieprzyjętych, dostępne usługi itp.). Wydaje się, że po dokonaniu takiej
systematycznej oceny nastąpi wzrost popytu na konkretne modele rozwiązań, a
jednocześnie możliwe stanie się ich realizowanie w praktyce.
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5. Metody i narzędzia służące dostosowaniu fińskiego systemu
oświaty do potrzeb gospodarki narodowej i rynku pracy w związku
z przyjętymi narodowymi i lokalnymi strategiami rozwoju
5.1. Organizacja systemu prognozowania (2007)
Celem prognozowania potrzeb oświatowych jest ujednolicenie bazy informacji
dotyczących powiązanych z edukacją decyzji systemowych, a poprzez to – wsparcie
tworzenia równowagi między popytem a podażą na rynku pracy. W oparciu o
prognozowanie można pozyskiwać informacje o potrzebach ilościowych w zakresie
szkolnictwa zawodowego. Informacje te winny się opierać na długoterminowych
prognozach zatrudnienia. Szczególny nacisk kładzie się na prognozowanie popytu
na siłę roboczą w okresie 15-letnim i następnie wykorzystywanie danych z takich
prognoz do opracowywania potrzeb edukacyjnych.
System prognozowania ma obejmować oświatę zawodową dla młodzieży, tj. średnie
szkoły zawodowe (VET), a także naukę na uczelniach wyższych – politechnikach i
uniwersytetach. Nauka trwa zwykle od 3 do 8 lat, w zależności od stopnia edukacji.
Potrzeby oświatowe wyraża się poprzez określenie zapotrzebowania na uczniów w
danej branży.
Długoterminowe zapotrzebowanie siły roboczej bada się z wielu perspektyw; pod
kątem dynamiki popytu na pracowników w różnych branżach, otwierania nowych
miejsc pracy i działań wyrównujących wykruszanie się pracowników w
poszczególnych grupach zawodowych (popyt rynku pracy), jak również w kontekście
potrzeb rekrutacyjnych w grupie młodzieży (16-21 lat). Równolegle z działaniami
prognostycznymi na poziomie krajowym, podobne programy są realizowane także w
wszystkich 19 regionach Finlandii – w sposób konsekwentny prowadzi się działania
mające na celu prognozowanie popytu na pracowników i na dane dziedziny
nauczania.
Fińska metoda prognozowania jest ukierunkowana na pozyskiwanie danych o
długoterminowym popycie na pracowników (w perspektywie czasowej około 15 lat) w
oparciu o potrzeby rynku pracy. Do celów obliczania popytu na pracowników stosuje
się model nazwany Mitenna. Metodę tę wdrożono zarówno na poziomie krajowym,
jak i regionalnym, przy jednoczesnym uruchomieniu systemu współdziałania z
ministerstwami. Kluczowi partnerzy to Ministerstwo Edukacji i Kultury, Ministerstwo
Pracy i Gospodarki oraz Fiński Urząd Statystyczny.
Ministerstwo Edukacji przedstawiło informacje o prognozowanym popycie w celu
opracowania kolejnego Planu rozwoju oświaty i prac badawczych. W założeniu ma to
umożliwić przewidywanie potrzeb w zakresie rekrutacji uczniów w poszczególnych
branżach do roku 2020 na poziomie krajowym i regionalnym, z podziałem na poziom,
branżę i podbranżę oświaty. Ponadto w programie prognozowania uwzględniono
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liczbę uczniów wymagających nauki w języku szwedzkim. Narodowy program
prognozowania został zrealizowany przez Fińską Narodową Radę Edukacji.
Ministerstwo Pracy przygotowało ogólnokrajowe prognozy dla przemysłu, jak i ich
wersje regionalne – tu we współpracy z regionami. Fińska Narodowa Rada Edukacji
wspiera procesy prognozowania na poziomie regionalnym poprzez udzielanie
instrukcji, dopasowywanie potrzebnych danych statystycznych dla wszystkich 19
regionów, oraz wykonywanie obliczeń (w oparciu o wspomniany model Mitenna) w
oparciu o przekazywane przez regiony prognozy popytu na siłę roboczą.

Komitet ds. Oświaty
przy Ministerstwie Edukacji
2010
Wyniki obliczeń
Ustalenia
i instrukcje

Propozycje
potrzeb
oświatowych

Prognoza
Fińska Narodowa Rada
popytu na
Edukacji
pracę
Wyniki
obliczeń

Omówienie
wyników

Fiński GUS

Prognozy
branżowe

Ministerstwo Pracy
Koordynator
Rada Regionalna

Ośrodek zatrudnienia
i rozwoju gospodarczego

Popyt i podaż
pracy

Instytucje odpowiedzialne za
oświatę i placówki oświatowe

Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych

Urząd „wojewódzki”

Organizacje
z rynku pracy

Schemat 2. Organizacja systemu prognozowania
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5.2. Metoda opracowywania prognoz
Prowadzone przez Fińską Narodową Radę Edukacji Działania prognozujące
dotyczące popytu na siłę roboczą i potrzeb oświatowych opierają się na
zastosowaniu metodologii, w której kluczowym elementem jest siła robocza. W
metodzie tej prognozuje się popyt na nową siłę roboczą w oparciu o dane o popycie
z rynku pracy, po czym popyt z rynku pracy przetwarza się w dane o potrzebach
oświatowych.
Celem jest optymalne dopasowanie podaży oświaty zawodowej do przyszłego
popytu na wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy. Oprócz danych
statystycznych, system prognozowania wykorzystuje analizy i wyniki badań
dotyczących tendencji i kierunków rozwoju w poszczególnych branżach oraz
przemian w zakresie zawodów i zapotrzebowania na określone umiejętności.
Dane dotyczące przyszłości oddziałują przede wszystkim na sposób
przygotowywania się branż gospodarki i na prognozy struktury zawodowej, na
określanie celów wydajnościowych oświaty, oraz na formułowanie metod tworzenia
powiązań między poszczególnymi zawodami a oświatą. Na kształtowanie tendencji
wyników generowanych przez model prognozowania mają wpływ wybory dotyczące
danych podstawowych oraz sposób postrzegania przyszłych przemian rynku pracy.
Obliczenia i analizy

Prognozy na przyszłość
Dotyczące zmian ilościowych popytu
na pracowników według branż i grup
zawodowych
Informacje wyjściowe wg danych
statystycznych
Struktura zawodowa różnych branż
Zawody
Struktura wiekowa siły roboczej
Czynniki naturalnego wykruszania
się
Bezrobotni
Struktura oświatowa
Współczynniki skuteczności
i wydajności oświaty
Liczba przyjęć do szkół

Scenariusze na przyszłość

Analizy

Model obliczeniowy

Wyniki

Dane prognostyczne dot. potrzeb oświatowych

Schemat 3. Prognozowanie popytu ilościowego na oświatę zawodową.
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W oparciu o wyliczenia prognoz można określić dynamikę popytu na siłę roboczą,
naturalny proces wykruszania się pracowników, zapotrzebowanie wykwalifikowanej
siły roboczej oraz potrzeby oświatowe. W praktyce działania prognostyczne często
obejmują również przygotowywanie obliczeń alternatywnych, uwzględniających
różne potencjalne procesy rozwojowe rynku pracy.
Przy interpretacji wyników prognoz uwzględnia się też wyniki innych badań i analiz
dotyczących poszczególnych branż gospodarki, zawodów i oświaty. Fińska
Narodowa Rada Edukacji dokonała klasyfikacji branż i grup zawodowych w oparciu o
Standardową klasyfikację pracy Urzędu Statystycznego (2002) i Klasyfikację
zawodów (2001) w celu ich dopasowania do potrzeb procesów prognozowania.
Głównym źródłem danych statystycznych, w oparciu o które wykonywane są
obliczenia, jest fiński Urząd Statystyczny. Do innych istotnych źródeł danych zalicza
się Ministerstwo Pracy i Gospodarki oraz zakład ubezpieczeń społecznych.
Pierwszy etap to przewidywanie zapotrzebowania na nowych pracowników na rynku
pracy z podziałem na branże. Informacje o dynamice popytu na siłę roboczą w
poszczególnych branżach w objętym prognozą okresie określa się jako różnicę
między sytuacją obecną a prognozowaną na rok docelowy (2020). Przedsiębiorstwa,
instytucje i inne miejsca świadczenia pracy przypisuje się do poszczególnych branż
w oparciu o kryterium ich podstawowej działalności, co oznacza, że cała załoga
danego zakładu pracy zaliczana jest zawsze do jednej i tej samej branży.
Z uwagi na fakt, że oświata jest powiązana w większym stopniu z zawodami niż z
branżami działalności przedsiębiorstw, kluczowym staje się ustanowienie powiązań
między zawodami a edukacją. Właśnie dlatego przedstawiany proces obejmuje
również przewidywanie przemian struktury zawodowej w poszczególnych branżach.
Oznacza to analizę zawodów reprezentowanych przez zatrudnione w danych
branżach osoby oraz proporcji występowania danego zawodu w całej grupie osób
zatrudnionych w tych branżach.
Dynamikę popytu na pracowników oblicza się jako różnicę między prognozowaną
zsumowaną według branż strukturą zawodową na rok docelowy a strukturą
zawodową w roku poprzedzającym obliczenia (który to rok stanowi okres
odniesienia). Całkowite zapotrzebowanie na nowych pracowników – innymi słowy:
liczbę nowych miejsc pracy – uzyskuje się poprzez zsumowanie zmiany popytu na
siłę roboczą i czynników naturalnego wykruszania się pracowników (wskutek śmierci,
niepełnosprawności czy emerytury) w objętym prognozą okresie.
W praktyce obliczeń naturalnego wykruszania się pracowników dokonuje się w
oparciu o doroczne współczynniki wykruszania się dla poszczególnych grup
zawodowych i wiekowych. Należy przy tym korzystać z możliwie jak najświeższych
danych źródłowych. Całkowite zapotrzebowanie na nowych pracowników oblicza się
dla prognozowanego okresu również z uwzględnieniem aktualnej liczby
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bezrobotnych i prognozowanej liczby bezrobotnych w roku 2020. Wyniki
odzwierciedlają liczbę i typ pracowników, których gospodarka będzie potrzebowała.
Dane dotyczące dynamiki pobytu pracy i naturalnego wykruszania się pracowników
(liczby otwieranych miejsc pracy) przelicza się na popyt oświaty i szkoleń przy użyciu
instrumentu o nazwie „klucz dopasowania” [vastaavuusavain, correspondence key].
Każda z grup zawodowych uwzględnianych aktualnie w procesie prognozowania ma
przypisany klucz dopasowania, który wskazuje pola oświaty i szkoleń praktycznych
(branżę i poziom), na które zapotrzebowanie dla danej grupy się przewiduje. Ponadto
klucz określa proporcję różnych programów jako odsetka
sumy potrzeb
oświatowych. Klucz dopasowania między zawodami a oświatą po ostatnich
aktualizacjach obejmuje około 400 zawodów.
Na kolejnym etapie obliczeń bierze się pod uwagę cele oświaty dotyczące
wydajności (wskaźnik ukończonych programów i ścieżki dalszej nauki) i skuteczności
(udział siły roboczej w całkowitej liczbie osób posiadających dane kwalifikacje). Jest
to krok poprzedzający uzyskanie konkretnych wyników dotyczących potrzeb w
zakresie rekrutacji na dane kierunki nauczania. Współczynniki pozwalają na
przekształcanie potrzeb oświatowych świata pracy na zapotrzebowanie rekrutacyjne
w poszczególnych branżach i podbranżach, tj. liczby uczniów przyjmowanych do
szkół w celu pokrycia popytu na siłę roboczą w okresie od 2010 do 2025.
Obliczając potrzeby rekrutacyjne uwzględniono następujące współczynniki opisujące
efekty działań oświatowych, tj. współczynniki wydajności i skuteczności:
•
•

•

Wskaźnik uczniów rozpoczynających naukę i ją kończących według programu
(liczba absolwentów w stosunku do liczby uczniów pierwszej klasy)
Wskaźnik osób posiadających dane kwalifikacje, które zmieniają je na kwalifikacje
całkowicie innej specjalności (dalsza ścieżka edukacyjna i nauka
wielokierunkowa)
Wskaźnik osób posiadających dane kwalifikacje, które wchodzą na rynek pracy
(udział partycypacyjny w sile roboczej).

Wskaźnik absolwentów oddziałuje szczególnie silnie na pomiary względne dla
poszczególnych podbranż, natomiast oddziaływanie wskaźnika dalszej ścieżki
edukacyjnej i nauki wielokierunkowej koncentruje się na względnych proporcjach
różnych poziomów edukacji.
Oparty na tych wskaźnikach współczynnik znacząco się waha w zależności od
podbranży oświaty. Współczynnik pozwala przekładać specyficzne dla danego
kierunku potrzeby absolwentów na potrzeby rekrutacyjne. Integralną cechą fińskiego
systemu oświaty jest przenoszenie się pewnej liczby uczniów z jednego poziomu
edukacji na inny po uzyskaniu danych kwalifikacji.
Właśnie dlatego liczba miejsc nauki powinna być większa, niż wskazywałaby na to
liczebność danej grupy wiekowej. Współczynniki te sprawiają też, że struktura
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obliczonych potrzeb rekrutacyjnych różni się od struktury kwalifikacji pożądanych na
rynku pracy.
Liczba przechodzących na wyższy poziom edukacji osób posiadających dane
kwalifikacje jest w średnim szkolnictwie zawodowym najwyższa, stąd potrzeby
rekrutacyjne placówek oświaty zawodowej są inne od potrzeb gospodarki /
przemysłu / świata pracy. Poza przedstawionymi wyżej współczynnikami
obliczeniowymi, przy wyliczaniu potrzeb rekrutacyjnych należy uwzględniać wskaźnik
partycypacji w sile roboczej wśród osób posiadających dane kwalifikacje, nie
odgrywający jednak istotnej roli w procesie prognozowania w sensie różnic między
podbranżami.
Wskaźnik absolwentów w różnych podbranżach oświaty jest inny. Natomiast liczba
posiadaczy danych kwalifikacji podejmujących dalszą naukę oraz wskaźniki
partycypacji w sile roboczej określa się konsekwentnie w odniesieniu do
poszczególnych poziomów edukacji.
Wskaźnik
Wskaźnik osób
Udział posiadaczy
posiadaczy
kończących naukę kwalifikacji w sile
kwalifikacji, którzy (absolwentów)
roboczej
podejmują dalszą
naukę
Średnie szkoły zawodowe

23

52,8-90,7

91

Wykształcenie
politechniczne

5

60,2-89,4

92

Wykształcenie
3
60,4-92,2
93
uniwersyteckie
Tabela 1. Zakładana wydajność i skuteczność oświaty – parametry stosowane w
obliczeniach prognostycznych (%).
Potrzeby rekrutacyjne oświaty ukierunkowanej na kształcenie zawodowe można
obliczyć przez dopasowanie wyników prognozy potrzeb edukacyjnych dla grupy
wiekowej 16–21 lat. W prognozie tej potrzeby rekrutacyjne dotyczące młodych ludzi
odnosi się do potrzeb rekrutacyjnych świata pracy, dostosowanych do przeciętnej
liczebności grupy wiekowej 16–21 w okresie 2011–2015.
Potrzeby rekrutacyjne dostosowane do młodej grupy wiekowej odzwierciedlają
przewidywany przeciętny nabór roczny, przy którym zapewnienie odpowiednich
możliwości edukacyjnych tej grupie wiekowej powinno stać się możliwe. Inaczej
mówiąc, wymaganą liczbę rozpoczynających naukę uzyskuje się w oparciu o
liczebność grupy wiekowej, natomiast dystrybucja potrzeb oświatowych na
poszczególnych poziomach i w podbranżach jest uzależniona od popytu pracy.
Potrzeby rekrutacyjne podlegają określeniu ilościowemu w oparciu o przeciętne
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oddziaływanie wskaźnika dalszej ścieżki edukacyjnej i wskaźników absolwentów w
ramach całego systemu oświaty.
Liczba osób

16-latki
17-latki
18-latki
19-latki
20-latki
21-latki
Średnia

Wykres 4. Prognoza liczby ludności (2007) w Finlandii dla grupy wiekowej 16–21 lat na okres
2006–2030.

W ujęciu uśrednionym liczebność opisywanej grupy wiekowej będzie rosła do roku
2011, po czym do początki trzeciej dekady XXI wieku będziemy świadkami jej
zmniejszania się. Według prognoz, uśredniona liczebność tej grupy wiekowej znowu
zacznie rosnąć około roku 2022, by w roku 2030 osiągnąć 63 000.
5.3. Zapotrzebowanie na siłę roboczą w latach 2005 i 2020 według branż
Podstawę prognoz stanowią przewidywania zawarte w raporcie pt. Siła robocza w
2025 (Ministerstwo Edukacji, 2007), w tym dotyczące prognoz bezrobocia w
poszczególnych branżach do roku 2020.
W
programie
prognozowania
wykorzystano
przewidywania
dotyczące
poszczególnych branż opracowane przez grupę roboczą o nazwie Siła robocza w
2025. W roku 2004 całkowita liczba zatrudnionych wynosiła 2 262 000. Scenariusz
podstawowy i scenariusz docelowy do 2020 wskazują na wzrost tej liczby
odpowiednio o 63 000 lub 189 000 osób. Przewidziano trendy rozwojowe w zakresie
liczby zatrudnionych do roku 2020 dla 60 grup zawodowych reprezentujących
wszystkie 28 branż.
Partnerzy

Instytucja współpracująca

ul. Ogrodowa 11, 61-821 Poznań, tel. +48 61 673 1901, tel./faks +48 61 639 3131
e-mail: info@zawodowcy.org :: www.zawodowcy.org
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Dla okresu prognozy 2005-2025 zbadano rozwój poszczególnych branż w kontekście
dwóch alternatywnych scenariuszy – rozwoju podstawowego i docelowego.
Scenariusz bazowy to obraz przyszłości oparty na danych dostępnych w momencie
sporządzania analizy (2006) z uwzględnieniem prawdopodobnych tendencji. Z kolei
dla scenariusza docelowego punktem odniesienia jest poprawa zatrudnienia i spadek
bezrobocia do poziomu, przy którym zatrudnieni są wszyscy zdolni do pracy.
Realizacja scenariusza docelowego zakłada stymulowanie rozwoju gospodarczego i
innych czynników przy pomocy narzędzi polityki społecznej i ekonomicznej.
Scenariusz podstawowy
Według raportu Siła robocza w 2025, w scenariuszu podstawowym zakładany na
okres 2005–2025 wzrost PKB wynosi przeciętnie 2,2%, ponieważ średni wzrost w
latach 2010–2025 wyniesie poniżej 2%. Przewiduje się spadek eksportu towarów i
usług w stosunku do średniego poziomu wzrostu przewidywanego na lata 20052010, wynoszącego (5,9%), czemu będzie towarzyszył również spadek dynamiki
importu.
Przewiduje się spadek dynamiki wzrostu konsumpcji prywatnej, przy jednoczesnym
wzroście dynamiki konsumpcji publicznej. Przewiduje się też lekki spadek poziomu
wydajności w stosunku do danych za okres 2005–2010 (2,6%). W scenariuszu
podstawowym w trzeciej dekadzie XXI wieku zakłada się wzrost odsetka osób
zatrudnionych (od roku 2020) do 75%, przy jednoczesnym spadku liczby ludności w
wieku produkcyjnym.
Scenariusz docelowy
W scenariuszu docelowym na kilka ostatnich lat obecnej dekady przewidziano średni
wzrost 3,4%. Przewiduje się jednocześnie spowolnienie tempa wzrostu w późniejszej
fazie objętego prognozą okresu, stąd przeciętny wzrost w latach 2005-2025 powinien
według tego scenariusza wynieść 2,5%. Przewiduje się spadek średniego wzrostu
eksportu towarów i usług o kilka punktów procentowych w stosunku do poziomu z lat
2005–2010 (6,1%), przy jednoczesnym spadku przeciętnego wzrostu importu w
okresie 2005–2025 o jeden punkt procentowy. W tym scenariuszu wystąpi bardzo
nieznaczny spadek konsumpcji prywatnej, natomiast konsumpcja publiczna wykaże
znaczący wzrost.
Tu także przewiduje się pewien spadek dynamiki przyrostu wydajności w porównaniu
z poziomem z lat 2005–2010 (2,5%) w wyniku szybkiego wzrostu bezrobocia.
Odsetek zatrudnionych w scenariuszu docelowym powinien w trzeciej dekadzie XXI
wieku wzrosnąć niemal do 80%.
Zarówno scenariusz podstawowy, jak i docelowy przewidują, że w porównaniu z
aktualnymi poziomami przybędzie miejsc pracy w branży opieki zdrowotnej i
społecznej, w finansach, ubezpieczeniach, nieruchomościach i branżach związanych
z biznesem, usługach publicznych i innych, jak również w budownictwie i handlu.
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Jedyną branżą, dla której oba scenariusze przewidują spadek liczby miejsc pracy jest
rolnictwo, myślistwo i rybołówstwo.
Liczba osób zatrudnionych w przemyśle wytwórczym oraz w branży oświatowobadawczej w scenariuszu docelowym będzie rosła, natomiast w scenariuszu
podstawowym – obniży się. Dla branży przemysłu wytwórczego scenariusz
podstawowy przewiduje znaczące ograniczenie liczby pracowników w grupie
przemysłu spożywczego, napojów i tytoniowym, podobnie jak w produkcji prostych i
złożonych wyrobów metalowych. Obniżenie liczby pracowników w sektorze edukacji
obejmie przede wszystkim działy badawczo-rozwojowe (R&D).

