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Środowisko uczenia się i wskaźniki jakościowe - wprowadzenie 

Celem naszego projektu „E-Mobility+“ jest pokazanie egzemplifikacyjnych możliwości kooperacji 
szkół zawodowych, sektora nauki / sektora badań naukowych i sfery praktycznej działalności 
przedsiębiorstw oraz stworzenie realnych środowisk uczenia się, które realizują wymogi 
technologiczne w sposób ściśle związany z praktyką, a przy tym powodują, że kształcenie 
zawodowe coraz bardziej zazębia się ze szkołą wyższą / sektorem badań naukowych – na 
przykładzie przyszłościowej technologii, jaką jest elektromobilność.  

Elektromobilność nie występowała dotąd w programach nauczania w szkołach zawodowych; 
nauczanie technologii wysokich napięć ograniczało się do szkół wyższych. Stąd też powściągliwość, 
jeżeli chodzi o zajmowanie się tym tematem. Jednakże wykwalifikowani robotnicy sektora 
motoryzacyjnego coraz częściej potrzebują odpowiedn ich kompetencji w zakresie 
elektromobilności (do montażu / konserwacji i sprzedaży pojazdów hybrydowych i elektrycznych).  

Za pomocą naszego programu pilotażowego "Środowisko uczenia się: Elektromobilność" i 
praktycznych modeli uczenia się zostaną opracowane odpowiednie materiały dla szkół 
zawodowych, przeznaczone do zintegrowania w perspektywie średniookresowej z odnośnymi 
tokami kształcenia zawodowego.  

 
Testowanie modelu w Poznaniu 

 

W celu zagwarantowania od samego początku wysokiej jakości tych nowych środowisk uczenia się  
planujemy kontrolę jakości na bazie wskaźników, które zostaną opracowane dla środowiska uczenia 
się, a potem udostępnione szkołom zawodowym w celu zagwarantowania jakości.  

Dokumentacja niniejsza podsumowuje wyniki naszej analizy i przedstawia wskaźniki jakościowe dla 
środowiska uczenia się w dziale technologii na przykładzie elektromobilności oraz sposób ich 
mierzenia. Dodatkowo udostępniamy listę kontrolną do sprawdzianu jakości – jako wzór do 
regularnego monitorowania tych wskaźników.  
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Definicje 

Innowacyjne środowiska uczenia się 

Wspólna praca różnych instytucji edukacyjnych i podmiotów na różnych poziomach kształcenia 
zawodowego, dysponujących rozmaitą wiedzą specjalistyczną i zaangażowanych w proces 
powstawania wspólnego objektu / wyniku – na przykładzie przyszłościowej technologii, jaką jest  
elektromobilność. Celem innowacyjnego środowiska uczenia się jest podniesienie jakości w 
kształceniu zawodowym i wyższym, zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy w dziedzinie 
elektromobilności oraz zagwarantowanie kompetencji młodych kadr i nabywania nowych 
kompetencji (motoryzacja / elektromobilność, energia). Procedura partnerstwa strategicznego: 
„Reengineering“ – użytkownicy nadają impulsy i sami je realizują w trakcie procesu („oddziaływan ie 
powrotne“). Instrumenty pracy: spotkania /wspólne szablony, dokumenty / grupy robocze (GR 
uczniowie zawodu - studenci, GR szkoły zawodowe - zakłady pracy, GR szkoły zawodowe – szkoły 
wyższe). 

 

Efekty uczenia się 

Efekty uczenia się to całość wiedzy, umiejętności i / lub kompetencji, jakie dana osoba zdobyła i / 
lub jest w stanie wykazać po przebyciu formalnego, nieformalnego lub pozaformalnego procesu 
kształcenia (CEDEFOP, 2008). 

 

Jakość 

Zgodnie z normą EN ISO 9000: 2008 (obowiązującego szeregu norm odnośnie zarządzania  

jakością) jakość definiuje się jako "stopień, w jakim dany zbiór wybranych właściwości spełnia 
wymagania potrzebne do realizacji zadań przewidzianych dla danego przedmiotu". Jakość 
informuje zatem równocześnie, w jakim stopniu dany produkt lub usługa odpowiada istniejącym 
wymogom. Odnośnie definicji pojęcia jakości toczy się wiele dyskusji. Dla dziedziny kształcenia 
zawodowego używamy interpretacji Horsta Mirbacha. Wywodzi on jakość "pod względem prawnym 
z celu sformułowanego w § 1 Ustawy o kształceniu zawodowym, jakim jest przekazywanie w 
uporządkowanym toku kształcenia umiejętności zawodowych, wiedzy i zdolności, czyli 
podstawowych elementów zawodowej możliwości działania,  koniecznych w zmieniającym się 
świecie pracy."1 Mierzenie jakości jest jednak także jednym z największych wyzwań dla sektora 
edukacyjnego. 