Produkcja
Usługi publiczne i inne
Zdrowie i opieka społeczna
Finanse, ubezpieczenia,
nieruchomości i biznes
Handel
Oświata i badania naukowe
Transport
Budownictwo
Rolnictwo, myślistwo
i rybołówstwo
Branża nieznana

Rok 2004
Scen. podst. 2020
Scen. docelowy 2020

Wykres 5. Liczba miejsc pracy z podziałem na branże gospodarki w latach 2004 i
2020 – prognozy w scenariuszu podstawowym i docelowym.
5.4. Popyt na pracę według grup zawodowych w latach 2005 i 2020
Przemiany struktury zawodowej dotyczą zarówno względnych proporcji osób
pracujących w poszczególnych grupach zawodowych, jak i zmian ilościowych
obejmujących całość siły roboczej w okresie prognozy, czyli w latach 2005–2020.
Prognozowanie stanu struktury zawodowej przebiega trójfazowo. W fazie pierwszej
koncentrujemy się na przewidywaniu tendencji dotyczących zatrudnienia w różnych
Partnerzy

Instytucja współpracująca

ul. Ogrodowa 11, 61-821 Poznań, tel. +48 61 673 1901, tel./faks +48 61 639 3131
e-mail: info@zawodowcy.org :: www.zawodowcy.org
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

branżach gospodarki. Faza druga to ocena zmian w poszczególnych grupach
zawodowych w ramach danej branży. Wreszcie etap trzeci to zsumowanie tych
samych grup zawodowych pracujących w różnych branżach, w wyniku czego
uzyskamy obraz przewidywanej struktury zawodowej całej siły roboczej,
odzwierciedlający również prognozy dla poszczególnych branż. Celem
prognozowania struktury zawodowej dla różnych branż gospodarki jest określenie
przemian w zakresie wymaganych umiejętności, które oddziałują na odsetek
zatrudnionych w poszczególnych grupach zawodowych. Do czynników kreujących
przemiany struktury zawodowej zaliczamy nowe produkty, innowacje i nowoczesne
metody produkcji, jak również nowe technologie.
Występujące między branżami różnice dotyczą także wdrażania nowych technologii.
Przewiduje się, że w przyszłości firmy komercyjne będą się coraz bardziej skupiały
na swojej działalności podstawowej, a niektóre inne funkcje będą zlecały na zewnątrz
w ramach outsourcingu. Następstwem deregulacji rynku, konkurencji i przemian w
globalnym podziale pracy będą zmiany w międzynarodowym środowisku
funkcjonowania przedsiębiorstw, a wszystko to będzie oddziaływało na strukturę
zawodową poszczególnych branż.
Przedmiotem procesu prognozowania są również, w pewnym stopniu, struktury
wewnętrzne branż. Ponadto przy przewidywaniu struktur zawodowych uwzględniono
zmiany związane z dynamiką struktury populacji.
Zamierzeniem
prognozowania
struktury
zawodowej
jest
uwzględnienie
podstawowych działań prognostycznych, obejmujących całe społeczeństwo fińskie
oraz poglądów i opinii dotyczących przyszłej sytuacji w sektorze zawiadywanym
przez Ministerstwo Edukacji. Ich ogólne wyniki można wykorzystać do przygotowania
różnorodnych analiz odnoszących się do struktury zawodowej.
Do prognozowania przemian w liczebności zatrudnionych według podziału na grupy
zawodowe stosuje się dwa alternatywne scenariusze rozwoju sytuacji – podstawowy
i docelowy. Wykorzystywane do opracowywania prognoz materiały to najnowsze
dane prognostyczne o zmianach długoterminowych i scenariusze rozwojowe
okoliczności społecznych i ekonomicznych. Ponadto program prognozowania opiera
się na specyficznych dla danej branży źródłach i wynikach konsultacji z ekspertami z
różnych dziedzin.
Scenariusz podstawowy dla prognozy struktury zawodowej opiera się na
odpowiednim scenariuszu dla prognozy branżowej. W prognozie struktury
zawodowej uwzględniono przewidywane zmiany w poszczególnych branżach
gospodarki. Scenariusz ten wskazuje, że struktury zawodowe w danych branżach
będą się generalnie zmieniały równolegle i w nawiązaniu do wcześniejszych
przemian w strukturach.
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Prognoza zawodowa w scenariuszu docelowym z kolei opiera się na prognozie
branżowej powiązanej ze scenariuszem rozwoju docelowego. Scenariusz ten przy
analizowaniu struktur zawodowych uwzględnia wewnętrzne zmiany strukturalne
zachodzące w ramach najważniejszych branż. Prognoza struktury zawodowej w
ramach scenariusza docelowego będzie uwzględniała strukturę zawodową opartą na
założeniu wysokiego poziomu wiedzy technicznej, biznesowej, przyrodniczej i
usługowej.
Usługi, scenariusz docelowy
Usługi, scenariusz podstawowy
Produkcja i transport, scenariusz
docelowy
Produkcja i transport, scenariusz
podstawowy
Oświata, kultura i praca
specjalistów w pewnych
dziedzinach, scenariusz docelowy
Oświata, kultura i praca
specjalistów w pewnych
dziedzinach, scen. podstawowy
Praca biurowa, scenariusz
podstawowy
Praca biurowa, scenariusz
docelowy
Rolnictwo i leśnictwo, scenariusz
docelowy
Rolnictwo i leśnictwo, scenariusz
podstawowy

Wykres 6. Przemiany struktury zawodowej w latach 1995–2020.
Przedstawione na wykresie grupy utworzono z następujących głównych grup
zawodowych:
Pracownicy usług: usługi, zdrowie i opieka społeczna, ratownictwo i
bezpieczeństwo.
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Pracownicy produkcji i transportu: produkcja, budownictwo, transport i logistyka,
zajęcie nieznane.
Oświata, kultura i praca specjalistów w określonych dziedzinach: nauczanie i
edukacja, kultura i informacja, inne działania kierownicze i specjalistyczne.
Praca biurowa: praca biurowa.
Leśnictwo i rolnictwo: praca w leśnictwie i rolnictwie.
Przedstawione wyżej przeobrażenia struktury zawodowej są przejawem przyszłych
potrzeb edukacyjnych w poszczególnych dziedzinach oświaty. Wpływ decyzji
podejmowanych w prognozie struktury zawodowej na przyszłe potrzeby edukacyjne
na poszczególnych poziomach przedstawia wykres 7, na którym 60 grup
zawodowych podzielono na trzy klasy, z uwzględnieniem poziomu wykształcenia, jaki
pracownicy prawdopodobnie osiągną.

Oświata zawodowa,
scenariusz docelowy
Oświata zawodowa,
scenariusz podstawowy
Uczelnie wyższe,
scenariusz docelowy
Uczelnie wyższe,
scenariusz podstawowy
Uczelnie wyższe i oświata
zawodowa, scenariusz
docelowy
Uczelnie wyższe i oświata
zawodowa dziedzinach,

Wykres 7. Zmiany liczby miejsc pracy z uwzględnieniem wymaganego do
wykonywania danej pracy poziomu wykształcenia, lata od 1995 do 2020.
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5.5. Proces naturalnego wykruszania się siły roboczej w okresie od 2005 do
2020
Określenie „naturalne wykruszanie się” dotyczy ostatecznego odchodzenia
pracowników z grupy kwalifikującej się jako siła robocza w danym okresie
prognozowania. Przyczyną tego procesu jest przechodzenie na emeryturę lub śmierć
osoby. Wykruszanie się siły roboczej w okresie od 2005 do 2020 obliczono w
odniesieniu do danych o liczbie zatrudnionych podawanych przez fiński Urząd
Statystyczny w rejestrach zawodów. Obliczeń dokonuje się w oparciu o dane o
zawodach i o wieku dla danego roku. W efekcie uzyskuje się prognozę naturalnego
wykruszania się pracowników z podziałem na poszczególne lata, a suma tych
wartości to całkowita liczba pracowników, którzy odejdą z pracy w czasie okresu
prognozy. Dane te obejmują emeryturę wskutek osiągnięcia odpowiedniego wieku,
emeryturę (rentę) z uwagi na niemożność wykonywania pracy z przyczyn
zdrowotnych (choroba, wypadki, inne), jak również wskutek śmierci pracownika.
Przewiduje się, że w okresie od 2005 do 2020 liczba pracowników przechodzących
na emeryturę wyniesie w sumie około 913 000, co jest odpowiednikiem 41% sumy
zatrudnionych w roku 2004. Przeciętna roczna skala naturalnego wykruszania się
pracowników to 57 000 osób. W czasie 16-letniego okresu objętego obliczeniami na
emeryturę przejdą praktycznie wszystkie osoby zatrudnione, które mają ponad 49 lat.
Liczebność tej grupy w roku 2004 wynosiła 648 000. Rynek pracy opuści w sumie
265 000 pracowników w wieku do 49 lat. Oznacza to, że osoby powyżej 50-go roku
życie będą stanowiły ponad 70% grupy podlegającej naturalnemu wykruszaniu. Jest
to widoczny wzrost w zestawieniu z wynikami obliczeń prowadzonych w ramach
dawniejszych przedsięwzięć prognostycznych. W roku 2000 grupa wiekowa powyżej
50 lat (50+) składała się z 580 000 osób, co oznacza, że w ciągu czterech lat nastąpił
wzrost jej liczebności o niemal 70 000.
W roku 2004 liczebność grupy osób urodzonych między 1946 a 1950 (tzw. baby
boomers) wynosiła 420 000 osób. W tych grupach wiekowych liczba zatrudnionych
wynosiła 282 000, czyli 67%. Średnia liczebność grupy wiekowej zatrudnionych
wynosiła 56 000 osób. Od roku 2000 nastąpił spadek liczby zatrudnionych o 43 000
osób. Było to oznaką początku procesu stopniowego przechodzenia baby boomers
na emeryturę, który w ciągu obecnej dekady będzie narastał, przyczyniając się do
dynamizacji procesu wykruszania się pracowników. Wzrost ten będzie trwał, choć w
coraz mniejszym stopniu, również w pierwszych latach kolejnej dekady. Naturalne
wykruszanie się pracowników będzie najwyższe w okresie 2013–2014, kiedy to
wyniesie rocznie około 66 000 osób.
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Kultura i przekaz informacji

Ratownictwo
i bezpieczeństwo

Oświata

Inne prace kierownicze
i specjalistyczne

Transport i logistyka

Rolnictwo i leśnictwo

Odsetek wykruszających się do liczby pracujących w 2004

Budownictwo

Praca biurowa

Zdrowie i opieka społeczna

Produkcja

Naturalne wykruszanie się

Usługi

Liczba osób

Wykres 8. Naturalne wykruszanie się pracowników (odchodzenie z grupy
pracujących) w okresie od 2005 do 2020, oraz procentowy udział wykruszających się
w sumie zatrudnionych na rok 2004.
W 2004 mediana wieku osób zatrudnionych wynosiła 42 lata. Różnice między
grupami zawodowymi są bardzo wyraźne. Mediana wieku w ramach 60 grup
zawodowych ujętych w klasyfikacji zawodów zawiera się między 29 a 49 laty. W tych
grupach zawodowych, w których w ciągu minionych 10 lat następował szybki wzrost i
do których rekrutowano pracowników spośród absolwentów szkół, mediana wieku
jest zwykle niska. Natomiast w grupach, w których od czasu kryzysu z początku lat
90-tych następuje stały spadek liczby zatrudnionych i w których liczba nowo
przyjmowanych pracowników jest niewielka, mediana wieku jest wysoka.
Podstawowe różnice struktury wiekowej w rozbiciu na grupy zawodowe wskazują, że
również w zakresie naturalnego wykruszania się pracowników należy się spodziewać
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znacznych rozbieżności. Proces wykruszania się wśród osób, które w 2004
pracowały jest w głównych grupach zawodowych różny i wynosi od 37% do 52%.
Udział wykruszających się pracowników jest wyraźnie najwyższy w grupie
pracowników leśnictwa i rolnictwa oraz w grupie budownictwa, natomiast najsłabiej
zaznaczony w usługach i oświacie i edukacji. Znaczące wahania odsetka
wykruszających się mogą również występować w ramach poszczególnych głównych
grup zawodowych.

Kierownicy – zdrowie i opieka społeczna

Udział największy

Operatorzy i oficerowie żeglugi
Przedsiębiorcy i pracownicy rolni
Zarządcy nieruchomości
Managerowie i producenci sztuki i usług kultury
Prawnicy
Prac. przem. tekstylno-odzieżowego, skórzanego
Osoby sprzątające

Udział najmniejszy

Pracownicy restauracji i branży żywienia
Artyści i inni specjaliści związani ze sztuką
Pracownicy biur podróży itp.
Inżynierowie elektrycy i elektronicy
Specjaliści i managerowie informatycy
Inni pracownicy branż ratownictwa i bezpieczeństwa
Robotnicy ogrodniczy i rolni

Wykres 9. Naturalne wykruszanie się pracowników jako odsetek liczby zatrudnionych
w roku 2004 (60 grup zawodowych).
Kategoria o najwyższym poziomie wykruszania się pracowników obejmuje bardzo
różne zawody. Specyficznym zjawiskiem dla grup zawodowych w tej kategorii jest
fakt, że spadek liczby miejsc pracy występuje tu od dłuższego czasu (przemysł
tekstylny, odzieżowy i skórzany, przedsiębiorcy i pracownicy rolni), bądź występują
trudności z rekrutacją nowych pracowników (osoby sprzątające). Z kolei liczba
kierowników i zawodów specjalistycznych (eksperckich) jest stała lub wykazuje
potrzebę obniżenia.
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Proces naturalnego wykruszania się pracowników zaznacza się najsłabiej w grupach
zawodowych, w których kadra pracownicza jest młoda wiekiem, co jest następstwem
silnego wzrostu tych branż w dłuższym czasie (specjaliści informatycy, inżynierowie
elektronicy), oraz w których z racji specyfiki i warunków pracy rekrutacja dotyczy
przede wszystkim osób młodych (branża turystyczna, pracownicy branż ratownictwa
lub bezpieczeństwa).
5.6. Nowe miejsca pracy w okresie 2005 do 2020
Liczba otwieranych miejsc pracy wiąże się z sumą zmian w liczbie pracowników
wykruszających się i zmian liczby miejsc pracy (osoby zatrudnione) w badanym
okresie. Dla wszystkich objętych analizą grup zawodowych przewiduje się otwieranie
nowych miejsc pracy. W wypadku, jeśli w danej grupie zawodowej prognozuje się
wzrost liczby zatrudnionych, potrzebni będą nowi pracownicy, którzy zaspokoją ten
popyt i zbilansują proces naturalnego wykruszania się siły roboczej. Z kolei dla grup
zawodowych, które będą się kurczyły, będziemy świadkami spadku liczby miejsc
wskutek naturalnego wykruszania się pracowników, a w tych grupach wyrównanie
strat spowodowanych wykruszaniem będzie jedynie częściowe z uwagi na brak
potrzeby pełnego zbilansowania liczby odchodzących.
Scenariusz podstawowy zakłada, że w okresie 2005-2020 powstanie 976 000 miejsc
pracy, natomiast według scenariusza docelowego liczba ta będzie o 126 000 wyższa
i wyniesie 1 102 000. Znaczna liczba nowo otwieranych miejsc pracy to miejsce
powstające wskutek wykruszania się dotychczas zajmujących te miejsca
pracowników – 94% i 83%, odpowiednio w scenariuszu podstawowym i docelowym.
Wzrost zatrudnienia w niektórych branżach przyczyni się do utworzenia w sumie 63
000 nowych miejsc pracy (według scenariusza podstawowego) lub 189 000 miejsc
pracy (według scenariusza docelowego). Zmiany struktury zawodowej przewiduje się
również w ramach poszczególnych branż. Analiza z rozbiciem na grupy zawodowe
(60 grup) w scenariuszach podstawowym i docelowym wskazuje, że w grupach
zawodowych rozwijających się ilościowo nastąpi wzrost liczby nowych miejsc pracy w
sumie o odpowiednio około 141 000 lub 306 000.
Z kolei liczba miejsc pracy w grupach, które będę się kurczyć, spadnie o około 78
000 (scenariusz podstawowy) lub 117 000 (scenariusz docelowy). Scenariusz
docelowy przewiduje największy przyrost liczby miejsc pracy w głównych grupach
zawodowych – usługach, opiece zdrowotnej i społecznej oraz w produkcji. Suma
wzrostu dla tych trzech branż ma odpowiadać 59 procentom wszystkich nowych
miejsc pracy.
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Usługi
Zdrowie i opieka społeczna
Produkcja
Inni kierownicy i specjaliści
Budownictwo
Oświata
Transport i logistyka
Praca biurowa
Rolnictwo i leśnictwo
Kultura i przekaz informacji
Ratownictwo i bezpieczeństwo

Nowe m-sca pracy
Wykruszanie się
Różnica

Wykres 10. Liczba miejsc pracy do dyspozycji w okresie od 2005 do 2020, według
głównych grup zawodowych w docelowym scenariuszu rozwojowym.
W scenariuszu podstawowym przewiduje się, że najwięcej całkowicie nowych miejsc
pracy powstanie w rozwijających się głównych grupach zawodowych – opiece
zdrowotnej i społecznej, usługach oraz w innych zajęciach kierowniczych i
specjalistycznych. Najbardziej znaczący przyrost w scenariuszu docelowym dotyczy
co prawda tych samych grup, lecz zakładane poziomy wzrostu są znacznie wyższe
niż w scenariuszu podstawowym, ponadto w scenariuszu docelowym szczególnie
mocno podkreśla się przyrost w branży stanowisk kierowniczych i innych
specjalistycznych. Scenariusz docelowy zakłada też wzrost liczby zatrudnionych w
produkcji, zwłaszcza specjalistów.
Oba scenariusze przewidują najwyraźniejsze spadki zatrudnienia w dziedzinie pracy
biurowej oraz rolnictwa i leśnictwa (Załącznik 4). Na wykresie 12 przedstawiono
próbkę składającą się z 15 grup zawodowych (spośród 60), dla których przewiduje
się najwyższe roczne przyrosty zatrudnienia. Do grup zawodowych o najwyższej
liczbie zatrudnionych zalicza się handel, opiekę zdrowotną i społeczną oraz
działalność specjalistyczną w różnych dziedzinach. Ponadto znaczące możliwości
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zatrudnienia będą się pojawiały w dziedzinach wymagających wykształcenia
zawodowego – budownictwie, obróbce metali i transporcie. Największe różnice
między założeniami dwóch scenariuszy pojawiają się zwykle w odniesieniu do
dziedzin wymagających wyższego wykształcenia, dla nich scenariusz docelowy
zakłada większą liczbę miejsc niż scenariusz podstawowy.

Handlowcy i sprzedawcy
Pracownicy i instruktorzy opieki społecznej
Pielęgniarki i inni specjaliści opieki zdrow.
Nauczyciele i wykładowcy
Pracownicy budowlani
Transportowcy – transport lądowy
Pielęgniarki z ogr. uprawnieniami
Osoby sprzątające
Pracownicy branży metalowej
Managerowie i specjaliści w handlu
Specjaliści nauk społecznych,
humanistycznych i biznesu
Managerowie i specjaliści informatycy
Restauratorzy i branża żywienia
Mechanicy maszyn i urządzeń
Scen. docel.
Scen. podst.

Managerowie i specjaliści administracji
publicznej

Wykres 11. Średnia liczba nowych miejsc pracy w okresie 2005-2020 według grup
zawodowych o najwyższym poziomie zatrudnienia. Przewidywania według
scenariusza podstawowego i docelowego.
5.7. Cele rekrutacyjne
Dane o dynamice popytu na pracę stanowią podstawę do pozyskiwania informacji o
popycie rekrutacyjnym w odniesieniu do oświaty zawodowej – średnie szkoły
zawodowe (VET), politechniki i uniwersytety – na okres pierwszej połowy drugiej
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dekady XXI wieku. Działania prognostyczne połączono z opracowywaniem Planu
rozwoju oświaty i badań naukowych na lata 2007-2012, który ustanawia cele
rekrutacyjne na rok 2012. Plany rozwoju oświaty i badań naukowych są sporządzane
w odstępach czteroletnich.
Poza opracowywaniem okresowych Planów rozwoju oświaty i badań naukowych, do
określania umów o celach celów i ustaleń między Ministerstwem Edukacji a
poszczególnymi politechnikami i uniwersytetami i przy podejmowaniu decyzji o
udzielaniu upoważnień do świadczenia usług oświatowych, do celów związanych z
instruktażami zawodowymi i konsultacjami z zakresu rynku pracy stosuje się też
dane o ilościowych prognozach oświatowych. Do sterowania coroczną działalnością
instytucji oświatowych wykorzystuje się dane z prognoz długoterminowych.
Punktem wyjścia w fińskiej polityce oświatowej jest zagwarantowanie całym grupom
wiekowym możliwości ukończenia szkoły podstawowej (15-16 rok życia) oraz
ogólnokształcącej szkoły średniej (18-20 rok życia), z zachowaniem możliwości
kontynuacji nauki w sektorze średniego szkolnictwa zawodowego lub edukacji na
poziomie wyższym. Ponadto znaczące liczba posiadaczy kwalifikacji zawodowych
będzie miała możność kontynuowania nauki na uczelniach wyższych, zwłaszcza na
politechnikach.
Poza przedstawionymi wcześniej czynnikami wydajnościowymi, na potrzeby
rekrutacyjne na poszczególnych poziomach wyższego i niższego rzędu oddziałuje
liczba osób wchodzących na rynek pracy po uzyskaniu określonych kwalifikacji.
Ustanowione dla tych czynników w ramach programu prognozowania cele odbiegają
od aktualnej sytuacji, a możliwość ich osiągnięcia wymaga podniesienia wydajności i
skuteczności nauczania. Podniesienie poziomu celów dotyczących wydajności i
skuteczności spowoduje obniżenie potrzeb rekrutacyjnych na większości poziomów
niższego rzędu.
Z obliczeń wynika, że należy zwiększyć rekrutację do średnich szkół zawodowych,
przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby osób przyjmowanych na studia
politechniczne. Potrzeby rekrutacyjne w znacznym stopniu odzwierciedlają wyniki
prognozy. Pewne odchylenia można natomiast zauważyć zestawiając wyniki prognoz
z poszczególnymi celami z podziałem według poziomów niższego rzędu.
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Technologia, przekaz informacji
i transport
Opieka społeczna, zdrowotna
i sport
Nauki społeczne, biznes
i administracja
Turystyka, żywienie i obsługa
gospodarstw domowych
Nauki przyrodnicze
Nauki humanistyczne i oświata
Kultura

Cele rekrutacyjne 2012

1)

2)

Prognoza 2012

3)

Zasoby naturalne i środowisko

Uczniowie pierwszych klas

Wykres 12. Studenci pierwszych lat, wyniki prognozy i cele rekrutacyjne (Plan
rozwoju) na rok 2010 w rozbiciu na branże oświaty przewidzianej dla osób młodych.

6. Kwestie strategiczne i model VATTAGE
6.1. Sytuacja na rynku pracy
Finlandia doświadczała znacznych zawirowań na polu rozwoju ekonomicznego,
zatrudnienia i restrukturyzacji, zwłaszcza od roku 1990. Zawirowania takie występują
nadal. Są one następstwem znacznego uzależnienia fińskiej gospodarki od eksportu,
struktury wiekowej społeczeństwa z bardzo znacznym udziałem osób starszych, oraz
ograniczonych zasobów siły roboczej. Stąd tak istotną rolę dla Finlandii odgrywa
odpowiednia struktura gospodarki, zachowanie maksymalnej wydajności pracy,
innowacyjność i zrównoważenie kwestii siły roboczej.
Mniej więcej połowa PKB Finlandii generowana jest przez eksport, stąd tak istotną
rolę dla Finlandii odgrywa odpowiednia struktura gospodarki, zachowanie
maksymalnej wydajności pracy, innowacyjność i zrównoważenie kwestii siły
roboczej. Waga tych spraw będzie rosła w przeciągu kolejnej dekady.
Do najważniejszych wyzwań, przed którymi stoi gospodarka i rynek pracy Finlandii,
należy istotna przemiana pokoleniowa, która zaczęła oddziaływać w 2005, by
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osiągnąć maksymalne natężenie około roku 2020. Finlandia jest krajem o niskiej
liczbie imigrantów, stąd jest wysoce prawdopodobne, że będzie doświadczać
niedoborów siły roboczej, a jednocześnie będzie się zwiększał nacisk na finanse
publiczne. Oczekuje się, że tendencje te będą oddziaływać przede wszystkim na
organy władzy lokalnej, ponieważ zapewnienie obsługi oświatowej, zdrowotnej i
społecznej obywatelom spoczywa w dużej mierze na ich barkach.
W roku 2008 nastąpiło połączenie Ministerstwa Pracy i Ministerstwa Handlu i
powołano do życia Ministerstwo Pracy i Gospodarki (MEE). W oparciu o ocenę
istniejącego systemu prognozowania pod kierunkiem MEE zaprojektowano nowy
system i zlecono jego wdrożenie z ramienia konsorcjum Ministerstw Pracy i
Gospodarki, Finansów, Edukacji oraz Zdrowia i Opieki Społecznej.
Główne cele:
(1) poprawa przejrzystości metodologii prognozowania z jednej strony oraz
(2) doprecyzowanie ról i usprawnienie funkcjonowania organów uczestniczących w
procesie prognozowania, co powinno się przełożyć na zwiększenie niezależności
prac badawczych i prognostycznych.
Wybrano metodę modeli statystycznych AGE – Applied General Equilibrium –
stosowanej równowagi ogólnej, nazywane także modelami CGE – Computable
General Equilibrium – obliczanej równowagi ogólnej, lub modelami Monash, które dla
niektórych państw i organizacji międzynarodowych są standardowymi narzędziami
analizowania założeń polityki strukturalnej.
Pierwsze analizy prognostycznej w oparciu o nowy model (o nazwie VATTAGE)
przeprowadzono wiosną 2010 roku. Głównym efektem tej prognozy stało się
uzyskanie potwierdzenia, że Finlandia zmierza w kierunku gospodarki usług i że w
przyszłości będzie występował bardzo znaczny popyt na usługi z zakresu opieki
zdrowotnej i społecznej. W oparciu o te wnioski właśnie przystąpiono do pracy nad
wytycznymi dotyczącymi tworzenia struktury oświatowej.
Podstawowa trudność ograniczająca możliwości spełnienia tego wyzwania to
ograniczona zdolność fińskich samorządów lokalnych do wdrażania odpowiednich
zmian w treściach działalności edukacyjnej oraz prawidłowe planowanie rekrutacji i
usług. Element ten może się okazać bardzo trudny, ponieważ jednocześnie Finlandia
przechodzi ogromną, niemal rekordową w skali świata, przemianę struktury
demograficznej, co wiąże się ze znacznym wzrostem popytu na opiekę zdrowotną i
społeczną oraz istotnymi działaniami restrukturyzacyjnymi w ramach samorządów
lokalnych, które są głównym organem odpowiedzialnym za świadczenie tych usług.
Potencjalne źródła sukcesu to poprawa przejrzystości procesów, rozwój metodologii
oraz stałe prace nad doskonaleniem wizji i scenariuszy w stosowanym modelu, jak
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również odpowiednia kultura współdziałania wszystkich organów i elementów
współtworzących fiński system prognozowania.
6.2. Samorządy lokalne
Podobnie jak w innych państwach skandynawskich, samorządy lokalne w Finlandii
odgrywają bardzo istotną rolę i mają znaczne prerogatywy. Dlatego też wydarzenia
dotyczące sposobu lub struktury ich funkcjonowania niosą implikacje dla całego
kraju. Gminy odpowiadają za obsługę socjalną i zdrowotną na poziomie
podstawowym, a za pośrednictwem związków gminnych także za opiekę zdrowotną
na poziomie specjalistycznym.
Wydatki publiczne stanowią obecnie około 50% PKB (wynoszącego 171 miliardów
euro). Obciążenia tymi wydatkami rozdzielone są pomiędzy państwo, samorządy
lokalne i fundusze ubezpieczeń społecznych (emerytury pracownicze i fiński zakład
ubezpieczeń społecznych). Samorządy lokalne to największy sektor posiadający
uprawnienia decyzyjne co do alokacji środków publicznych (zagospodarowują 20%
wydatków publicznych, z których mniej więcej dwie trzecie to wydatki na sektor opieki
społecznej i zdrowotnej).
Wydatki te stanowią średnio przynajmniej 70% budżetu samorządów lokalnych. Gdy
w starzejącym się społeczeństwie rośnie popyt na opiekę społeczną i zdrowotną,
następstwa finansowe tego trendu uderzają najpierw i przede wszystkim w miasta i
gminy, które nota bene same dysponują personelem zaawansowanym wiekiem.
Trzeba bowiem pamiętać, że w Finlandii samorządy lokalne są pracodawcą około
20% pracowników.
Pod względem osiągnięć edukacyjnych do końca roku 2008 w Finlandii było 2 903
000 osób posiadających kwalifikacje na poziomie wyższym niż szkoła podstawowa –
a więc było absolwentami średnich szkół ogólnokształcących, średnich szkół
zawodowych, politechnik lub uniwersytetów. Sześćdziesiąt pięć procent Finów w
wieku powyżej 14 lat uzyskało jakieś kwalifikacje oświatowe. Kwalifikacje na
poziomie szkoły średniej posiadało 39 procent, a wykształcenie wyższe miało 27
procent Finów powyżej 14-go roku życia. Wykształcenie średnie posiada 41%
mężczyzn i 36% kobiet, natomiast wykształcenie wyższe ma 24% mężczyzn i 30%
kobiet.
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Suma populacji

Mężczyźni

%
Suma

Kobiety

%

%

4 435 152 100,0 2 156 478 100,0 2 278 674 100,0

Wykształcenie podstawowe i niższe (ISCED
1 521 994
2 i niżej)

34,5

752 984

Populacja posiadająca wykształcenie

2 903 158

65,5

1 403 494

Wykształcenie średnie / średnie ale nie
wyższe (ISCED 3/4)

1 709 962

38,6

Wykształcenie wyższe (ISCED 5/6)

1 193 196

34,9

779 010

34,2

65,1 1 499 664

65,8

884 436

41,0

825 526

36,2

26,9

519 058

24,1

674 138

29,6

482 084

10,9

187 807

8,7

294 277

12,9

356 420

8,0

162 178

7,5

194 242

8,5

321 172

7,2

148 701

6,9

172 471

7,6

Druga faza edukacji wyższej (ISCED 6)

33 520

0,8

20 372

0,9

13 148

0,6

Tytuł asystenta

9 590

0,2

5 725

0,2

3 865

0,2

Tytuł doktorski

23 930

0,6

14 647

0,7

9 283

0,4

Programy ISCED 5 B
Programy średnie ISCED 5 A (poziom
licencjacki)
Programy długie / bardzo długie ISCED 5 A
(poziom magisterski)

Tabela 2: Populacja w wieku powyżej 14 lat według poziomu wykształcenia i płci,
2008 (dane statystyczne dotyczące oświaty, Finlandia)
6.3. Cele i oczekiwania
W ciągu minionych dziesięciu lat działania prognostyczne i restrukturyzacyjne skupiły
się na wybranych krytycznych kwestiach: potrzeby oświatowe, popyt na
pracowników, przemiany w zakresie kwalifikacji i kompetencji pracowników,
przemiany w poszczególnych polach działalności biznesowej, ogólnie klastry i życie
biznesowe, prognozy dotyczące rozwoju technologii, dynamika struktur
demograficznych, oddziaływanie globalizacji i systemy innowacyjne. Od początku
bieżącego stulecia coraz większą wagę przykłada się do współdziałania różnych
czynników i instytucji oraz do właściwego wykorzystywania wyników programów i
działań prognostycznych.
Na fińskim poziomie centralnym/narodowym do czynników i narzędzi
prognostycznych zalicza się: Parlamentarny Komitet ds. Przyszłości, Narodowa Sieć
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Prognozowania przy ministerstwach, działania prognostyczne i restrukturyzacyjne
podejmowane przez Ministerstwo Pracy i Gospodarki, prognozy i przewidywania w
oświacie – a więc Ministerstwo Edukacji i metody VOSE i MITENNA, model
VATTAGE stosowany przez Rządowy Instytut Badań Ekonomicznych (VATT),
System Przewidywania Potrzeb Oświatowych przy Konfederacji Przemysłu Finlandii
(EK), System Prognozowania Naukowo-Technicznego Finnsight 2015, System
Pięcioletnich Prognoz Ekonomicznych ETLA (Instytutu Badań nad Gospodarką
Finlandii), system prognozowania przy Tekes (Agencji Finansowania Rozwoju
Technologicznego i Innowacyjności), system prognozowania przy VTT (Fińskim
Ośrodku Badań Technicznych) oraz system prognozowania przy SITRA (Fińskim
Funduszu Innowacyjności).
Poziom regionalny
Systemy prognozowania funkcjonujące na poziomie regionalnym i lokalnym to:
systemy prognozowania przy Fińskich Ośrodkach Rozwoju Gospodarczego
(centrach TE) i działania restrukturyzacyjne biur zatrudnienia i rozwoju
gospodarczego (biur TE, dawnych urzędów pracy), regionalne systemy modelowania
klastrów i prognozowania, badania popytu na siłę roboczą i szkolenia (model
prognostyczny TKTT) oraz inne programy prognozowania działające na poziomie
subregionów.
Instytucja

Metoda prognozowania

Parlamentarny Komitet Tworzenie sieci eksperckich i
ds. Przyszłości
zainteresowanych stron, praca
komitetu
Narodowa Sieć
Międzyministerialna współpraca
Prognozowania przy
w zakresie opracowywania
ministerstwach
różnorodnych prognoz dla
poszczególnych sektorów
Działania
prognostyczne i
restrukturyzacyjne
Ministerstwa Pracy i
Gospodarki
Ministerstwo Edukacji i
metody VOSE i
MITENNA

Różne metody jakościowe i
ilościowe

Podstawowe funkcje i efekty
prac
Dialog stron z rządem i
parlamentem, sprawozdania,
prognozy na 5-15 lat
Forum do omawiania wyników
prac prognostycznych
prowadzonych w
poszczególnych sektorach
administracji
Prognozy długoterminowe na
poziomie centralnym, prognozy
średnio- i krótkoterminowe na
poziomie regionalnym

Różne metody prognoz
Krótko- i średnioterminowe
jakościowych w zakresie potrzeb prognozy potrzeb oświatowych i
kompetencji i umiejętności
łączenie z prognozami
ilościowymi dla gospodarki
narodowej i rynków pracy
Model VATTAGE
AGE – model równowagi ogólnej Model ilościowy do sporządzania
stosowany przez
długoterminowych prognoz
Rządowy Instytut Badań
rozwoju gospodarczego i rynków
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Ekonomicznych (VATT)
System Przewidywania
Potrzeb Oświatowych
przy Konfederacji
Przemysłu Finlandii
(EK)
System Prognozowania
Naukowo-Technicznego
Finnsight 2015

System Pięcioletnich
Prognoz
Ekonomicznych ETLA
(Instytutu Badań nad
Gospodarką Finlandii)

Seria przedsięwzięć
prognostycznych przewidujących
przemiany środowiska
przemysłowego
Wspólny program prognozowania
Akademii Fińskiej i Tekes, fińskiej
agencji finansowania rozwoju
technicznego i innowacyjności.
Projekt zrealizowano w latach
2005-2006
Ogólnokrajowy model dla
regionów, powiązany z
gospodarką światową

System prognozowania Różne prognozy ilościowe i
przy Tekes (Agencji
jakościowe dotyczące technologii
Finansowania Rozwoju i innowacji
Technologicznego i
Innowacyjności)
System prognozowania Sieci eksperckie i analizy
przy SITRA (Fińskim
Funduszu
Innowacyjności)

System prognozowania
przy VTT (Fińskim
Ośrodku Badań
Technicznych)

Szeroki wachlarz działań
prognostycznych związanych z
zaawansowanymi technologiami i
innowacjami

Badania popytu na siłę
roboczą i szkolenia
(model prognostyczny
TKTT)

Interaktywny regionalny model
prognozowania oparty o sieć,
wykorzystujący metody ilościowe
i jakościowe

pracy
Jakościowe prognozy
długoterminowe obejmujące
budowanie powiązań, warsztaty,
badania Delphi, platformy
wirtualne
Podstawę programu
prognozowania stanowiło
dziesięć paneli eksperckich
generujących prognozy, w
każdym zasiadało dwunastu
ekspertów
Model służący do generowania z
częstotliwością co pół roku
prognoz pięcioletnich
dotyczących regionalnego PKB z
uwzględnieniem produkcji i
zatrudnienia dla 30 branż
Tekes skupia się przede
wszystkim na prognozach
technologicznych i ich
oddziaływaniu na politykę fińską
w sferze rozwoju
technologicznego i innowacji.
Tematyka prognoz to: (1)
perspektywy dobrobytu i życia
codziennego, (2) przyszłość
świata pracy, (3) przyszłość
sektora publicznego, (4)
wielokulturowość, (5) przyszłość
technologii przyrodniczych
Główne działania w ramach
współpracy skandynawskiej: (1)
perspektywy sensorów
biomedycznych, (2) prognoza
ICT w Skandynawii i (3)
prognoza dotycząca wodoru
Krótko- i średnioterminowe
prognozy popytu rynku pracy na
poziomie regionalnym i lokalnym