 

Wskaźnik jakości 

Zgodnie z definicją OECD wskaźnik to czynnik ilościowy lub jakościowy umożliwiający proste i 
niezawodne mierzenie osiągnięć i wyników, wskazujący zmiany związane z interwencją lub 
pomagający ocenić osiągnięcia. Wskaźnik jakości jest zatem narzędziem do pomiaru jakości procesu 
lub produktu (towaru lub usługi). Wskaźniki informują, w jakim stopniu uzgodn ione cele jakościowe 
zostały osiągnięte lub nie2. Wskaźniki powinny być określone tak, by były dostosowane do danego 
celu i możliwe do stosowania w praktyce przez grupę docelową.   

 

                                                           
1 Horst Mirbach - w: Qualität in der beruflichen Bildung: Forschungsergebnisse und Desiderata; Hans Dieter 

Münk/Reinhold Weiß [Hrsg.]; Bielefeld 2009, S. 59-68 i Der "Qualitätsbegriff" in der beruflichen Bildung / 
Horst Mirbach. - Bonn : Bundesinstitut für Berufsbildung, 2007. www.kibb.de/cps/rde/xbcr/SID -2BAB13DE-
6F2862CB/kibb/Vortrag_mirbach.pdf 

2 Zobacz także: Handbook for VET providers; CEDEFOP; 2015; S.26 
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Warunki ramowe i analiza  

W ramach projektu przeprowadzono dla trzech krajów uczestniczących - Niemiec, Włoch i Polski - 
analizę sytuacji w systemach nauczania / środowiskach uczenia się w kształceniu zawodowym (ze 
szczególnym uwzględnieniem sektora motoryzacyjnego) oraz głównych instrumentów nastawczych 
służących poprawie ukierunkowania na działanie w procesie uczenia się; analizę integracji 
technologii przyszłościowych i wykorzystania osiągnięć sektora nauki i badań naukowych w 
sektorze szkół zawodowych; analizę  możliwości wspólnego uczenia się uczniów zawodu i 
studentów i zazębienia kształcenia zawodowego i szkoły wyższej / sektora badań naukowych; 
analizę udziału innowacyjnych przedsiębiorstw oraz wzmocnienia odniesienia do potrzeb rynku 
pracy. 

 

Wyróżniono następujące kwestie kluczowe:  

- Czym mierzy się jakość? 
- Jakie są warunki ramowe dla rozwoju środowisk uczenia się zorientowanych na działanie?  
- Jakie możliwości wspólnego uczenia się (w kształceniu zawodowym i w szkołach wyższych) 

istnieją już w ramach obecnego systemu?  
- Gdzie obecnie występują czynniki utrudniające wspólne uczenie się / kooperację? 
- Gdzie występują słabości obecnych systemów nauczania przy przekazywaniu skomplikowanych 

treści?  

 

Na potrzeby analizy dotychczasowych warunków ramowych i możliwości wywierania wpływu na 
wzrost jakości ofert edukacyjnych sektora motoryzacyjnego partnerstwo projektowe badało 
następujące kwestie:   

 

1. Implmentacje innowacji technologicznych (mobilność hybrydowa / elektryczna) w materiałach 
do nauczania-uczenia się w sektorze motoryzacyjnym 

2. Stan aktywnych kooperacji sektora MŚP / szkół wyższych / szkół zawodowych 

3. Percepcja dalszego kształcenia na rzecz postępu technologicznego w  MŚP/ u instruktorów / 
u nauczycieli zawodu (jak ważne jest ono w praktyce) 

4. Wsparcie przez właściwe organy 

 

W tym celu opracowano standardowe kwestionariusze dla wszystkich trzech grup docelowych. W 
wyniku przeprowadzonych wywiadów wymieniono następujące czynniki utrudniają ce / słabości 
obecnych systemów nauczania w Niemczech / we Włoszech  i w Polsce:   

1. Elektromobilność pojawia się w szkole zawodowej jedynie marginalnie: jeżeli już, to w centrum 
znajduje się przede wszystkim uczenie się teorii, a nie praktyki. Podstawowe  wiadomości o 
silnikach elektrycznych są przekazywane także w szkoleniu zawodowym elektryków.  