Tabela 3: Wykaz działających w Finlandii instytucji zajmujących
prognozowaniem, stosowanych przez nie metod i podstawowych funkcji
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Strategiczne kwestie związane z prognozowaniem
Istnieje szerokie porozumienie odnośnie strategicznych celów długoterminowych
dotyczących zagwarantowania odpowiedniej konkurencyjności kraju na polu
innowacji i R&D, na którym Finlandia już w tej chwili należy do wiodących inwestorów
na świecie. Jest też szeroki konsensus dotyczący potrzeby zwiększenia wydajności
we wszystkich sektorach, zwłaszcza w branży usług publicznych. Nie ma jednak
całkowitej zgody co do metod osiągania tego celu, a jeszcze mniej pewne jest, jakie
praktyczne środki powinno się tu zastosować.
W obliczu potencjalnej zmiany struktury popytu na rynku pracy w kierunku sektora
opieki zdrowotnej i społecznej, kluczowym staje się pytanie o sposoby podnoszenia
wydajności działania władz lokalnych, będących głównym organem świadczącym
usługi w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej, co w rezultacie powinno się
przełożyć na optymalizację skuteczności świadczenia tych usług, a poprzez to na
poprawę dystrybucji ograniczonych zasobów siły roboczej. Głównym organem
odpowiedzialnym za obsługę opieki zdrowotnej i społecznej są samorządy lokalne,
zatrudniające w tej chwili około 430 000 osób (130 000 w sektorze opieki zdrowotnej,
114 000 w sektorze socjalnym i 115 000 w oświacie).
Zachodzi konieczność opracowania rozwiązań, które pozwoliłyby przedłużyć okres
funkcjonowania w pracy. Wskazują na to jednoznacznie różne prognozy, tak więc
nacisk w tym kierunku będzie coraz większy. Rozwiązanie takie wiązałoby się z
zachowaniem właściwej równowagi między oddziaływaniem „kija i marchewki” (tzn.
podnoszenie wieku emerytalnego i inwestowanie w jakość życia pracy).
6.4. Ocena i analiza modelu prognoz długoterminowych
W prognozowaniu tradycyjnie od wielu lat stosuje się model długoterminowy (LT) –
model makroekonomiczny służący ocenie oddziaływania rozwoju gospodarczego na
zatrudnienie. Z modelu tego korzystało dawne Ministerstwo Pracy w toku prac nad
wieloma szeroko zakrojonymi ocenami. Ramy czasowe są tu długie, ostatnia
prognoza obejmowała okres 2005-2025. Model LT ma dwojakie cele – antycypuje
podaż i popyt pracy w różnych sektorach.
Podaż pracy określa się poprzez prognozy demograficzne (źródło: fiński Urząd
Statystyczny) i analizując wskaźniki udziału w rynku pracy. Po stronie popytu w
modelu LT znajdują się dane o produkcji, wydajności pracy, liczbie przepracowanych
godzin i liczbie zatrudnionych. Wzajemne oddziaływanie dwóch stron modelu
pozwala wygenerować prognozy dotyczące popytu na pracę i bezrobocia. Prognozę
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rozbito na poziom regionalny i na poszczególne sektory gospodarki/zawody.
Przeprowadzono to przy współudziale regionów, partnerów społecznych i
specjalistów poszczególnych sektorów.
Dokonano rozróżnienia między „scenariuszem podstawowym” (przedstawiającym
najbardziej prawdopodobny przebieg rozwoju rynku pracy) a „scenariuszem
docelowym” (przedstawiającym optymalny rozwój tego rynku, przy założeniu
wdrożenia i przestrzegania odpowiednich założeń politycznych, ukierunkowanych na
uzyskanie wysokiego poziomu zatrudnienia i wydajności w zawodach
wysokojakościowych w kontekście zrównoważonego rozwoju).
Wyniki prognoz wykonywanych w modelu LT wykorzystuje się jako dane bazowe
przy przewidywaniu wymagań dotyczących zawodów, rozbieżności między
dostępnymi kompetencjami a umiejętnościami rzeczywiście pożądanymi. Model LT
obejmuje scenariusze i obliczenia dotyczące alternatywnych ścieżek rozwojowych z
uwzględnieniem PKB, wydajności i poziomu zatrudnienia.
Prognoza stanowi pierwszy krok w procesie ustalania przez odpowiednie władze
celów rekrutacyjnych oraz innych pól planowania w oświacie na poziomie
centralnym, jak i na niwie regionalnej. W sektorze oświaty zawodowej proces
decyzyjny jest zdecentralizowany, a odpowiedzialne za świadczenie usług
edukacyjnych organy winny dostosowywać lokalne potrzeby do ustalonych przez
Ministerstwo Edukacji ram ogólnych.
Fiński niezależny ekspert (Juha Honkatukia, kierownik ds. działalności badawczej
Rządowego Instytutu Badań Ekonomicznych) wskazał w 2006 roku pewne słabości
stosowanego w prognozowaniu modelu LT:
• Zachodzi potrzeba bardziej jednoznacznego określania założeń podstawowych
(Honkatukia podał tu przykład zastosowania podobnego podejścia do strony
podaży w modelu przez Europejski Zespół Roboczy ds. Starzenia się
Społeczeństw (AWG) przy UE);
• W modelu LT zachodzi niebezpieczeństwo wymieszania elementów strony
podaży ze stroną popytu wskutek braku jednoznacznego wzoru behawioralnego
łączącego obie strony;
• W odniesieniu do strony popytu konieczne jest włączenie prognoz dotyczących
sektorów, przy odpowiednim uwzględnieniu takich czynników jak warunki
prowadzenia działalności czy konkurencyjność;
• Niektóre kwestie związane z łączami mikro-makro działają w omawianym modelu
nieprawidłowo, są niejasne. Trzeba się szczególnie zastanowić nad sposobem
uwzględnienia tematyki rynków światowych;
• Także założenia odnośnie zmian sektorowych mogą oddziaływać na wiele
rynków;
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•
•

Scenariusze tych modeli nie uwzględniają oddziaływań rynkowych i
mechanizmów regulacyjnych;
W omawianym modelu rozróżnienie między celami a prognozami nie zawsze jest
jednoznaczne i jasne (np. w odniesieniu do zrównoważonego rozwoju), niejasny
jest również stosunek między podażą a popytem.

Pytania dotyczą różnych zagadnień – od zdolności modelu do uwzględniania
wstrząsów wewnętrznych i zewnętrznych, zmian w jakości pracy, dynamiki poziomów
imigracji, zmian w poziomie wydajności, po kwestie dotyczące precyzji dotychczas
przeprowadzonych prognoz opartych na tym modelu, jak i innych kwestii. Ogólnie
mówiąc, model LT okazał się być narzędziem dość precyzyjnym w prognozowaniu
długoterminowym (10-20 lat), choć z drugiej strony w rzeczywistości niektóre procesy
swą skalą przekroczyły założenia podawane w prognozach.
W 2008 roku MEE zwróciło się do badaczy z ETLA o opracowanie oceny modelu
prognozowania LT i o przedstawienie zaleceń co do jego usprawnienia. Wnioski z
oceny były następujące:
Prognozy dotyczące rynku pracy przygotowywano od początku lat 90-tych. Przy ich
sporządzaniu brakowało jednolitej metodologii, wskutek czego ich poziom
konsekwencji i przejrzystości nie był zadowalający, jakkolwiek same wyniki prognoz
znalazły w większości przypadków potwierdzenie w rzeczywistości.
Podniesienie poziomu wiarygodności, przydatności i przejrzystości prognoz wymaga
zastosowania modeli równowagi ekonomicznej, dobrze udokumentowanych i stale
aktualizowanych baz danych oraz badań naukowych. Prognozy winny też
uwzględniać czynniki rozwoju regionalnego oraz zagadnienia energetyczne i
środowiskowe.
Należy odróżnić obliczanie prognozy, modelowanie i opracowywanie wyników z
jednej strony od przygotowań i pracy prognostycznej i wdrożeniowej z drugiej.
Pierwszą część zadania warto zlecić wyspecjalizowanej jednostce badawczej,
natomiast drugą część można zrealizować siłami konsorcjum przy współudziale sieci
współpracujących instytucji. Prace te należy prowadzić w sposób zrównoważony,
jako zadanie długoterminowe. Zamówienie może pochodzić od organów
finansujących, czyli zlecających prognozę ministerstw, bądź od grup roboczych
posiadających przedstawicieli ministerstw.
6.5. Model VATTAGE i jego wdrażanie
W roku bieżącym (2010) po raz pierwszy w tej dziedzinie do prognozowania
zastosowano model VATTAGE. W oparciu o wyniki oceny i pod kierunkiem MEE
zaprojektowano i zlecono opracowanie nowego systemu prognozowania. Zlecającym
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było konsorcjum Ministerstw: Pracy i Ekonomii, Finansów, Edukacji i Zdrowia i Opieki
Społecznej.
Celem przyświecającym autorom pomysłu wdrożenia nowego modelu było przede
wszystkim uzyskanie „czystszej” podstawowej prognozy ilościowej, i w dalszej
kolejności opracowanie różnych scenariuszy poprzez modyfikację zmiennych i
wprowadzanie informacji zewnętrznych, jak opinie ekspertów i scenariusze decyzji
politycznych, które na te zmienne oddziałują.
Pierwszy z wymienionych celów uzyskano poprzez wprowadzenie pewnej ustalonej
metody prognozowania, która powinna w założeniu osób odpowiedzialnych za
przedsięwzięcie pozwolić na wyeliminowanie istotnych braków starego modelu
prognozowania. Wybór metody padł na modele statystyczne AGE – Applied General
Equilibrium – stosowanej równowagi ogólnej, nazywane również modelami CGE –
Computable General Equilibrium – obliczanej równowagi ogólnej.
Zastosowaniu tych metod sprzyjała zarówno specyfika rozwoju gospodarczego, jak i
rosnące zapotrzebowanie na analizy ilościowe. Analiza aktualnych możliwości
polityki uprawnia zastosowanie metod liczbowych. Poza tym wystąpiły jeszcze inne
przyczyny, które sprawiły, że wybrano właśnie modele AGE.
Główną spośród nich była możliwość zastosowania takich a nie innych modeli,
opierających się w analizie skutków społecznych polityki strukturalnej na
optymalizacji prostej. Model ten zastosowano w analizie oddziaływania polityki
podatkowej i polityki ochrony środowiska na gospodarkę. Można go także
zastosować do analizowania scenariuszy dotyczących sił sprawczych wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia. Model nadaje się do analiz długoterminowych, nie jest
natomiast przeznaczony do prac w krótkiej perspektywie czasowej ani do
przypadków, gdy pojawiające się zmiany mają charakter gwałtowny.
Celem było zastosowanie modelu jednocześnie nowoczesnego i już sprawdzonego,
posiadającego wbudowany komponent czysto behawioralny (hipotezy zachowań
konsumenckich i biznesowych), co przekłada się na bardziej jasne, przejrzyste i
powtarzalne relacje między popytem a podażą.
Stara metoda obliczania prognoz, jakkolwiek pozwalająca przewidywać w sposób
dość wiarygodny, uznana został za nadmiernie idiograficzną, mało przejrzystą i w
zbyt niskim stopniu powtarzalną, ponadto w starej metodologii zbyt duża ilość danych
wyjściowych miała charakter spekulacji pochodzących od szerokiego grona
uczestników procesu, co w rezultacie uniemożliwiało jednoznaczne i jasne określenie
źródeł poszczególnych danych. Początkowo celem było uzyskanie prognoz
„czystych”, pozbawionych zmiennych „politycznych”, a dopiero potem chciano
wykorzystać te prognozy jako platformę do wprowadzania wersji i różnych
scenariuszy.
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Tak dochodzimy do drugiego celu, który przyświecał autorom modyfikacji metodologii
sporządzania prognoz – było nim uproszczenie i nadanie płynności ról czynników
uczestniczących w procesie prognozowania. Uprzednio prognozy sporządzano
„wewnętrznie” – angażowano ekspertów Ministerstwa Pracy, którzy blisko
współpracowali ze sporą grupą przedstawicieli innych ministerstw i pozostałych
uczestników procesu.
Zaznaczanie bardziej wyrazistego rozróżnienia między zamawiającymi a
wykonującymi prognozę ma służyć większej przejrzystości i niezależności.
Osiągnięto ten cel poprzez taką organizację procesu, by zleceniodawcą prognozy
było konsorcjum oraz odpowiednia grupa robocza, natomiast wykonawcą – VATT
(Rządowy Instytut Badań Ekonomicznych).
Konsorcjum otrzymało nazwę PATKET (w języku fińskim jest to akronim „konsorcjum
zlecającego długoterminowe prognozy sytuacji zatrudnienia i oświaty”) i składa się z
przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Gospodarki oraz ministerstw Finansów, Edukacji
oraz Zdrowia i Opieki Społecznej – w sumie trzon stanowi około 10 osób.
Konsorcjum z założenia ograniczono do czterech ministerstw – ma to usprawnić
prace tego organu. W dawnej strukturze system prognozowania angażował ponad
100 osób, reprezentujących szeroki wachlarz organów i instytucji współdziałających,
co uznano za nieefektywne i niepraktyczne.
W nowej sytuacji za szerszą współpracę z główną grupą odpowiada Rządowa Sieć
Prognozowania, będąca międzyministerialnym forum współdziałania i wymiany
informacji o kwestiach dotyczących wszystkich aspektów prac prognostycznych. W
opracowywanie prognoz i przewidywań włączono wszystkie ministerstwa, zajmują się
one perspektywami na przyszłość w swoich sektorach.
Rządowa Sieć Prognozowania pełni rolę forum do omawiania wyników prac
prognostycznych prowadzonych w poszczególnych sektorach ministerialnych. Sieć
działa przy Kancelarii Premiera, jej kadencja pokrywa się z kadencją rządu. Zrzesza
przedstawicieli wszystkich ministerstw, natomiast przewodnictwo w tym organie jest
pełnione rotacyjnie przez poszczególne ministerstwa.
Metodyka VATTAGE opera się na prognozach makroekonomicznych, stosowanych
w pracach dotyczących pierwszego okresu scenariusza (do 2015), oraz na
prognozach ludnościowych i dotyczących struktury wiekowej społeczeństwa,
wykorzystywanych w całym okresie objętym scenariuszem (do 2025).
Według opracowania zespołu Juhy Honkatukia z VATT na przyszły rozwój struktury
gospodarczej będą oddziaływały prognozowane trendy wydajności i popytu w
eksporcie, jak również prognozy popytu publicznego oparte na analizie historycznej,
danych statystycznych za okres 2005-2008, jak i z prognoz OECD i IEA dotyczących
cen na rynkach światowych. Wykorzystano też dostępne prognozy z poziomu
poszczególnych branż – zwłaszcza w odniesieniu do branż eksportujących (ETLA).
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Wyniki obejmują okres od 2004 do 2025, przy czym rokiem bazowym dla modelu
VATTAGE jest rok 2004, który sam w sobie był rokiem szybkiego rozwoju, stąd
konieczne było wprowadzenie odpowiednich korekt w celu zniwelowania
„wyjątkowości” parametrów za rok 2004. Pomimo, że przemiany struktury produkcji
wydają się być dość nieznaczne, to jednak przyszły rozwój będzie miał ogromny
wpływ na strukturę zatrudnienia. W systemie prognozowania VATTAGE zmiany w
struktury zatrudnienia (udział w sektorze gospodarki „zatrudnienie”) w okresie od
2005 do 2025 będą przebiegały następująco:
Sektor

Udział w 2005 (%)

Udział w 2025 (%)

Energetyczny
Budownictwo, handel i transport
Inne usługi dla społeczeństwa
Opieka społeczna
Opieka zdrowotna
Administracja publiczna i obronność
Finanse i usługi dla biznesu
Przemysł
Produkcja podstawowa

0,5
31,5
5,2
7,5
7,1
14,3
10,5
18,0
5,3

0,4
33,2
4,9
10,4
9,8
14,5
10,1
12,4
4,4

Tabela 4: Udział zatrudnienia według sektorów gospodarki w Finlandii, 2005-2010
Z analizy danych w powyższej tabeli wynika jednoznacznie, że będziemy świadkami
istotnego przesunięcia – wzrostu w branży opieki zdrowotnej i społecznej, a spadku
w przemyśle. Wyniki rozbito na regiony kraju, a proces interpretowania i wdrażania
wyników dopiero się rozpoczął, rozpoczęto serię spotkań i warsztatów oraz łączenie
wyników z prognozami zapotrzebowania rekrutacyjnego w oświacie i z innymi
przewidywaniami. Procesy te potrwają do końca 2010 roku.
Prognoza w systemie VATTAGE został w tym roku przeprowadzona po raz pierwszy.
Nie przewiduje się zamawiania tak szeroko zakrojonych prognoz corocznie, jest
jednak bardzo prawdopodobne, że podobne opracowania będą powstawały w
odstępach kilkuletnich, natomiast prognozy tworzone corocznie będą się raczej
koncentrowały na wybranych zagadnieniach lub tematach. Jest to jeszcze na tym
etapie kwestia otwarta, a decyzję podejmie konsorcjum PATEK.
Najważniejszym następstwem opracowania prognozy w systemie VATTAGE było
potwierdzenie, że gospodarka fińska przeobraża się w gospodarkę z dominującą rolą
usług, w której jednocześnie będzie występował bardzo wysoki popyt na usługi z
zakresu opieki zdrowotnej i społecznej – prognoza skali tego popytu jest różna w
zależności od zastosowanej metody obliczeniowej, różne scenariusza podają od
popytu na poziomie 120 00 do roku 2025 (VATTAGE) do koło pół miliona (obliczenia
Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej.
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Niezależnie od tego, jakie będą w tych sektorach rzeczywiste liczby, jest oczywiste,
że wystąpi znaczące zapotrzebowanie na określone usługi, a przecież Finlandia
dysponuje ograniczonymi możliwościami ich zaspokojenia. Jeżeli popyt na opiekę
zdrowotną i społeczną osiągnie 120 000, do obsługi tylko tego jednego sektora
trzeba by zaangażować całe grupy wiekowe (obecnie około 67 000), co jest rzecz
jasna nierealne, choćby nawet odpowiednio rozbudować ofertę systemu oświaty.
6.6. Trudności i ograniczenia
Ogólne problemy i ograniczenia w prognozowaniu i procesie przekładania wniosków
z prognoz na decyzje występowały już dawniej, przy czym w niektórych przypadkach
– choć nie wszystkich – udawało się je w pewnym stopniu ograniczać. W zależności
od interpretacji nowego modelu i nowego systemu prognozowania, ocena może być
bardziej optymistyczna lub krytyczna.
Wśród trudności dotyczących oceny i omawiania modelu i działań prognostycznych
oraz sterowania wyborami oświatowymi można wymienić fakt, że modelu VATTAGE
użyto dopiero bardzo niedawno i w jego obecnej formie po raz pierwszy, tak więc
właściwie mówimy o fazie pilotażowej, w której proces prognozowania –
ukierunkowany na uzyskanie informacji o przyszłym popycie na oświatę – dopiero się
zaczął.
Procedura jest w tym przypadku w znacznym stopniu taka sama, jak ta, z której
korzystano przed wdrożeniem VATTAGE. A więc najpierw opracowuje się prognozę
sytuacji gospodarczej i rynku pracy, a następnie, przy współudziale ministerstw (ze
szczególnym uwzględnieniem konsorcjum PATKET), regionów i partnerów
społecznych, wykorzystuje się te prognozy jako podstawę do obliczeń popytu
rekrutacyjnego oświaty i definiowania innych planów i decyzji.
Pierwsze reakcje na opublikowane wstępne wyniki nadeszły ze świata przemysłu –
były dość krytyczne, zwracano uwagą, że w prognozach nie doceniono we właściwy
sposób wagi przemysłu dla struktury zatrudnienia i rozwoju gospodarczego, oraz że
w czasie prac nie wysłuchano opinii pracodawców z sektora wytwórczego.
Również reprezentanci regionów stwierdzili, że ich poglądów nie uwzględniono w
zadowalającym stopniu. Regiony tradycyjnie miały istotną rolę w procesie oceny
sytuacji rynku pracy i potrzeb oświatowych oraz w przekładaniu ich na działania
ukierunkowane na zapewnienie właściwej obsługi edukacyjnej. Jak wcześniej
wspomniano, wyniki prognozy rozbito na poszczególne regiony, a proces ich
interpretacji i wdrażania wniosków dopiero się zaczyna.
Wspomniane uwagi krytyczne stanowią najprawdopodobniej odzwierciedlenie
doświadczeń z prognoz wykonywanych w oparciu o poprzednio stosowane metody,
które zakładały wysoki stopień udziału różnych czynników, w różnych stadiach prac
oddziałujących na formułowanie wniosków. Przywrócenie elementu woli kooperacji i
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zaufania, charakterystycznych dla poprzednich modeli prognozowania, będzie
stanowiło poważne wyzwanie dla organów działających obecnie w oparciu o nową
metodologię.
Zastosowanie do pracy nad prognozami modelu VATTAGE ma swoje zalety – należy
do nich poprawa przejrzystości, dynamizm, poprawa jakości hipotez behawioralnych,
powtarzalność, ciągły rozwój metodologii naukowej i inne.
Stale pojawiają się pytania dotyczące możliwości stosowanego modelu w zakresie
uwzględnienia sporej liczby zmiennych, takich jak zmiany sposobu podejścia do
pracy i wartości związanych z jej wykonywaniem (co ma wpływ na wybór ścieżki
zawodowej i rekrutację),
bądź
przemiany
w głębszych
elementach
„psychologicznych” dotyczących pracy (co wpływa na poświęcenie pracy i przebieg
kariery zawodowej), a także innych zmiennych.
6.7. Czynniki powodzenia i możliwość transferu systemu i wyników w
przyszłości
Pomimo od braków i niedociągnięć początkowej fazy, należy się spodziewać, że w
kolejnych stadiach prac proces będzie się sam regulował. Sam model jako taki
powinien dawać się łatwo aplikować, ponieważ był już stosowany w wielu innych
krajach. Ograniczenia wynikały z braku danych, różnic celów i kultury pracy, struktur
społecznych i stopnia zaangażowania we współpracę ze strony poszczególnych
uczestników procesu, najważniejszych ministerstw, jak również regionów.
Powodzenie modelu w tym sensie, pomijając jego zalety same w sobie, będzie w
ogromnym stopniu uzależnione od możliwości „wyedukowania” uczestników procesu
w zakresie rozumienia i praktycznego wykorzystywania modelu w pracy. Za
krytyczną fazę należy tu chyba uznać proces generowania różnych scenariuszy,
ponieważ mogą one podlegać czynnikom „politycznym” w kontekście danych
bazowych oraz ograniczeniom dotyczącym obliczeń.
Wiele krajów doświadczyło podobnych potrzeb dotyczących rynku pracy do tych, do
których odnoszą się fińskie modele prognozowania (jak i podobnych problemów, na
przykład starzenie się społeczeństwa). Jednak potencjalna możliwość transferu
wyników była ograniczona przez różnorodne elementy społeczne i instytucjonalne,
wynikające w niektórych wypadkach z utrwalonych czynników historycznych, a w
innych wypadkach – z poważnych zdarzeń z niedawnej przeszłości.
Jest także oczywiste, że podejście zastosowane w Finlandii jest w dużej mierze
zależne od poziomu współdziałania i współpracy między ministerstwami i organami
administracji odpowiadającymi za kwestie związane z rynkiem pracy z jednej strony,
a z drugiej strony odpowiedzialnymi za kwestie oświaty.
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Rząd Finlandii przykłada szczególną wagę do prognoz, a więc także do właściwej
współpracy czynników te prognozy opracowujących. Wynika to z powszechnej
obawy o możliwość zapewnienia wystarczającej podaży pracy w ciągu najbliższej
dekady, gdyż w tym okresie przyjdzie nam się zmierzyć ze znaczącym przyrostem
liczby przechodzących na emeryturę.
W związku z potrzebą zapewnienia odpowiedniej liczby pracowników, coraz
istotniejszą rolę będzie odgrywać oświata dorosłych. W ciągu ostatnich kilku lat
byliśmy
świadkami
procesów
intensyfikacji
wykorzystywania
danych
prognostycznych w procesach decyzyjnych. W zamierzeniu informacje te powinny
być wykorzystywane regularnie na poziomie ogólnokrajowym i regionalnym, przez
instytucje i organy oświatowe – przełoży się to na dalsze doskonalenie warsztatu
prognozowania, form współpracy i narzędzi metodologicznych.
Informacje prognostyczne dotyczące potrzeb oświatowych są potrzebne przy
poszukiwaniu rozwiązań w obliczu wyzwań, przed jakimi Finlandia staje wskutek
niekorzystnej sytuacji demograficznej i wobec coraz bardziej znaczącego
oddziaływania gospodarki globalnej. Na poziomie regionalnym wpływy te są
nierzadko silniejsze niż w perspektywie ogólnokrajowej. Na przykład regionalne
przemiany demograficzne bądź decyzje dużych firm o zmianie lokalizacji zakładu
(wyprowadzeniu produkcji z Finlandii) czasem na stałe zmieniają warunki rozwoju
danego regionu.
Oświata zawodowa dąży do sprostania takim wyzwaniom w przyszłości poprzez
dynamizację metod dopasowywania podaży pracy do popytu i zwiększenie nacisku
na analizę potrzeb rozwojowych w poszczególnych regionach.
Fińska Narodowa Rada Edukacji opracowuje prognozy we współpracy z różnymi
organami administracji i przedstawicielami instytucji regionalnych. W ramach władz
odpowiadających za edukację prognozowanie podlega koordynacji Ministerstwa
Edukacji, natomiast praktyczne działania analityczno-obliczeniowe (opracowywanie
prognoz) realizuje Fińska Narodowa Rada Edukacji, służąc przy tym także
wsparciem Radom Regionalnym, które opracowują prognozy dla regionów.

7. Współpraca szkół i pracodawców – wdrażanie zasady „nowa
praca – nowe umiejętności” – Federacja Oświatowa Gmin Regionu
Kalajokilaakso
7.1. Federacja Oświatowa Gmin Regionu Kalajokilaakso
Federacja Oświatowa Gmin Regionu Kalajokilaakso (KAM) utrzymuje pięć tzw.
koledży zawodowych [w Finlandii termin ten oznacza to szkoły średnie, odpowiednik
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technikum / szkoły zawodowej, przyp. tłum.]. Została powołana do życia w roku 1962,
obecnie zatrudnia 350 osób, spośród których 215 to nauczyciele.
W roku 2010 liczba uczniów korzystających z programów nauczania zawodowego
stopnia podstawowego wynosiła 2200. Corocznie oferuje się około 340 miejsc nauki
dla osób dorosłych i na praktyki. Budżet / obrót wynosi 30 milionów €, obecnie
planuje się inwestycje na poziomie około 6,2 milion € (7 dużych projektów UE w
branżach: bioenergetycznej, technologii kamienia, metali, kształcenia kadr, tworzenia
ram nauczania wirtualnego i e-learningu.
W skład KAM wchodzą następujące placówki (college):
• KOLEDŻ ZAWODOWY HAAPAJÄRVI (HAI)
• KOLEDŻ ZAWODOWY NIVALA (NAO)
• KOLEDŻ ZAWODOWY KALAJOKI (ARTEMA)
• KOLEDŻ ZAWODOWY OULAINEN (OULA)
• KOLEDŻ ZAWODOWY YLIVIESKA (YSO)
• OŚRODEK OŚWIATOWO-SZKOLENIOWY DLA DOROSŁYCH (AIKUKAM)
• SZKOŁA NAUKI JAZDY
Sektory edukacji zawodowej:
• TECHNOLOGIA, PRZEKAZ INFORMACJI I TRANSPORT
• TURYSTYKA, ŻYWIENIE I OBSŁUGA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
• KULTURA
• USŁUGI SOCJALNE, ZDROWIE I SPORT
• ZASOBY NATURALNE I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
• NAUKI SPOŁECZNE, BIZNES I ADMINISTRACJA
• NAUKI PRZYRODNICZE
WIZJA OŚWIATY W 2015 ROKU
Federacja Oświatowa Gmin Regionu Kalajokilaakso (KAM) odpowiada za swoją
dziedzinę działalności, odnosi w niej sukcesy i uznawana jest za niezwykle
atrakcyjnego organizatora oświaty zawodowej w Finlandii północnej. Do roku 2015
KAM stanie się aktywnym uczestnikiem rozbudowanego zespołu instytucji
oświatowych, a oferta edukacyjna Federacji skierowana do mieszkańców regionu
obejmie pełen zakres kształcenia średniego. KAM oferuje otwarte, wielobranżowe
środowisko nauczania najwyższej jakości, pozwalające w szerokim zakresie
wykorzystywać i stosować techniki informatyczne i informacyjne we wszystkich
sferach działalności oświatowej.
MISJA
Federacja Oświatowa z powodzeniem organizuje i rozwija wielobranżową oświatę
zawodową oraz powiązaną działalność usługową. Oferta szkoleniowo-edukacyjna
KAM zyskuje znakomitą opinię na poziomie regionalnym, krajowym i
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międzynarodowym, do czego przyczyniają się takie cechy Federacji, jak: najwyższe
kwalifikacje, innowacyjność, wola współpracy, zaangażowanie w procesy lifelong
learning, i udział w przedsięwzięciach międzynarodowych. Oferta oświatowa spełnia
zmieniające się ustawicznie wymogi życia gospodarczego i warunków
demograficznych w skali kraju i międzynarodowej. Federacja kształci
wykwalifikowanych pracowników i przedsiębiorców w branżach związanych z
działalnością przemysłową.
Absolwenci posiadają podstawowy zasób informacji potrzebnych w życiu
zawodowym i odpowiednie umiejętności. Oświata zawodowa stanowi element
rozwijania umiejętności uczestnictwa w życiu świata pracy i społeczeństwa.
Absolwenci stają się aktywnymi członkami społeczeństwa. Ponadto oświata
zawodowa świadczy szczególne wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem
zawodowym lub społecznym.
WARTOŚCI
Otwartość i chęć służenia, objawiające się poprzez:
• Szybką i interaktywną wymianę poglądów i informacji
• Praktyczne wykorzystywanie środków sprawowania władzy i prerogatyw
• Atmosferę otwartości, gotowość do dyskusji, wspieranie i zachęcanie
• Umiejętność działania w środowisku krajowym i międzynarodowym
• Ducha ścisłej współpracy i KAM-spirit.
Rozwój ucznia jako jednostki i jako członka społeczeństwa, przejawiający się przez:
• Wiarę we własne możliwości i zdolności
• Wspieranie rozwoju zawodowego i intelektualnego
• Szacunek dla wartości różnych kultur
• Odpowiedzialność i ekonomiczność w działaniu, czego przejawem jest
optymalizacja wykorzystania zasobów i przestrzeganie zasad zrównoważonego
rozwoju.
Przedsięwzięcia KAM o zasięgu krajowym i międzynarodowym
Uczniowie placówek oświatowych zrzeszonych w Federacji Oświatowej Gmin
Regionu Kalajokilaakso mogą odebrać część wykształcenia w szkołach i
przedsiębiorstwach poza granicami Finlandii, co umożliwia im prowadzona przez
Federację współpraca międzynarodowa.
•

•
•

Placówki oświatowe współdziałają z innymi koledżami na skalę międzynarodową,
na przykład w Chinach, Danii, Estonii, Hiszpanii, Niemczech, Polsce, Rosji,
Słowenii, Szwecji, Turcji, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii
Przy aktywizacji wymiany międzynarodowej uczniów i kadry wykorzystuje się
środki Unii Europejskiej z programu Leonardo Da Vinci
Projekt w ramach Nord Plus Junior realizowany przez OULA

Partnerzy

Instytucja współpracująca

ul. Ogrodowa 11, 61-821 Poznań, tel. +48 61 673 1901, tel./faks +48 61 639 3131
e-mail: info@zawodowcy.org :: www.zawodowcy.org
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

•
•

System wspierający nauczycieli w ramach programu Comenius – nauczyciel z
Hiszpanii
Szkolenia bieżące kadry w ramach programu Comenius

Międzynarodowe przedsięwzięcia LVD w KAM:
Program rozwojowy SUFUCA:
- wspieranie zdolności funkcjonowania osób starszych – umiejętności i jakość;
od października 2008 do września 2010
Programy MAMEKAM 3 i 4:
- dwa projekty dla uczniów dotyczące mobilności (w okresie nauki poprzez
pracę)
Program DEMOKAM 2:
- projekt dotyczący mobilności skierowany do kadry (4-tygodniowe okresy pracy
za granicą)
Program To be In 2:
- projekt dotyczący mobilności skierowany do uczniów (Opieka społeczna i
zdrowotna w Oulainen)
Program „Zrównoważony rozwój”:
- zrównoważony rozwój – od internetowego kursu w systemie e-learning do
praktyki – doświadczenia różnych krajów Europy (Opieka społeczna i
zdrowotna w Ylivieska)
Program KAMoon Veva (zakończony w czerwcu 2009), kontynuację tej samej
koncepcji stanowi KAMoon VEVO:
- ocena wzajemna i samoocena dla pracowników administracyjnych,
- cztery instytucje partnerskie Federacji w kraju i cztery zagraniczne.
KAMoon CHINA
- projekt dotyczący mobilności skierowany do kadry i do uczniów
7.2. Zastosowanie systemu Multiprimus w administracji szkolnej
Federacja Oświatowa Gmin Regionu Kalajokilaakso do administrowania szkołami
stosuje program Multiprimus. Jest to kompilacja wszystkich narzędzi potrzebnych do
funkcjonowania grupy edukacyjnej. Multiprimus zawiera całość narzędzi
administracyjnych; w skład oprogramowania wchodzi program rejestrowy Primus,
program harmonogramowy Kurre i interfejs internetowy Wilma, współdziałający z
elementami Primus i Kurre.
Wszystkie bazy danych pięciu placówek oświaty zawodowej skomasowano w jedną.
Nauczyciele i inni pracownicy dysponują prawami użytkownika (dostępu) danych na
różnych poziomach. Wolno im odczytywać i zapisywać wszelkie istotne informacje
dotyczące uczniów. Pracujący w głównej siedzibie Federacji tzw. root user jest
upoważniony do dostępu do wszystkich danych. Świadczy on także informatyczną
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obsługę techniczną na rzecz wszystkich placówek i odpowiada za przekazywanie
wszystkich istotnych danych do Narodowej Rady Edukacji.
Primus umożliwia sprawny transfer danych uczniów między szkołami, aktualizowanie
danych dotyczących nauczycieli, pozwala wybierać przedmioty w innych
zrzeszonych placówkach, harmonizować plany lekcji poszczególnych placówek,
korzystać z tych samych programów, z tych samych wzorów świadectw, wreszcie
tworzyć jednolite bazy danych statystycznych obejmujących całość Federacji oraz
ujednolicać informacje we wszystkich należących do sieci placówkach nauczania
zawodowego. System pozwala też nadzorować i kontrolować informacje dotyczące
wszystkich uczniów, nauczycieli i innych pracowników.
System służy też do tworzenia planów lekcji, po czym w oparciu o nie i dostępne
zasoby potrafi przypisać poszczególnym nauczycielom odpowiednią liczbę godzin
pracy, wyliczyć stopień wykorzystania poszczególnych sal, pomieszczeń i sprzętu.
Administracja ma stały dostęp do najświeższych informacji o wydarzeniach w
placówkach – o wynikach nauczania, nieobecnościach czy liczbie kandydatów w
poszczególnych szkołach zrzeszonych w Federacji. Dane te można w każdej chwili
uzyskać. System wyposażono w szybkie i uniwersalne funkcje wyszukiwania, przy
czym niemal wszystkie dane można kompilować w zestawienia statystyczne.
Łącza z innymi programami pozwalają na transfer danych, wydruk, również w
formatach HTML i PDF, przesyłanie wiadomości sms i e-maili. Placówki mogą
tworzyć własne programy i plany lekcji w pełnym zakresie, z uwzględnianiem
stosowanych metod nauczania. Można nawet przygotowywać programy nauczania
dla poszczególnych klas lub indywidualnie dla uczniów. W programach
indywidualnego toku nauczania ujmuje się wówczas wybrane przez danego ucznia
przedmioty, jak również oceny i informacje o postępach w nauce. Ponadto zarówno
sam uczeń, jak i jego opiekunowie mają możliwość przeglądania treści programu
nauczania za pośrednictwem Internetu.
Z oprogramowania można korzystać także poza środowiskiem szkolnym – w
miejscach prowadzenia praktyk, w punktach szkolnej opieki zdrowotnej, a
szczególnie w domach. Rodzicom przypisuje się „nazwę użytkownika”, pozwalającą
za pośrednictwem Internetu sprawdzać na przykład oceny ucznia, nieobecności, plan
lekcji czy daty sprawdzianów. Również nauczyciele mogą część pracy wykonywać
poza szkołą – nauczyciel nadzoruje swoją klasę przez Internet, wpisuje oceny,
zaznacza nieobecności i zamieszcza wszelkie uwagi lub komentarze bez potrzeby
wychodzenia z domu. Przez Internet można także udzielać uczniom porad i
przekazywać im opinie na temat wykonanych prac itp. Istnieje ponadto możliwość
przekazu przez nauczyciela informacji o uczniu jego opiekunom w czasie
rzeczywistym.
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7.3. C&Q – oparty o bazę danych system analizy umiejętności potrzebnych w
przyszłości w przedsiębiorstwach
C&Q-system to narzędzie oparte o bazę danych i zarazem metoda zarządzania
informacją. W zamierzeniu twórców system służy do określania i analizowania
poziomów kompetencji pracowników i do oceny przyszłych potrzeb przedsiębiorstw
w tym zakresie. Odbiorcą systemu mają być instytucje oświatowe, szkoleniowe,
decydenci, przedsiębiorstwa i zwykli obywatele. C&Q pozwala łączyć kompetencje
pracowników z kwalifikacjami wymaganymi przez rynek pracy (C&Q = Competence
integrating Qualifications).
W roku 2008 system C&Q został wypróbowany w Kenii. Głównym celem kenijskiej
analizy było udzielenie pomocy w rozwijaniu możliwości działania gospodarczego i
rozbudowie oświaty małych i średnich tartaków w tym kraju. Model C&Q
charakteryzuje się elastycznością, łatwo go modyfikować i dostosowywać do różnych
okoliczności. Wszystkie dane zostają zapisane w bazie danych. Oparcie systemu o
zasoby bazy danych pozwala na prowadzenie analiz i aktualizowanie w czasie
rzeczywistym.
Podstawowe zadanie C&Q to pozyskiwanie informacji od przedsiębiorstw różnych
branż odnośnie pożądanych w danych zawodach kompetencji obecnie i w
przyszłości, jak również danych o rzeczywistym poziomie pracowników w tej chwili,
jak również porządkowanie uzyskanych danych. Inny cel to gromadzenie informacji
potrzebnych organizatorom, planistom i wykonawcom procesów oświatowych i
szkoleniowych, które mają im ułatwiać dostosowywanie programów nauczania
szkolnego i przebiegu kursów do rzeczywistych potrzeb rynku pracy, przedsiębiorstw
i samych pracowników. Planuje się jednocześnie, by w toku badań pozyskiwać
informacje dotyczące nauki w przedsiębiorstwach i o możliwościach doskonalenia i
rozwijania procesów nauczania.
System C&Q to (przede wszystkim) częściowo strukturalizowany ilościowy
instrument badawczy, a zarazem narzędzie metodologiczne. Jest to internetowy
system bazodanowy, pozwalający identyfikować, gromadzić i analizować kwalifikacje
związane z różnymi miejscami pracy, zawodami i osobami, a poprzez to analizować
również aktualne i przyszłe trendy. System C&O (analiza kompetencji i kwalifikacji)
służy do gromadzenia danych o profilach zawodowych przedsiębiorstw i ich
obszarach kompetencyjnych do celów związanych z polityką kadrową (czyli
zarządzaniem zasobami ludzkimi). C&Q pozwala wygenerować wzorce
kwalifikacyjne, w oparciu o które odpowiednie władze i decydenci podejmują
następnie działania w celu dostosowania treści i form oświaty zawodowej do potrzeb
kwalifikacyjnych
przemysłu.
Jednocześnie
nauczanie
zawodowe
będzie
odzwierciedlało kompetencje pożądane u osób poszukujących pracy.
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W toku analiz z wykorzystaniem systemu C&Q przedstawiciele przedsiębiorstw są
proszeni o podanie oceny i opinii dotyczących podstawowych umiejętności, wiedzy,
specjalnych kompetencji i cech osobowościowych, jakie obecnie i w przyszłości
powinni posiadać pracownicy ich branży. Zadawane pracodawcom w formie wywiadu
pytania służą określeniu kwalifikacji wymaganych w branży i kompetencji
pracowników oraz przyszłych wymogów oświatowych.
Korzyści płynące z analiz dla przedsiębiorstw i pracodawców to:
1) Zyskanie możliwości oddziaływania i współuczestniczenia w procesach
planowania opartych na potrzebach firm i wymogach ich funkcjonowania.
2) W dłuższej perspektywie czasowej możliwość zatrudniania lepiej wyszkolonych
pracowników o umiejętnościach dostosowanych precyzyjnie do szczególnych
wymagań lub działań.
3) Uzyskiwanie pomocy i wsparcia w szkoleniach pracowników i spełnianiu potrzeb
rekrutacyjnych.
Dynamiczna klasyfikacja kwalifikacji
Do definiowania kompetencji i kwalifikacji w C&Q wykorzystuje się stworzony przez
firmę Taitotoimisto Ltd. system dynamicznej klasyfikacji kwalifikacji. Klasyfikacja
opiera się na systematycznej, otwartej bazie danych, obejmującej ponad 8 500
uporządkowanych hierarchicznie kwalifikacji. Źródłem wszystkich zawartych w bazie
kwalifikacji są przedsiębiorstwa (wywiady z przedsiębiorcami). Do identyfikacji
kwalifikacji służą kody. Kody te umożliwiają jednocześnie wykonywanie obliczeń
statystycznych materiału w analizach ilościowych dotyczących umiejętności i wiedzy.
Kod pozwala klasyfikować, łączyć i porównywać kwalifikacje i kompetencje
wywodzące się z różnych przedsiębiorstw lub grup zawodowych. Górna granica dla
głównych kategorii hierarchicznych wynosi sześć kategorii.
Kategorie główne:
A) Wiedza i umiejętności potrzebne w całej branży
(12 podkategorii, ponad 300 kwalifikacji)
B) Wiedza i umiejętności potrzebne w produkcji
(13 podkategorii, ponad 3 300 kwalifikacji)
C) Wiedza i umiejętności potrzebne w usługach
(18 podkategorii, ponad 3 300 kwalifikacji)
D) Wiedza i umiejętności potrzebne w administracji biznesu i finansowej
(9 podkategorii, ponad 200 kwalifikacji)
E) Wiedza i umiejętności potrzebne w obsłudze klienta
(5 podkategorii, ponad 100 kwalifikacji)
F) Wiedza i umiejętności potrzebne podczas pracy w zespole
(6 podkategorii, ponad 100 kwalifikacji)
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G) Cechy osobowości i kompetencje
(8 podkategorii, około 200 kwalifikacji)
H) Tło zawodowe, w tym egzaminy państwowe
(10 podkategorii, około 700 kwalifikacji)
I) Wiedza i umiejętności potrzebne w działalności badawczo-rozwojowej
(R&D)
(6 podkategorii, około 100 kwalifikacji)
Stosowana w klasyfikacji dynamika przekłada się na możliwość aktualizowania i
rozbudowy bazy przez użytkownika w momencie pojawienia się nowych kwalifikacji.
Do aktualizowania klasyfikacji stosuje się funkcję master. C&Q-innovation służy do
systematyzowania i organizowania informacji, natomiast system bazodanowy
stwarza nowe możliwości łączenia kwalifikacji z rejestrami przedsiębiorstw.
Wykorzystywana w C&Q-databases klasyfikacja zawodów odpowiada fińskiej
państwowej klasyfikacji zawodów z roku 2001. Klasyfikację opiera się na podziale na
cztery poziomy, odpowiadające klasyfikacji zawodów Unii Europejskiej ISCO88(COM), stanowiącej wersję europejską międzynarodowej klasyfikacji zawodów
ISCO-88, wprowadzonej przez Międzynarodową Organizację Pracy (ILO). W razie
potrzeby dodano poziom piąty, odzwierciedlający specyfikę danego kraju.
c&Q-developer
C&Q-developer to system zarządzania wiedzą, utworzony specjalnie dla instytucji
rozwojowych, takich jak szkoły zawodowe lub agencje rozwoju. W skład C&Qdevelopera wchodzą dwa niezależne systemu bazodanowe – C&Q-profession i
C&Q-person, połączone z sobą przez element integrujący, który umożliwia przepływ
danych pomiędzy dwoma systemami. C&Q-profession służy określaniu
strategicznych kwalifikacji lub przyszłego zapotrzebowania na dane umiejętności w
przedsiębiorstwach. C&Q-person służy natomiast do określania poziomu kompetencji
pracowników – na ile pracownicy opanowali kompetencje, które są dla firm
strategiczne.
C&Q-profession
W analizie z wykorzystaniem C&Q-profession eksperci bądź przedstawiciele
przedsiębiorstw zostają poproszeni o podanie oceny i opinii na temat podstawowych
umiejętności, wiedzy, specjalnych kompetencji i cech osobowościowych. Informacje
te są wymagane dla obecnych i przyszłych przydatnych w danej branży zawodów.
Wywiad trwa od 1 do 1,5 godziny, a zadawane pytania służą określeniu wymaganych
przez firmy kwalifikacji i posiadanych przez pracowników kompetencji, jak i
przyszłych potrzeb edukacyjnych. W tej chwili formularz zawiera następujące pytania
(z możliwością modyfikowania lub usuwania):
1. Przedstawiciele jakich zawodów pracują w Pani/Pana zakładzie, jaką posiadają
wiedzę i umiejętności? (lista zawodów powiązanych z kwalifikacjami i liczba
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pracowników wykonujących dany zawód. Ocena poziomu opanowania
kompetencji w przedsiębiorstwie i poziom wagi danych kompetencji dla firmy).
2. Które z obecnych kwalifikacji są najbardziej na miejscu i istotne? Jakie nowe
kwalifikacje będą potrzebne do roku 2020? (lista zawodów powiązanych z
kwalifikacjami).
3. Jakie dodatkowe kompetencje, poza aktualnie posiadanymi – powinni mieć
pracownicy w Pani/Pana firmie? (lista zawodów powiązanych z kwalifikacjami).
4. Gdyby zatrudniali Państwo w swoim przedsiębiorstwie nowych pracowników,
jakie zawody i kompetencje powinni reprezentować? (lista zawodów powiązanych
z kwalifikacjami)
5. Czy Państwa przedsiębiorstwo jest zainteresowane szkoleniem pracowników w
ramach programów pozwalających im uzyskiwać określone stopnie wykształcenia
lub w systemie edukacji uzupełniającej dla dorosłych? Jakiego rodzaju
wykształcenie lub programy szkoleniowe byłyby dla Państwa najbardziej
przydatne? (lista zawodów powiązanych z programami nauki)
6. Jakie usługi uzupełniające lub jakich specjalności siłę roboczą było Państwu
trudno pozyskać w regionie, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo? (wykaz
usług uzupełniających w formie kompetencji)
C&Q-profession generuje różnorodne raporty. Obejmują one wzorce kompetencji
(matryce), tzn. opisy kwalifikacji i kompetencji skompilowane w oparciu o udzielone
przez ekspertów odpowiedzi. W procesie włączania do programów nauczania
kwalifikacji odpowiadających potrzebom rynku szkoły zawodowe mogą się opierać
zwłaszcza na odpowiedziach udzielonych na pytania 1, 2 i 3.