2. Do kształcenia praktycznego w warsztacie wykorzystywane są stoły do montażu silników, przy 
których przeprowadza się zwykłe przeglądy techniczne i symuluje się przeglądy specjalne. Silniki 
elektryczne lub hybrydowe są w warsztatach szkoleniowych w szkołach zawodowych rzadko 
dostępne. 

3. Również na uniwersytetach elektromobilność jest traktowana jeszcze marginalnie, nawet jeżeli 
niektóre wydziały nauk inżynieryjnych zaczynają organizować specjalne seminaria na ten temat.  

4. Z tego powodu mamy do dyspozycji materiały edukacyjne przygotowane głównie dla szkolnictwa 
wyższego czy sektora eksperymentów i badań naukowych, a nie odnoszące się prawie wcale do 
zwykłych prac konserwacyjnych wykonywanych przez wykwalifikowanych robotników.  
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5. Współpraca między szkołami wyższymi i szkołami zawodowymi jest ograniczona i dlatego nie ma 
realnej kooperacji na rzecz wspólnego rozwoju środowisk uczenia się zorientowanych na działanie. 

6. Także współpraca między sektorem MŚP i szkołami wyższym jest nadal słaba. Jako przykład 
może tu służyć wynik ankiety przeprowadzonej w poznańskich firmach samochodowych. 93% MŚP 
potwierdziło, że faktyczna współpraca jest niewielka albo nie  ma jej wcale (odnośne procesów 
technologicznych; wyjątkiem są tylko wielkie koncerny samochodowe). 7% podało, że brało udział 
w rozmaitych dokształcaniach na temat postępu technologicznego (mobilność hybrydowa / 
mobilności elektryczna).   

 

WNIOSEK: 

Generalnie odnośnie wszystkich krajów partnerskich można stwierdzić, że kształcenie zawodowe i 
akademickie odbywają się w praktyce obok siebie. Poza tym istnieje jeszcze jedna bariera, której 
jednak w technice samochodowej nie da się na stałe utrzymać: obawy przed kontaktem z 
elektrotechniką. Dotyczy to zarówno nauczycieli szkół zawodowych jak i instruktorów.  

 

Możliwości: 

Równocześnie zanalizowano potencjały możliwości wspólnego uczenia się (w dziale szkół 
zawodowych i szkół wyższych) istniejące już w ramach obecnych systemów. Zostały one zarazem 
uznane za dobre praktyki. 
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Trzy wskaźniki jakościowe dla innowacyjnego 
środowiska uczenia się   

W trakcie wielostopniowego procesu dyskusyjnego partnerstwo projektu zdefiniowało trzy 
centralne wskaźniki dla skutecznego środowiska uczenia się w kształceniu zawodowym:  

 

Wskaźnik 1: praktykowana kooperacja 

Wskaźnik 2: funkcjonalność 

Wskaźnik 3: przenośność 

 

Z pewnością można znaleźć kolejne wskaźniki jakościowe pomocne w dokonaniu głębszej analizy. 
My jednak dla naszego innowacyjnego środowiska uczenia się ograniczamy się do tych trzech 
centralnych wskaźników jakościowych, po to by system oceny jakości był przejrzysty i by nie 
obciążać ponad miarę szkoły zawodowej.  

Każdy z tych trzech wskaźników zostanie poniżej dokładniej wyjaśniony.  

 

Wskaźnik 1: praktykowana kooperacja  

Istotną cechą naszego innowacyjnego środowiska uczenia się jest wspólna praca różnych 
podmiotów w celu sprawienia, by różnorodność wiedzy specjalistycznej i kompetencji mogła być 
wykorzystana w kształceniu zawodowym. Oznacza to nie tylko zgodę na współpracę lecz także jej 
praktyczną realizację w codziennej pracy edukacyjnej. To nazywamy „praktykowaną kooperacją“.  

Cechy takiej „praktykowanej kooperacji“ to:  

Funktionujące grupy robocze  

- włączenie istotnych 
podmiotów  

- plan pracy i wyjaśnienie ról  

- sterowane tworzenie 
zespołu  

-  

Istotnymi podmiotami dla naszego innowacyjnego środowiska 
uczenia się są placówki edukacyjne – czyli szkoła zawodowa i 
szkoła wyższa, podmioty rynku pracy – czyli MŚP, ośrodki 
regulacyjne – czyli izby i administracja i wreszcie sami uczący się – 
zarówno uczniowie ze szkół zawodowych jak też studenci ze  szkół 
wyższych.  

Dla naszego środowiska uczenia się tworzymy trzy rodzaje grup 
roboczych:  

- GR uczniowie zawodu-studenci 

- GR MŚP-szkoła zawodowa  

- GR szkoła wyższa-szkoła zawodowa  

W Berlinie faza pilotażowa koncentruje się na GR szkoła wyższa-
szkoła zawodowa, ta GR troszczy się też o kształt GR uczniowie 
zawodu-studenci.  

Partnerzy w Vicenza koncentrują się na GR  MŚP-szkoła zawodowa.  

W Poznaniu – główny punkt ciężkości tworzą dwie GR: MŚP-szkoła 
zawodowa oraz GR szkoła wyższa-szkoła zawodowa 

Regularne spotkania Planowe spotkania w fazie pilotażowej co 4 tygodnie  

Później planowane są spotkania w rytmie co 3 miesiące  
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Efektywność zespołów  

- opracowanie wspólnych 
rozwiązań dla oferty 
edukacyjnej /metody 

- opracowanie materiałów w 
kooperacji przy 
wykorzystaniu różnych 
kompetencji 

W naszym projekcie pilotażowym członkowie zespołu w każdym 
kraju wspólnie rozwijają koncepcje budowy modeli kształcenia w 
zakresie elektromobilności (z opisem wymagań i specyfikacją, po 1 
na każdy kraj). Budowa modeli odbywa się wspólnie z uczącymi 
się.  

Dla GR uczniowie zawodu-studenci szczególne wyzwanie polega 
przy tym na tym, że osoby uczące się samodzielnie pracują nad 
rozwiązaniami – z nauczającymi w roli doradców. 

Do zadań zespołów należą także uzgodniona strategia PR, wspólne 
przygotowanie imprez dla multiplikatorów i wzajemne wsparcie w 
działaniach PR.  

 

 

Wskaźnik 2: Przydatność w praktyce/funkcjonalność 
metod, narzędzi i materiałów  

Zorientowanie na grupę docelowę czyli orientacja co do warunków i potrzeb uczących się to w 
edukacji czołowy wskaźnik sukcesu. Grupa docelowa osób uczących się jest stąd też punktem 
wyjścia dla naszej definicji tego, czym jest przydatność w praktyce i funkcjonalność.  

Metody, narzędzia i materiały są tylko wtedy dobre, kiedy przynoszą użytkownikom jak największe 
korzyści. Oznacza to, że uczniowie zawodu lub studenci rozumieją te narzędzia i materiały i muszą 
umieć z nimi pracować. Kadra nauczycielska jako pośrednik w procesie uczenia się musi być 
odpowiednio wykwalifikowana do pracy z tymi narzędziami i materiałami oraz korzystania z 
odpowiednich metod, by móc przekazywać treści nauczania w efektywny sposób.  

 

Na poziomie materiałów do nauki, metod i narzędzi przydatność w praktyce/funkcjonalność 
obejmuje następujące cechy:  

Jasno zdefiniowane cele 
kształcenia  

- cele kształcenia dla 
konkretnej grupy 
docelowej z 
uwzględnieniem warunków 
osób uczących się 
(wcześniejsza wiedza, 
rozumienie metod)  

- kompetencja kadry 
nauczycielskiej w pracy ze 
środowiskiem uczenia się 

Modele kształcenia/ środowiska uczenia się orientują się według 
celów kształcenia zdefiniowanych dla danego toku kształcenia 
zawodowego i konkretyzują je dokładniej. Skupiają się one na 
centralnych umiejętnościach wymaganych w pracy z techniką 
wysokich napięć.  

Panuje zgodność co do tego, że kadra nauczycielska musi być 
przygotowana do pracy z modelem kształcenia/środowiskiem 
uczenia się, by móc z sukcesem sterować procesem kształcenia. 
Odpowiednia potrzeba szkolenia dla kadry nauczycielskiej będzie 
dyskutowana w grupach roboczych. Odnośnie tego zostanie 
przygotowany przewodnik objaśniający, jak korzystać ze 
środowiska uczenia się. 
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Poziom naukowy i aktualność  

- postęp techniczny 

- odniesienie do rynku pracy 

-  

 

Przy rozwijaniu tych trzech modeli w projekcie pilotażowym 
przykłada się dużą wagę do odwzorowaniania techniki wysokich 
napięć jak najbliżej rzeczywistości. Oznacza to też podjęcie tematu 
aktualnego stanu techniki i pokazanie, gdzie niebawem należy 
oczekiwać dalszego rozwoju techniki. Nazywane są istotne normy i 
standardy (tutaj trzeba będzie zwracać uwagę na stałą aktualizację 
tych norm i standardów w arkuszach roboczych).  