Klasyfikacja
zawodów
Klasyfikacja
kwalifikacji

2
Wywiady
Updated
Updated
w firmach
interviews
interviews
(bezpośrednie
lub przez
Internet)

3
C&Q
database

4
Raporty:
wymagane kwalifikacje
potrzebne kompetencje

1
Popyt na wiedzę:
Identyfikacja umiejętności
potrzebnych w przyszłości w firmach
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Schemat 13. Obraz funkcjonowania procesu w systemie C&Q-profession
C&Q-person
C&Q-person służy do analizy umiejętności pracowników (czy to pracobiorców, czy
pracodawców). System pomaga identyfikować luki kompetencyjne i braki
umiejętności w ramach przedsiębiorstwa w oparciu o informację wieloźródłową (360°
feedback). Informacje zwrotne dotyczące kompetencji pochodzą od podwładnych,
kolegów i/lub przełożonych oraz z samooceny, jak również – w niektórych
wypadkach – ze źródeł zewnętrznych, do których zalicza się klientów, dostawców lub
inne zainteresowane strony.
W pierwszej fazie badania przedstawiciele przedsiębiorstwa określają listę
kwalifikacji strategicznych (=istotnych) dla ich firmy i oceniają wagę tych kwalifikacji.
Po przekazaniu przez wszystkie źródła ocen poziomu kompetencji pracowników
system oblicza średnie ocen. Analiza luk umiejętności to różnica poziomów
kompetencyjnych (wartość średnia) i poziomów wagi danych kompetencji
strategicznych. Na koniec pracownik lub jego przełożony wspólnie określają
docelowy (=pożądany) poziom kompetencji.
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Schemat 14. Przebieg procesu w systemie C&Q-person
C&Q-person potrafi generować dynamiczne spersonalizowane plany rozwoju i
proponować szkolenia i działania rozwojowe. System generuje również
sprawozdania o kompetencjach obejmujące całość przedsiębiorstwa.
7.4. Szkolenie instruktorów miejsc pracy na KAM
Instruktor miejsca pracy to pracownik lub urzędnik reprezentujący przedsiębiorstwo,
którego zadaniem jest opieka nad uczniem pobierającym naukę w miejscu pracy.
Instruktor pełni także rolę pośrednika między miejscem pracy a koledżem, w którym
uczeń uczy się na co dzień. Celem szkolenia instruktorów jest promocja nauki w
miejscu pracy i podnoszenie jakości procesów nauki prowadzonej w zakładach.
Szkolenie ma dać instruktorowi umiejętności potrzebne do prowadzenia ucznia
pobierającego naukę w zakładzie. Szkolenia takie są przeznaczone dla wszystkich
pracowników, urzędników i osób uczestniczących w ocenie pokazów umiejętności
zawodowych, którzy sprawują opiekę nad uczniami w czasie odbywających się w
przedsiębiorstwach faz nauki.
Szkolenie można odbyć w koledżu zawodowym, bądź kadra pedagogiczna z tego
koledżu może przeszkolić instruktorów w ich miejscach pracy. Istnieje możliwość
aktualizowania szkoleń poprzez naukę w sieci. Zakres szkolenia dla instruktorów
obejmuje 2 jednostki ov, a absolwenci szkolenia otrzymują odpowiednie świadectwo
ukończenia takiego kursu.
Tematyka szkolenia: nauka w miejscu pracy i pokazy umiejętności zawodowych w
oświacie zawodowej.
Umiejętności zawodowe instruktora miejsca pracy w miarę upływu czasu stają się
coraz wyższe. Podczas szkolenia omawia się także pola umiejętności zawodowych i
metody ich doskonalenia.
Cele szkoleń instruktorów miejsca pracy:
• Instruktor miejsca pracy uczy się nawiązywać kontakt z różnymi uczniami
• Instruktor miejsca pracy rozumie różnych uczniów i przyczyny występujących
między nimi różnic
• Instruktor miejsca pracy potrafi i chce rozmawiać z uczniami
• Instruktor miejsca pracy umie rozwiązywać różnorodne spory
Treść szkolenia:
Partnerzy
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• Interakcja i socjalizacja z uczniami
• Identyfikacja elementów inteligencji emocjonalnej i ich stosowanie
W toku szkolenia instruktorów aranżuje się sytuacje, w których część uczestników
odgrywa rolę uczniów, a inni pełnią rolę instruktorów. Osoby wcielające się w rolę
uczniów zachowują się w charakterystyczny dla młodzieży sposób, a zadaniem
instruktorów jest podjęcie próby poprowadzenia ich i nauczenia wykonywania
odpowiednich zadań. Następnie obie grupy zamieniają się rolami, po czym następuje
analiza i omówienie sytuacji. Nie da się uświadomić przyszłym instruktorom
elementów inteligencji emocjonalnej przy użyciu tradycyjnych metod nauczania.
Instruktorzy miejsca pracy mają za zadanie przeanalizować sytuacje, kiedy w
zetknięciu z młodymi ludźmi mieli problemy z komunikacją i udzielanie wskazówek
było utrudnione. Uczestnicy kursu podejmują próby opracowania metod takiego
prowadzenia nauki w miejscu pracy, by młody człowiek z problemami potrafił je
właściwie przejść.
Specjalistyczne umiejętności, umiejętność wyboru i stosowania właściwych
metod
Cel:
• Instruktor miejsca pracy zapoznaje się z umiejętnościami, które powinni
zdobyć uczniowie podczas okresu nauki poprzez pracę
• Instruktor miejsca pracy potrafi prawidłowo czytać program nauczania
dotyczący swojej branży
• Instruktor miejsca pracy potrafi i chce stosować zróżnicowane metody
nauczania
Treść:
• Nauka specjalistycznych umiejętności dla danej branży
• Nauka metod / procedur roboczych w branży
Podczas szkolenia instruktorzy miejsca pracy poznają program nauczania odnoszący
się do ich branży / specjalności. Sporządzają wykaz własnych umiejętności
zawodowych, po czym porównują jego treść z treścią programu nauczania, a
następnie wybierają z programu te elementy, których uczeń może się nauczyć
podczas pobytu w danym zakładzie / przedsiębiorstwie.
Znajomość oświaty zawodowej, budowanie wartości dla wspólnoty
Cel:
• Instruktor miejsca pracy zapoznaje się ze strukturą, przepisami prawa i
zarządzeniami sterującymi oświatą zawodową
• Instruktor miejsca pracy zapoznaje się z treścią zaleceń ogólnych i
wytycznymi lokalnymi
• Ustawy i zarządzenia
Partnerzy
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• Zalecenia i wytyczne
Instruktorzy miejsca pracy zapoznają się z treścią ustaw, zarządzeń, zaleceń i
wytycznych. Uczestnicy szkolenia pracując w parach, mają za zadanie znalezienie w
tych zapisach odpowiedzi na postawione pytania, po czym referują grupie swoje
pytania i odpowiedzi. Ten etap wieńczy dyskusja nad możliwościami praktycznej
realizacji wspomnianych w dokumentach założeń. Uczestnicy szkolenia omawiają też
korzyści dla wszystkich stron procesu, jakie płyną z prawidłowej organizacji nauki w
miejscu pracy.
Nauka w miejscu pracy jako metoda nauczania i budowania wartości dla
wspólnoty
Cel:
• Instruktor miejsca pracy potrafi stworzyć pozytywne, motywujące do nauki
środowisko
• Instruktor zna praktykę nauczania i sposób postępowania podczas nauki w
miejscu pracy
• Instruktor poznaje różne metody nauczania i przekazywania wiedzy
• Instruktor potrafi rozpoznać i stosować metody pracy własne i ucznia
• Instruktor rozwija umiejętność interakcji i umie z niej korzystać w stosunkach z
uczniem
• Instruktor rozumie młodych ludzi, potrafi rozwiązywać sytuacje konfliktowe
dotyczące różnych uczniów
Treść:
• Środowisko nauczania i motywacja
• Różne osobowości uczniów a dobór metod i stylu nauczania w miejscu pracy
• Umiejętności interpersonalne, różnice stanu umysłu między dorosłymi a
młodzieżą, odpowiednie stosowanie metod nauczania
• Rozwiązywanie sytuacji spornych i konfliktów
Proces nauczania w miejscu pracy jest osadzony w rzeczywistych sytuacjach z
praktyki. Podczas szkolenia prezentowany jest film o procesie nauczania w miejscu
pracy, który przyszli instruktorzy analizują: jakie umiejętności uczeń zdobywa, w jaki
sposób są mu one przekazywane? Dalsza analiza filmu: jak rozwiązuje się sytuacje
konfliktowe? Instruktorzy miejsca pracy porównują dwa różne zadania praktyczne i
zastanawiają się, realizacja którego z nich przynosi uczniom w dzisiejszych czasach
więcej korzyści. Instruktorzy analizują też różnice między zwykłą praktyką a
procesem nauki w miejscu pracy. Jakie inne wartościowe elementy można przekazać
uczniowi poza umiejętnościami zawodowymi i nauką funkcjonowania w środowisku
pracy?
Nauczanie i ocena, wnioski
Cel:
Partnerzy
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•
•
•

Instruktor miejsca pracy potrafi instruować i uczyć młodego człowieka
realizacji zadań, kultury pracy i zasad funkcjonowania miejsca pracy
Instruktor uwzględnia wiek ucznia i umiejętności oraz zdolności, które są u
niego w fazie rozwoju
Instruktor potrafi ocenić ucznia w kontekście zakładanych celów

Treść:
• Szkolenie i instruowanie ucznia podczas realizacji zadań z danego zakresu
zawodowego, nauka kultury pracy i zasad funkcjonowania miejsca pracy.
Proces nauczania w miejscu pracy jest osadzony w rzeczywistych sytuacjach z
praktyki: instruktorzy miejsca pracy postępują zgodnie ze współczesnymi metodami
demonstracji i instruktażu dla osób odbierających naukę zawodu. Instruktorzy
analizują możliwości zastosowania alternatywnych metod nauczania. Analizują
również przejawy różnic między poszczególnymi uczniami, które ujawniają się w
miejscu pracy, oraz wnikają w przyczyny występowania tych różnic. Jakie inne
wartościowe elementy można przekazać uczniowi poza umiejętnościami
zawodowymi i nauką funkcjonowania w środowisku pracy?
Podczas zajęć prowadzonych w sieci instruktorzy miejsca pracy prowadzą podobną
dyskusję z wykorzystaniem środowiska Moodle. Przy konwencjonalnej nauce
bezpośredniej poza omówieniem poszczególnych zagadnień notuje się także wnioski
z dyskusji.
Korzystanie z sieci, metody zarządzania, praktyczne zastosowania
Cel:
• Instruktor miejsca pracy potrafi wykorzystywać sieć do instruktażu w nauce
poprzez pracę i w pokazach umiejętności zawodowych
• Instruktor potrafi wyszukać wytyczne i dokumenty związane z pokazami
umiejętności zawodowych na stronach administratora (Federacji Oświatowej
Gmin Regionu Kalajokilaakso – KAM)
• Instruktor potrafi czytać prowadzone przez uczniów w Internecie
blogi/dzienniki
• Instruktor potrafi za pośrednictwem sieci udzielać informacji i rad
Treść:
• Korzystanie ze stron internetowych KAM
• Korzystanie ze strony internetowej programu nauki przez pracę
Instruktorzy zapoznają się z dokumentami związanymi z nauką poprzez pracę oraz
pokazami umiejętności zawodowych, które znajdują się na stronach internetowych.
Instruktorzy zastanawiają się nad metodami przekazywania „cichej wiedzy” młodemu
Partnerzy
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pokoleniu w miejscach pracy. Instruktorzy zastanawiają się, jakie informacje zwrotne
powinny wypłynąć z miejsca pracy do koledżu zawodowego i jak te informacje
przekazywać. Analizują możliwości szerszego zastosowania sieci w procesie
nauczania. Następnie szukają w sieci odpowiednich dokumentów, za których
pośrednictwem przekazują stosowne informacje.

Pokazy umiejętności zawodowych, metody zarządzania, praktyczne
zastosowania
Cel:
• Instruktor miejsca pracy poznaje metody szkolenia i instruowania uczniów w
zakresie pokazów umiejętności zawodowych, które mogą się odbywać na
danym miejscu pracy
• Instruktor potrafi ocenić pokaz umiejętności zawodowych
Treść:
• Szkolenie i instruowanie uczniów w zakresie pokazów umiejętności
zawodowych
Podczas szkolenia prezentowany jest film przedstawiający proces nauczania
poprzez pracę oraz pokazy umiejętności zawodowych. Instruktorzy analizują
następujące treści filmu: jak realizuje się nauczanie poprzez pracę i pokaz
umiejętności zawodowych oraz jak się je ocenia? Instruktorzy zastanawiają się, jakie
elementy wiedzy uczeń powinien zdobywać w placówce oświatowej, a jakie można
mu przekazać w miejscu pracy, oraz jakie pokazy umiejętności zawodowych można
organizować w szkołach, a jakie powinny się odbywać w miejscach pracy.
Prowadzona jest dyskusja dotycząca tej tematyki.
Instruktorzy porównują własne doświadczenia pozyskane w toku nauczania poprzez
pracę uczniów szkół i pokazów umiejętności zawodowych z przedstawionymi na
filmie sytuacjami. Zastanawiają się nad możliwościami optymalizacji przebiegu
procesów nauki poprzez pracę oraz pokazów umiejętności w ich zakładach.
Analizują ponadto, na czym polega wysoka jakość w procesie nauki poprzez pracę i
jakie są optymalne metody przeprowadzania praktycznych pokazów umiejętności.
Podczas zajęć prowadzonych w sieci instruktorzy miejsca pracy prowadzą podobną
dyskusję z wykorzystaniem środowiska Moodle. Przy konwencjonalnej nauce
bezpośredniej poza omówieniem poszczególnych zagadnień notuje się także wnioski
z dyskusji. Podczas nauki konwencjonalnej instruktorzy miejsca pracy przygotowują
dostosowany do specyfiki danego przedsiębiorstwa plan przeprowadzenia pokazu
umiejętności zawodowych.
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7.5. Projekt KAMoon VEVO
Od wielu lat trwa współpraca zrzeszonych w sieć fińskich instytucji odpowiedzialnych
za oświatę. Tłem dla projektu o nazwie KAMoon VEVO jest kończący się projekt
Leonardo „COME ON – More impact on evaluation by networking”, który był
realizowany w okresie od 2007 do 2009. W tym czasie zorganizowano cztery
jednotygodniowe wymiany z Wielką Brytanią, Niemcami i Hiszpanią, których
tematyka skupiała się wokół zagadnień oceny wzajemnej. W projekcie uczestniczyło
w sumie dwudziestu pięciu ekspertów z różnych dziedzin administracji.
Elementem realizacji projektu była analiza metod działania i zasad funkcjonowania
różnych sektorów modelu EFQM. Każdorazowo po powrocie z wymiany
przygotowywano w formie pisemnej opinię, której treść była oparta o
przeprowadzone w placówkach oświatowych rozmowy i nabyte doświadczenia.
Efektem zgromadzonych doświadczeń i zarazem podsumowaniem projektu stało się
wypracowanie nowych tematów dotyczących wzajemnej oceny, omawianych w
projekcie KAMoon VEVO, a dotyczących narzędzi i zasobów do prowadzenia polityki
kadrowej i współdziałania w środowisku pracy.
Przeciętny wiek pracowników Federacji uczestniczących w pracach nad projektem
rośnie, pojawiła się też debata o pracy społecznej. W jej trakcie wspomniano kwestię
opracowania metod prowadzenia polityki kadrowej (zarządzania zasobami ludzkimi)
w warunkach fińskiego koledżu i federacji gminnych. Jednocześnie omawiano
sprawy związane z kontynuacją kariery w sektorze publicznym.
Na ile pozwala to stwierdzić stan posiadanej wiedzy, w fińskich instytucjach
związanych z oświatą norma IiP (Investor in People) nie funkcjonuje. Jej wdrażanie
wiąże się z inwestycjami w politykę kadrową i przywództwo. W hiszpańskim Kraju
Basków oraz w Szkocji funkcjonują koledże, które wdrożyły normę IiP, podczas gdy
sprawy związane z łączeniem nauczania z życiem przedsiębiorstw realizuje się tam
w inny sposób niż w Finlandii.
Przedstawiany projekt ma służyć gromadzeniu pozytywnych rozwiązań i metod
działania z obiektów, które uzyskały normę IiP i posiadają szeroko zakrojone
powiązania z życiem gospodarczym. Podczas realizacji projektu nastąpi pogłębiona
analiza tematyki i działań dotyczących pracowników, partnerstwa i zasobów w
wybranych miejscach. Możliwe będzie przeniesienie pozytywnych doświadczeń i
działań do własnego środowiska pracy.
Uczestnicy
Federacja Oświatowa Gmin Regionu Kalajokilaakso (KAM), Federacja Oświatowa
Ostrobotni Środkowej (KPEDU), Miejska Federacja Oświatowa w Rovaniemi (RKK),
Wspólna Administracja Oświaty Regionu Oulu (OSEKK) i w roli partnerów instytucje
oświatowe ze Szkocji i z Hiszpanii.
Partnerzy

Instytucja współpracująca

ul. Ogrodowa 11, 61-821 Poznań, tel. +48 61 673 1901, tel./faks +48 61 639 3131
e-mail: info@zawodowcy.org :: www.zawodowcy.org
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

Podczas fazy planowania projektu koordynator przygotował pisemną umowę ze
wszystkimi partnerami fińskimi, która miała stanowić dla uczestników źródło wiedzy o
sposobie dalszego postępowania w ramach projektu. Zbadano również możliwość
uwzględnienia wniosku partnera zagranicznego o włączenie kwestii oceny
wzajemnej, a partnerzy zgodzili się wziąć udział w organizacji i realizacji
tygodniowych programów. Będą na przykład organizowane wizyty w instytucjach
oświatowych i przedsiębiorstwach regionu. Każde z odwiedzanych miejsc otrzyma
następnie na piśmie informację zwrotną/opinię dotyczącą rozwoju systemów
zapewnienia i nadzoru nad jakością, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki
związanej z pracownikami i więziami placówek z życiem gospodarczym.
Koordynatorem projektu jest Federacja Oświatowa Gmin Regionu Kalajokilaakso.
Przed rozpoczęciem serii wymian zorganizowane zostanie jedno spotkanie dla
zarządu Federacji/koledży zawodowych – osób odpowiadających za kwestie jakości,
planowania i rozwoju. Na spotkaniu omówiony zostanie harmonogram projektu, treść
wizyt i wstępny program tygodniowy.
Przed rozpoczęciem cyklu wymian osoby reprezentujące każdą z federacji omówią
kwestie praktyczne i przygotują ogólne zalecenia dotyczące właściwego
gospodarowania środkami i zadań administracyjnych. Zalecenia te zostaną
omówione w toku zebrania. Koordynator będzie regularnie informował partnerów
drogą e-mailową o postępach projektu. Stworzone też zostaną strony internetowe
publikujące wszystkie powstałe w ramach projektu dokumenty.
Podstawowa treść projektu
Projekt będzie się skupiał na następujących tematach, nad którymi pracuje Fińska
Narodowa Rada Edukacji: współpraca międzynarodowa w powiązaniu z pracami nad
rozwojem kwestii zarządzania jakością oraz wymiana informacji o doświadczeniach
edukacyjnych instytucji organizujących oświatę.
Podczas tygodnia oceny w oparciu o tematykę modelu EFQM omówiony zostanie
również temat specjalny, jakim będą pracownicy (tematy 3 i 7) oraz współpraca ze
światem pracy (temat 4). W latach 2009-2010 zorganizowane zostaną dwie wymiany
z placówkami edukacyjnymi, które otrzymały standard IiP i są silnie powiązane z
gospodarką. Każda z federacji będzie reprezentowana przez dwóch uczestników.
We wszystkich wymianach weźmie udział kierownik ds. rozwoju Federacji
Oświatowej Gmin Regionu Kalajokilaakso i koordynator projektu.
Cele projektu
Celem realizacji projektu jest dokonanie wzajemnego porównania fińskich partnerów
(tj. KAM, KPEDU, RKK, OSEKK) w celu określenia, w jakiej fazie pracy nad jakością i
nad metodami oceny znajduje się każda z organizacji, oraz w celu uzyskania
międzynarodowego punktu odniesienia, który można wprowadzić do fińskiego
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systemu ewaluacji, jak i do własnych systemów ewaluacji poszczególnych federacji
lub instytucji. Grupa partnerów fińskich to organizacje działające w regionie
Ostrobotni Środkowej, w północnej części kraju.
Uczestniczące w projekcie federacje gminne/miejskie posiadają już pewne
doświadczenie w projektach sieciowych związanych z ewaluacją, których wyniki
będą wykorzystywane przy bieżącym projekcie. Celem jest zdefiniowanie nowych
bądź istniejących już modeli poprzez analizę porównawczą działań związanych z
polityką kadrową między partnerami fińskimi i innymi wybranymi podmiotami, jak
również zapoznanie się z metodami współdziałania tych podmiotów ze światem
pracy.
Kolejny cel projektu to uzyskanie wiedzy o wskaźnikach stosowanych do realizacji
polityki kadrowej i współdziałania ze światem pracy oraz o metodach korzystania z
tych wskaźników w pracach rozwojowych. Ponadto projekt ma służyć pozyskaniu
dodatkowych informacji o systemach oświatowych w Europie – metody
potwierdzania formalnych i niesformalizowanych umiejętności, zwłaszcza praktyczne
metody akceptowania tych umiejętności przez przedsiębiorstwa i zakłady pracy w
objętych projektem krajach.
KAMoon VEVO – wyniki projektu
Fakty i kwestie, które pojawią się w czasie wymian będą następnie analizowane w
kontekście dorocznych procesów planowania strategicznego wśród federacji
oświatowych. Wyniki będą również wykorzystywane przez federacje do prac
związanych z zapewnieniem jakości i ewaluacją, zwłaszcza w pracach
planistycznych związanych z tematyką polityki kadrowej i planowania. W wypadku,
jeśli efektem projektu stanie się wypracowanie przez instytucje oświatowe
określonego zestawu dobrych metod działania, zostaną one omówione, po czym
rozpowszechnione zostaną odpowiednie komunikaty.
Punktem wyjścia projektu jest zapoznanie się z pozytywnymi wzorcami
funkcjonowania grup wzajemnego nauczania [tu: peer groups] i rozpowszechnianie
tych wzorców w poszczególnych środowiskach (w ramach własnych instytucji) oraz
optymalizacja istniejącej metodologii przez wprowadzanie środków o większej
skuteczności. Nie ma potrzeby opracowywania wszystkich elementów samodzielnie,
jeśli w innych miejscach zostały już one przeanalizowane i wprowadzono dla nich
rozwiązania funkcjonalne.
W czasie wymian analizowane będą funkcjonujące aktualnie formy współdziałania
między koledżami a światem pracy (przedsiębiorstwami) w objętych projektem
krajach. Rozpowszechnianie tych doświadczeń i pozytywnych metod działania w
ramach własnych organizacji/instytucji, jak również – w szerszym zakresie – w
fińskim systemie oświaty, będzie odgrywało niezwykle istotną rolę. Informacje o
kluczowych elementach projektu znajdą się na stronach internetowych
Partnerzy

Instytucja współpracująca

ul. Ogrodowa 11, 61-821 Poznań, tel. +48 61 673 1901, tel./faks +48 61 639 3131
e-mail: info@zawodowcy.org :: www.zawodowcy.org
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkopolski system monitorowania i prognozowania

poszczególnych federacji, w późniejszym czasie będzie się tam także można
zapoznać z opisami i sprawozdaniami z wymian.
Informacja o projekcie znajdzie się również w obrębie danych gromadzonych na
międzynarodowe spotkania federacji gmin. Jest też możliwość jego przedstawienia w
ramach krajowej sieci jakości Fińskiej Narodowej Rady Edukacji, sieci polityki
kadrowej Instytucji Odpowiedzialnych za Oświatę Zawodową w Finlandii (KJY) oraz
przy okazji innych wydarzeń regionalnych.
Oddziaływanie projektu
Projekt pozwoli uzyskać informacje porównawcze dotyczące metod działania polityki
kadrowej pochodzące z czterech organizacji zajmujących się świadczeniem oświaty
zawodowej w Finlandii , jak również doświadczenia międzynarodowe dotyczące
zasobów ludzkich i funkcji zarządzania jakością. Zastosowanie metody PGL [peer
group learning] pozwoli wdrożyć i wykorzystywać nowe, przydatne metody działania
w organizacjach każdego z członków grupy. Wprowadzenie aspektu
międzynarodowego otwiera drzwi dla świeżych koncepcji w dziedzinie planowania
procesów kadrowych w federacjach gminnych.
Dzięki aktywnemu uczestnictwu w projekcie szefowie federacji gmin i dyrektorzy
koledżów zawodowych będą w większym stopniu wykazywali wolę wdrażania
nowych form działania w swoich organizacjach. Projekt ma pomóc stronom w
uzyskaniu obrazu rzeczywistej wagi polityki kadrowej w pracach rozwojowych. Celem
opartego na PGL projektu jest przekazanie pracownikom federacji gminnych
informacji o tym, co jest ważne i potrzebne w pracach takich federacji i placówek
oświatowych oraz w jaki sposób można osiągnąć stawiane sobie wspólnie cele.
Wszyscy uczestniczący w projekcie partnerzy zyskują doświadczenia i informacje
porównawcze do prac ewaluacyjnych zgodnie z modelem EFQM, ze szczególnym
uwzględnieniem prac rozwojowych nad polityką kadrową i kwestiami współdziałania
ze światem pracy. Projekt ma dać obraz doświadczeń i rozwiązań stosowanych
przez inne federacje gmin i partnerów zagranicznych w objętym jego tematyką
zakresie. Współpraca stron po zakończeniu projektu będzie służyła wzmocnieniu
współpracy pomiędzy organizacjami fińskimi i partnerami zagranicznymi, również w
przyszłości (np. w zakresie wymiany uczniów i pracowników). Zaangażowane w
projekt osoby zyskają jednocześnie szerszy ogląd krajów partnerów zagranicznych,
okazję do rozwijania umiejętności interakcji i rozwijania zasobu słownictwa
branżowego.
KAMoon VEVO – ocena projektu
Postępy projektu i funkcjonowanie sieci będzie podlegało na koniec semestru ocenie
poprzez powstały w oparciu o system Webrobol kwestionariusz. Odpowiedzi na
pytania będą udzielały osoby najważniejsze w projekcie i uczestnicy wymian. Dane z
kwestionariuszy zostaną omówione na zebraniu i w oparciu o nie opracowany będzie
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zestaw działań i proces wzajemnej nauki i oceny na kolejny rok. Uzyskane w toku
projektu wyniki zostaną wykorzystane do opracowywania strategii dla federacji
gminnych, które uczestniczyły w przedsięwzięciu, a zwłaszcza do sporządzania
wytycznych do prac rozwojowych w zakresie polityki kadrowej.
Za pośrednictwem projektu można rozpowszechniać przykłady pozytywnych
rozwiązań z federacji gminnych, podobnie jak informacje dotyczące praktyki polityki
kadrowej. Projekt da też wiedzę porównawczą o istniejących planach/metodach
pracy, zwłaszcza dla osób zaangażowanych w procesy planowania. Wiedza ta
pozwoli osobom zaangażowanym w prace rozwojowe właściwie pracować także nad
własnym rozwojem. Korzyści dla partnerów zagranicznych obejmą na przykład
uzyskanie wiedzy o tym, jak obowiązujące u nich procedury są postrzegane przez
odbiorców zewnętrznych, informacji o fińskim systemie edukacji oraz procedurach i
metodach działania w oświacie zawodowej.
KAMoon VEVO – harmonogram projektu
Projekt będzie obejmował dwie wymiany dla dwóch osób z każdej federacji gmin, tzn.
w sumie dla 8 osób (obie wizyty). Zebranie organizacyjne odbędzie się we wrześniu
2009, poza tym zwoływane będą inne spotkania w rytmie semestralnym, które nie są
ujęte w budżecie. Hiszpania: tydzień 5, od niedzieli do soboty (31.01 – 06.02),
Szkocja: tydzień 15
7.6. MAMEKAM 2 – mobilność uczniów w ramach KAM 2006-2008 (opis)
W projekcie uczestniczą uczniowie wszystkich pięciu koledży zawodowych
zrzeszonych w KAM. Wymiany studenckie odbędą się w okresie od 01.06.2006 do
31.05.2008. Okres trwania wymiany wynosi 6-12 tygodni, a całkowita liczba
uczestniczących uczniów to 25. Partnerzy projektu znajdują się w Hiszpanii, we
Włoszech, w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Słowenii, Estonii i na Węgrzech.
Uczestnicy projektu to uczniowie drugiej i trzeciej klasy następujących kierunków:
biznes i administracja, IT w biznesie, media assistant, pielęgniarka z ograniczonymi
uprawnieniami, kosmetyczka, fryzjer, organizator usług, przedsiębiorca branży
turystycznej oraz rolnictwo i leśnictwo. Uczniowie mają już za sobą pewną liczbę
ukończonych etapów nauki poprzez pracę w różnych firmach i instytucjach.
Uzyskanie doświadczeń w pracy za granicą pozwoli im uzupełnić i doskonalić
umiejętności obsługi wymagających klientów we własnym kraju. W dziedzinie usług
okresy nauki poprzez pracę wynoszą z reguły 8 tygodni.
Do celów projektu należy umożliwienie organizacjom źródłowym i docelowym
uzyskania wzajemnie od siebie nowych wiadomości i alternatywnych modeli
postępowania. Po zakończeniu okresu nauki poprzez pracę w innym kraju uczeń
posiada zdolność postrzegania kwestii swojej wiedzy z perspektywy
międzynarodowej, co przekłada się na podniesienie poziomu umiejętności
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zawodowych. W ramach projektu testuje się jako pomoce naukowe narzędzia TOV
(środowisko do nauki poprzez pracę za pośrednictwem sieci, www.kam.fi/tov) i
środowisko do nauki online Moodle.
Dla zagwarantowania odpowiedniej jakości przebiegu nauki za granicą wykorzystuje
się też materiały i metody wypracowane w toku zrealizowanych wcześniej projektów.
Nadzór okresu nauki poprzez pracę online stanowi pomoc dla ucznia i zarazem
pozwala mu doskonalić umiejętność posługiwania się komputerem i umiejętności
zawodowe.
Ten projekt to kontynuacja i intensyfikacja współpracy w oparciu o wyniki
poprzedniego projektu (MAMEKAM 2003-2005). Ponadto pozwoli on przeprowadzić
sprawdziany umiejętności w obszarze opieki społecznej i zdrowotnej (pielęgniarka,
kosmetyczka) wspólnie z partnerami zagranicznymi. W końcowej fazie projektu
planowane są sprawdziany umiejętności również w innych specjalnościach.
Przeprowadzenie fragmentu procesu nauki poprzez pracę poza Finlandią poszerza
horyzonty ucznia, uczy go akceptacji dla osób reprezentujących inne kultury i
środowiska, wreszcie rozwija jego umiejętności językowe, uczy nowych metod pracy
i umiejętności pracy z reprezentantami innych kultur. Wszystkie te cechy są coraz
bardziej cenione przez współczesnych pracodawców. Uczniowie sektora turystyki,
żywienia i obsługi gospodarstwa domowego winni zarówno z punktu widzenia
własnej pracy, jak i z punktu widzenia klienta uwzględniać szczególne cechy kultury
kulinarnej różnych krajów, kulturę picia, zwyczaje i sposób zachowania.
Uczniowie kierunku pielęgniarskiego przed wyjazdem za granicę mają za sobą 3-4
etapy nauki poprzez pracę odbyte w kraju. Uczniowie specjalizujący się w opiece
geriatrycznej i inni uczniowie pielęgniarstwa mogą wykorzystywać uzyskane w toku
projektu umiejętności później zarówno w życiu zawodowym, jak i podczas pisania
pracy końcowej. Uczniom pielęgniarstwa i kosmetologii czasem w miejscach pracy
za granicą towarzyszy nauczyciel-opiekun. W przygotowaniach do sprawdzianów
umiejętności i w ich realizacji uczestniczy także opiekun miejsca pracy.
Przed wyjazdem uczniowie bądź ukończyli kurs online, bądź korzystali ze środowiska
TOV lub MOODLE w czasie nauki poprzez pracę w Finlandii, tak więc potrafią
posługiwać się którymś z tych narzędzi podczas pobytu za granicą.
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8. Inwestowanie w kapitał ludzki jako źródło możliwości
modernizacyjnych w odniesieniu do form i zakresu wykonywanej
pracy
8.1. Ścisła współpraca ze światem pracy – rola nauczyciela
Zagadnienia współdziałania między placówkami oświaty zawodowej a światem pracy
(przedsiębiorstwami) można analizować w kontekście następujących siedmiu
zagadnień kompetencyjnych:
• kompetencje stymulowane przez przemysł;
• kompetencje związane z organizacją nauki w miejscu pracy i pokazów
umiejętności zawodowych;
• wytyczne i nadzór nad przebiegiem nauki w miejscu pracy i pokazami
umiejętności zawodowych;
• instruktaże i szkolenia dla instruktorów miejsca pracy;
• szkolenia dla dorosłych i kompetencje dotyczące kwalifikacji opartych o
kompetencje;
• kompetencje wpisujące się w misję służenia i rozwijania świata pracy ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb klienta;
• rozwój współdziałania między oświatą zawodową a przemysłem i szkolenia
ustawiczne.
Kompetencje stymulowane przez przemysł
Każdy nauczyciel ma inny poziom umiejętności przewidywania potrzeb w zakresie
umiejętności w swojej branży oraz znajomości potrzeb i wymagań dotyczących
umiejętności w pracy. Poziomy te różnią się także w zależności od branży. Na dobry
początek postanowiono zbudować kulturę otwartego dialogu między światem pracy a
instytucjami edukacji zawodowej.
Pojawiały się obawy, czy nauczyciele zdążą reagować na szybkie przemiany
zachodzące w świecie pracy. Za zagrożenia uznano przeciągające się w czasie
okresy nauczania i „nauczanie niedopasowane”. Do technik optymalizacyjnych
zaliczano rozszerzenie i zwiększenie liczby praktyk zawodowych dla nauczycieli,
pobudzenie procesów oświatowych, na których formę oddziałuje przemysł oraz
intensyfikację roli przemysłu w prognozowaniu potrzeb edukacyjnych, jak również
obecność przedstawicieli przemysłu w instytucjach nauczania zawodowego.
Kompetencje związane z organizacją nauki w miejscu pracy i pokazów
umiejętności zawodowych
Współdziałanie między zakładami pracy a instytucjami oświaty zawodowej i ich
nauczycielami uległo intensyfikacji w następstwie wprowadzenia nauki w miejscu
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pracy oraz pokazów umiejętności zawodowych. Ciągle jeszcze istnieją możliwości
doskonalenia kompetencji lokalizowania miejsc prowadzenia nauki poprzez pracę.
Zagrożeniem może być brak czasu i środków wśród nauczycieli. Organizacja
pokazów umiejętności zawodowych to wyzwanie związane z przyszłym rozwojem.
Możliwości na przyszłość to eksperymentowanie i modelowanie nowych metod
działania w ramach współpracy między poszczególnymi uczniami, nauczycielami i
instruktorami miejsca pracy.
Instruktaż i nadzór nad przebiegiem nauki w miejscu pracy i pokazami
umiejętności zawodowych
Możliwości optymalizacji pojawiają się również w obszarze doprecyzowania ról osób
odpowiadających za prowadzenie i nadzór nad uczniami pobierającymi naukę w
miejscu pracy. Nauczyciele powinni z wyprzedzeniem w szkole udzielać uczniom
odpowiedniego instruktażu w zakresie systemu nauki poprzez pracę oraz pokazów
umiejętności zawodowych, nauczyciel winien też być w większym stopniu
zaangażowany w nadzór nad uczniem w okresie nauki w miejscu pracy.
Pośpiech i brak zasobów nie pozostają bez wpływu na jakość instruktażu i nadzoru
nauczycielskiego. Rola i czas trwania instruktażu mogą stanowić zagrożenie.
Należałoby aktywnie włączać nauczycieli w nadzór nad przebiegiem, a także
rozwijać różnorodne środowiska do nauki i przekazywać nadzorowanie instruktażu
przedsiębiorstwom według wskazań od nauczycieli.
Instruktaże i szkolenia dla instruktorów miejsca pracy
Nie wszystkie branże i nie wszyscy nauczyciele dysponują odpowiednimi zasobami
do prowadzenia szkoleń dla instruktorów miejsc pracy. Brak odpowiedniej liczby
instruktorów uznano za zagrożenie, wyrażono wolę odpowiedniego przeszkolenia
instruktorów w zakresie instruktażu i nadzoru okresów nauki poprzez pracę.
Szkolenia dla dorosłych i kompetencje dotyczące kwalifikacji opartych o
kompetencje
Nauczyciele zajmujący się szkoleniami dla dorosłych posiadają znajomość
funkcjonowania przedsiębiorstw (tj. świata pracy) i kompetencje związane z
organizowaniem szkoleń przygotowawczych w zakresie kwalifikacji opartych o
kompetencje, nie osiągnięto jednak dotąd optymalnej formy indywidualizacji procesu
oświatowego pod kątem potrzeb poszczególnych uczniów. Integracja nauczania
dorosłych i oświaty zawodowej młodzieży jest niewskazana. Za szansę należy uznać
kompetencje związane z indywidualizacją nauki i budową indywidualnych ścieżek
nauki, jak również podejście stymulowane przez przemysł.
Kompetencje wpisujące się w misję służenia i rozwijania świata pracy ze
szczególnym uwzględnieniem potrzeb klienta
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Nauczycie z zadowoleniem powitaliby modyfikację podejścia tradycyjnego, gdzie
ośrodkiem decyzyjnym była wyłącznie szkoła, w kierunku większego udziału
przemysłu w kształtowaniu procesu oświatowego. Do zagrożeń należy tu zaliczyć
pewne „skostnienie” instytucji oświaty zawodowej i świata szkoły jako takiego,
sposób podejścia nauczycieli i brak elastyczności. Nauczyciele wyrażali obawę, że
oświata popadnie w rutynę, podczas gdy przemysł i świat pracy będą szły do przodu.
Do możliwości należy zaliczyć współdziałanie między nauczycielami a
przedstawicielami przemysłu, realizację wspólnych przedsięwzięć/projektów i takie
planowanie działalności w zakresie oświaty zawodowej, by spełniała ona potrzeby
świata pracy.
Rozwój współdziałania między oświatą zawodową a przemysłem i szkolenia
ustawiczne
Wprowadzenie nauki poprzez pracę spowodowało intensyfikację współpracy,
podniosło poziom umiejętności współdziałania i zintensyfikowało tworzenie sieci
wzajemnych powiązań. Generalnie kontakty nauczycieli z przedsiębiorstwami są
dobre, są jednak branże zaniedbane w tym względzie i nauczyciele, którzy powinni
pracować nad rozwojem swoich kompetencji i kontaktów. Ciągle jeszcze można
usprawnić metody realizacji wspólnych przedsięwzięć, metody porozumiewania się i
zagospodarowania czasu.
Do zagrożeń zaliczyć trzeba brak czasu i zasobów, wzrastającą ilość zadań
formalno-biurokratycznych („papierkowej roboty”), uprzedzenia żywione przez nauczycieli i
niechęć do pracy nad rozwojem własnych umiejętności. Po stronie możliwości jest
natomiast aktywne włączenie nauczycieli w funkcjonowanie świata pracy, wymiany
między nauczycielami a przedstawicielami przemysłu, okresowe praktyki zawodowe,
współpraca międzynarodowa, umiejętność budowy sieci i powiązań, umiejętność
weryfikacji poprzez benchmarking (optymalizacyjne działania weryfikacyjne) oraz
współpraca między różnymi branżami.
8.2. Funkcje samooceny
W odniesieniu do tematyki samooceny należy wyróżnić następujące istotne
elementy:
•
•

wymiar wewnętrzny, którego istotą jest doskonalenie organizacji nauczania w
celu optymalizacji procesu osiągania założonych celów;
wymiar zewnętrzny, który skupia się na zaangażowaniu instytucji oświaty
zawodowej w realizację przynajmniej trzech celów: (a) poprawa możliwości
reagowania na potrzeby kwalifikacyjne (b) wykorzystywanie zasobów dostępnych
na danym terenie (usługi uzupełniające, sieci lokalne lub regionalne, platformy elearningu itp.) oraz (c) udział w doskonaleniu jakości miejscowych pracowników;
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•

warunki systemowe pozwalające organizować zewnętrzny i wewnętrzny wymiar
jakościowy samooceny, wykorzystywane jako metoda zapewnienia jakości.

Samoocenę można stosować we wszystkich typów placówkach nauczania
zawodowego, niezależnie od ich sfery działalności (edukacja na poziomie wstępnym,
oświata zawodowa, nauczanie w trybie indywidualnym, szkolenia w odpowiedzi na
potrzeby przedsiębiorstw, szkolenia w ramach polityki walki z bezrobociem). W wielu
instytucjach oświaty zawodowej brak warunków umożliwiających finansowanie i
utrzymanie całościowego podejścia do kwestii jakości, ujmującego odpowiednie
czynniki w sposób systematyczny.
Mimo to instytucje te mogłyby korzystać z takiego podejścia do kwestii jakości, w
którym samoocena stanowi skuteczny i wydajny środek poprawy wyników pracy.
Samoocena służy poprawie działania procesów określania zasobów wewnętrznych i
zewnętrznych, z jakich placówki oświaty zawodowej mogą korzystać w pracy nad
doskonaleniem jakości, wyników nauczania i relacji z organami finansującymi, innymi
placówkami oświaty zawodowej, kandydatami do szkolenia, instytucjami publicznymi,
parterami społecznymi itp.
Jest oczywiste, że realizacja samooceny może przybierać różnorodne formy i służyć
różnym celom. Charakter i cele tych działań mogą się znacząco różnić, w zależności
od tego, czy dążenie do ich wprowadzania ma źródła zewnętrzne (narzucone), czy
wewnętrzne (z własnego wyboru). Ponadto należy rozróżnić sytuacje, w których
występują formy bliskie monopoli, od sytuacji, gdzie panuje konkurencja; pozycja
strategiczna instytucji oświatowych jest zatem bardzo różna.
Kwestie etyczne w samoocenie
Źródła dotyczące tego tematu na świecie są niezwykle skąpe. Od zainteresowanych
stron żądano najpierw samodzielnego opracowania sieci samooceny i zdefiniowania
podlegających ocenie kwestii. Zaproponowana szkołom zawodowym metodologia
opiera się na następujących cechach kluczowych:
•
•
•
•
•
•
•

wiarygodność: procedura samooceny obejmuje zaufanie
elastyczność: metodologię można dopasować do różnych sytuacji
łatwość w stosowaniu: do realizacji procedury samooceny nie potrzeba
szczególnych umiejętności
dostępność: treść wyników jest dostępna dla całej szkoły
znaczenie: procedura samooceny koncentruje się na wspólnych, istotnych
elementach
niezawodność: procedurę można stosować w różnych okolicznościach bez
potrzeby modyfikowania jej zasadniczych elementów
dydaktyzm: metodologia dopuszcza rozwój przez zaangażowane krytycznego,
konstruktywnego sposobu myślenia, czego celem jest poprawa aktualnej sytuacji
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Powyższe standardy można oczywiście uzupełniać o kolejne, w zależności od
wymagań danej szkoły na miejscu. Instytucjom należy jednak zarazem przypominać,
że jednym z pierwszych kroków w procesie rozwijania dowolnej metody samooceny
jest wyjaśnianie tych punktów widzenia.
Rola samooceny w oświacie zawodowej Finlandii
Celem narodowego systemu oceny wyników nauczania i działania oświaty jest
uzyskanie informacji o jakości wyników nauczania. Wyniki takich ocen stanowią
podstawę prac nad założeniami systemu oświaty i ogólnokrajowymi podstawami
programowymi, jak również pracy nad podnoszeniem poziomu jakości usług
placówek oświaty zawodowej oraz nauczania praktycznego. Wyniki te służą też jako
podstawa monitorowania postępu w dziedzinie zapewniania równości w nauce.
Ustawa o oświacie zawodowej nakłada na instytucje odpowiedzialne za
organizację/zapewnienie edukacji obowiązek rozwijania własnych systemów
samooceny i oceny świadczonej oświaty oraz jej efektywności, jak również obliguje
do udziału w procesach oceny zewnętrznej działania systemu. Ustawa nie narzuca
instytucjom oświaty zawodowej konkretnego modelu ani ram działania w tym
zakresie.
Istnieją jednak określone zalecenia dotyczące zarządzania jakością i procesów
samooceny na poziomie instytucji edukacyjnych. Instytucje te zyskują dzięki temu
pewną elastyczność w zakresie doboru modelu, ram i narzędzi prowadzenia
samooceny, która w optymalny sposób uwzględnia potrzeby zarówno samej
instytucji, jak i branży, której dotyczy nauczanie (a więc jednocześnie
przedsiębiorstw). Instytucjom oświatowym doradza się także wdrażanie systemów
audytów/ocen wewnętrznych, analiz wzajemnych pomiędzy placówkami, oraz
optymalizacyjnych działań weryfikacyjnych (benchmarkingu) – wszystkie te elementy
stanowią składowe procesu samooceny.
W pracach nad doskonaleniem jakości instytucje oświaty zawodowej w coraz
większym
stopniu
wykorzystują
audyty/oceny
zewnętrzne.
Konieczność
przeprowadzenia oceny/audytu zewnętrznego wypływa z samooceny danej instytucji.
8.3. Finansowanie fińskich szkół zawodowych jako funkcja wyników nauczania
Finansowanie uzależnione od wyników to szerokie pojęcie, obejmujące system
przyznawania środków w oparciu o współczynnik wyników pracy i nagród
jakościowych przyznawanych w związku z sukcesami placówek w określonych
szerokich dziedzinach tematycznych.
Wskaźniki uwzględniane przy przyznawaniu środków uzależnionych od
wyników – uczniowie:
Oddziaływanie
1. Liczba uczniów znajdujących pracę
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- 40 % ustalonego wskaźnika oddziaływania
- uwzględnia się stopę bezrobocia młodzieży w regionie
2. Liczba uczniów kontynuujących edukację
- 15 % ustalonego wskaźnika oddziaływania
Procesy (efektywność)
1. Liczba uczniów, którzy nie kończą nauki
- 15 % ustalonego wskaźnika oddziaływania
- „możliwe do przyjęcia” przyczyny odejścia ze szkoły
2. Liczba absolwentów
- 13 % ustalonego wskaźnika oddziaływania
- liczba uczniów, którzy kończą szkołę w terminie
Wskaźniki uwzględniane przy przyznawaniu środków uzależnionych od
wyników – kadra (kompetencje):
1. Kompetencje formalne
- 11% ustalonych wskaźników dla kadry
2. Rozwój kadry
- 6% ustalonych wskaźników dla kadry
- całkowity wkład finansowy instytucji oświatowej
- kontakty ze światem pracy (przedsiębiorstwami)
- inne szkolenia dla pracowników
NAGRODY JAKOŚCIOWE W OŚWIACIE ZAWODOWEJ
Pomysłodawcom nagród jakościowych przyświecał cel promocji założeń ujętych w
planach rozwoju edukacji i badań na lata 1999 – 2004, 2003 – 2008 i 2007 - 2013.
Nagrody jakościowe przyznaje się za wybitne osiągnięcia we wdrażaniu określonych
jednostek tematycznych.
Większa część danych potrzebnych Ministerstwu Edukacji do dokonania oceny
pochodzi z Urzędu Statystycznego. Pozostałe informacje Narodowa Rada Edukacji
pozyskuje bezpośrednio od instytucji oświatowych. W razie potrzeby można zamiast
rozpatrywania pisemnych wniosków o przyznanie nagród jakościowych odbywać
wizyty w danych placówkach.
8.4. Narodowy program przewidywania potrzeb kompetencyjnych i
umiejętności (VOSE)
Opracowanie metod przewidywania i prognozowania tych potrzeb to jeden z celów
ujętych w aktualnym programie rządu. W wielu spośród opracowanych w ciągu kilku
minionych lat dokumentach dotyczących planowania i strategii politycznej
podkreślano wagę opracowania procedur prognostycznych. Obecnie w Finlandii
realizowana jest pewna liczba projektów związanych z opracowywaniem metodologii
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przewidywania potrzeb. Znaczna część z tych projektów jest finansowana ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W Fińskiej Narodowej Radzie Edukacji, będącej agencją krajową podlegającą
Ministerstwu Edukacji, uruchomiono prace nad projektem opracowywania metod
przewidywania przyszłych potrzeb w zakresie kompetencji i umiejętności. Projekt ten,
znany pod nazwą VOSE, jest częściowo finansowany przez Europejski Fundusz
Społeczny, jego realizacja zakończy się w roku 2011. Celem przedsięwzięcia jest
stworzenie procedur pozwalających przewidywać przyszłe potrzeby kompetencyjne i
dotyczące umiejętności absolwentów szkół ponadpodstawowych we wszystkich
dziedzinach zawodowych i specjalistycznych.
W zakres nowych procedur wchodzić będą metody prognozowania potrzebnych
kompetencji i umiejętności, procesy prognozowania, jak również tworzenie sieci
powiązań między zaangażowanymi instytucjami. W ramach projektu procedury będą
testowane w dwóch branżach – pomocy społecznej i opieki zdrowotnej oraz
nieruchomościach i budownictwie. Projekt VOSE w procesie tworzenia procedur
prognostycznych ma także wspierać tworzenie narzędzia internetowego
funkcjonującego w środowisku social media.
W pierwszej połowie 2009 roku w ramach VOSE zlecono firmie Foredata Ltd. analizę
wykorzystywanych już w Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech, Szwecji i Wielkiej
Brytanii metod prognozowania potrzeb w zakresie kompetencji i umiejętności. Celem
opracowania było dostarczenie danych i wiedzy niezbędnych do tworzenia w ramach
VOSE nowych procedur prognostycznych. Analizę sporządzono w języku fińskim.
W Finlandii obowiązują dwa języki oficjalne – fiński i szwedzki. Tym drugim jako
ojczystym posługuje się nieco ponad 5 procent obywateli Finlandii. Projekt VOSE
uwzględnia również szczególne potrzeby ludności szwedzkojęzycznej w odniesieniu
do tworzenia procedur przewidywania. Testowanie nowych procedur w branży opieki
społecznej i zdrowotnej będzie się odbywało tylko po szwedzku i w rejonach kraju z
przewagą ludności szwedzkojęzycznej.
VOSE to projekt oparty na współpracy pewnej liczby zainteresowanych uczestników,
w tym reprezentujących administrację państwową, partnerów społecznych, instytucje
szkolnictwa zawodowego, politechniki, uniwersytety, władze lokalne, instytuty
badawcze i organizacje studenckie.
8.5. Ramy kwalifikacyjne i Europass
Ministerstwo Edukacji wyznaczyło Fińską Narodową Radę Edukacji do roli
Narodowego Centrum Koordynacyjnego europejskich ram kwalifikacyjnych (EQF).
Centrum koordynacyjne wspiera i – we współpracy z odpowiednimi organami władzy
państwowej – nadzoruje powiązania między narodowym systemem kwalifikacji
zawodowych a EQF.
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Do zadań Narodowego Centrum Koordynacyjnego należy:
1. udział w rozwijaniu narodowych ram kwalifikacyjnych i wdrażanie europejskich
ram kwalifikacyjnych;
2. informowanie uczestników procesu i obywateli na temat europejskich ram
kwalifikacyjnych, narodowych ram kwalifikacyjnych oraz osadzaniu kwalifikacji w
ramach;
3. udzielanie poszczególnym zainteresowanym stronom informacji i porad
dotyczących stosowania ram;
4. udział i promocja współpracy na poziomie ogólnokrajowym i międzynarodowym w
zakresie EQF;
5. realizacja wszelkich innych zadań zleconych przez Ministerstwo Edukacji.
Europejskie Ramy Kwalifikacyjne (EQF)
W dniu 23.04.2008 Parlament Europejski i Rada Europy uchwaliły Zalecenia do
Europejskich Ram Rozwoju (EQF) dla procesów nauki trwającej całe życie (lifelong
learning). Zadaniem EQF jest ułatwianie zestawienia kwalifikacji i poziomów
kwalifikacyjnych w różnych krajach, a w rezultacie promocja mobilności obywateli i
procesów lifelong learning.
EQF dzieli kwalifikacje na osiem poziomów odniesienia. Obejmuje całość oświaty
ogólnokształcącej, kwalifikacje zawodowe i politechniczno-uniwersyteckie, jak
również kwalifikacje zdobyte w toku studiów podyplomowych. Poziomy odniesienia
EQF są definiowane ilością wiedzy ucznia, jego poziomem rozumienia i
możliwościami wykonania określonych zadań. Do określenia wyników nauczania
stosuje się wyznaczniki: wiedzy, umiejętności i kompetencji.
Wdrażanie Europejskich Ram Kwalifikacyjnych (EQF)
Europejskie Ramy Kwalifikacyjne pozwalają określać relacje między kwalifikacjami
krajowymi a systemami kwalifikacyjnymi. Każdy kraj powinien zaklasyfikować swoje
kwalifikacje do ośmiu poziomów odniesienia EQF przy zastosowaniu krajowych ram
kwalifikacyjnych, bądź do odpowiednich poziomów w swoich krajowych ramach
kwalifikacyjnych.
Wspomniane Zalecenia proponują, by:
• Państwa Członkowskie do roku 2010 odniosły swoje krajowe systemy
kwalifikacyjne do Europejskich Ram Kwalifikacyjnych, bądź przez jednoznaczne i
przejrzyste dopasowanie własnych kwalifikacji do poziomów w ramach EQF, bądź
– tam, gdzie to konieczne – przez rozwinięcie krajowych ram kwalifikacyjnych;
• do roku 2012 wszystkie nowe świadectwa kwalifikacji, dyplomy i dokumenty
Europass zawierały informację o odniesieniu do danego poziomu EQF;
• Państwa Członkowskiej stworzyły krajowe punkty koordynacyjne, których
zadaniem byłoby wspieranie relacji między krajowymi systemami kwalifikacji a
EQF.
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Krajowe Ramy dotyczące kwalifikacji i innych działów nauczania
Powołany przez Ministerstwo Edukacji komitet zakończył przygotowywanie
propozycji formy narodowych ram kwalifikacyjnych i innych działań oświatowych.
Przygotowanie ram krajowych stanowi element procesu dopasowywania kwalifikacji
fińskich do europejskich ram kwalifikacyjnych (EQF). Jednocześnie innym celem
opracowania narodowych ram kwalifikacyjnych było polepszenie efektywności i
przejrzystości fińskiego systemu kwalifikacyjnego.
W myśl tej propozycji ramy narodowe zbudowane są również z ośmiu poziomów,
podobnie jak EQF. Ramy przedstawiają kompetencje wymagane przez fińskie
kwalifikacje pod względem wiedzy, umiejętności i kompetencji w oparciu o opisy dla
poszczególnych poziomów obowiązujące w EQF, ale z zachowaniem perspektywy
krajowej.
Propozycja umieszcza fińskie kwalifikacje w narodowych ramach kwalifikacyjnych na
następujących poziomach wymagań:
• Ukończenie programu nauczania szkoły podstawowej na poziomie 2;
• Egzamin maturalny i ukończenie programu szkoły średniej na poziomie 4;
• Kwalifikacje ze średniej szkoły zawodowej oraz uzupełniające kwalifikacje
zawodowe na poziomie 4, specjalistyczne kwalifikacje zawodowe na poziomie 5
(przy czym w wyjątkowych wypadkach poszczególne wybrane kwalifikacje
zawodowe można przypisywać do wyższego poziomu – może się tak stać, gdy
dana kwalifikacja wyraźnie i bezspornie stawia wyższe wymogi od innych
kwalifikacji tego samego typu);
• Stopień licencjata (bachelor’s degree) uniwersytetu lub politechniki na poziomie 6;
• Stopień magistra (master’s degree) uniwersytetu lub politechniki na poziomie 7;
• Stopnie podyplomowe w dziedzinach ścisłych i humanistycznych, jak stopień
asystenta (licentiate) lub doktora (doctoral degree) na poziomie 8.
Europass
Europass to otwarty system, opracowany przez Komisję Europejską w celu
umożliwienia uczniom i pracownikom zademonstrowania swoich umiejętności na
rynku pracy oraz do celów edukacyjno-oświatowych. Europass stanowi połączenie
trzech dokumentów (Europass CV, Language Passport, Mobility, Certificate
Supplement i Diploma Supplement) (odpowiednio: CV Europass, paszportu
językowego, dokumentu potwierdzającego czas pracy i nauki za granicą,
poświadczenia świadectwa, poświadczenia dyplomu), które stosuje się w
ujednoliconej formie we wszystkich krajach UE/EOG. Dokumenty te opracowano z
myślą o usprawnieniu mobilności zarówno uczniów, jak i pracowników w całej
Europie.
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Rolę fińskiego centrum Europass pełni Fińska Narodowa Rada Edukacji.
Szczegółowe informacje dotyczące systemu Europass i działań narodowych centrów
Europass podano na stronie internetowej Europass.
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