Do ćwiczeń praktycznych służą jako wzór realne procesy pracy (jak 
realizacja zlecenia naprawy w warsztacie samochodowymt).  

 

Zrozumiałość 

- jasna struktura 

- wizualizacja 

-  

Zorientowanie na grupę docelową oznacza także, że narzędzia i 
materiały są zrozumiałe. Zrozumiałość nie stoi przy tym w 
sprzeczności do naukowości (pw.). Ważnymi aspektami są jasna 
struktura i dobra wizualizacja. Wizualizacja w sferze techniki daje 
się dobrze realizować poprzez grafiki i schematy połączeń i 
uzupełniać zdjęciami i filmami wideo.  

Realizujemy to w projekcie za pomocą naszych dokumentacji 
multimedialnych. 

Zorientowanie na działanie  

- interaktywna 
metodyka/współdziałanie 
w kształtowaniu  

- wspieranie pracy 
samodzielnej i w 
kooperacji 

- dobra obsługa narzędzi 

 

Skuteczne zorientowanie na działanie opiera się na założeniu, że 
uczący się przejmują odpowiedzialność za swój własny proces 
uczenia się, potrafią się sami organizować, pracować w zespole , 
wypracowywać strategie rozwiązywania problemów i je stosować . 

Nasze modele kształcenia i materiały towarzyszące zostały 
opracowane tak, że wspierają samodzielną pracę i kooperację w 
zespole. Od uczących się wymaga się planowania kolejnych kroków 
w procesach pracy, oceny skutków i uwzględnienia alternatyw 
działania. Zwraca się również uwagę na dobrę obsługę narzędzi.  

  

 … 

 

Wskaźnik 3: Przenośność  

Skuteczność innowacyjnego środowiska uczenia się mierzona jest także według tego, jak dobrze 
daje się przygotować do wykorzystania przez inne osoby. Przy tym patrzymy na możliwości 
rozpowszechnienia w całej Europie (transfer geograficzny) oraz możliwości zastosowania w innych 
zawodach/branżach (transfer sektorowy). W trakcie transferu geograficznego oczeku jemy potrzeby 
dostosowania z uwagi na prawne warunki ramowe i specyfikę nauczanych zawodów. W przypadku 
transferu sektorowego (pierwszy krok to możliwe wykorzystanie w pokrewnych nauczanych 
zawodach /branżach, np. branża elektryczna, budowa maszyn i urządzeń, drugi krok to 
wykorzystanie także w mniej pokrewnych branżach) potrzeba dostosowania z naszego punktu 
widzenia będzie większa, ponieważ struktura środowiska uczenia się musi zostać wypełniona 
innymi treściami …. Pod hasłem „wymiar europejski“ jakość środowiska uczenia się daje się 
zmierzyć także pod kątem jednoznacznego oznakowania ogólnie obowiązujących aspektów i 
elementów specyficznych dla danego kraju bądź dla danej branży.  
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Cechy przenośności to 

 

Dokumenty nadające się do 
transferu dot. metod, 
narzędzi i materiałów 

- jasno sformułowane cele 
kształcenia  

- przejrzysta struktura 

- wystarczający stopień 
abstrakcji w celu 
umożliwienia transferu 
geograficznego i 
sektorowego  

- popularny język 

W ramach projektu wypracowujemy przewodniki dla trzech 
konkretnych modeli kształcenia w obszarze elektromobilności z 
jasno sformułowanymi celami kształcenia, opisami wymagań i 
specyfikacjami i dokumentacjami multimedialnymi.  

Materiał będzie wielojęzyczny. Obok wersji w językach 
narodowych do użytku we własnej szkole zawodowej i transferu 
we własnym kraju, zostanie stworzona (skrócona) wersja w 
języku angielskim, nadająca się do dalszego rozpowszechniania 
na terenie całej UE.  

Specyficzne dla danego kraju aspekty mają jak najbardziej swoje 
uzasadnienie. Uczący się dowiadują się np. czegoś nt. 
narodowych standardów potrzebnych w swojej pracy. Takie 
specyficzne aspekty są jednak jasno oznakowane, po to by można 
je było przystosować do transferu.  

 

Zainteresowanie osób trzecich W projekcie dokumentowane jest zeinteresowanie. W ten 
sposób staje się jasne, jakie jest zapotrzebowanie i jakie są 
możliwości transferu. 

Feedback/ewaluacja  

 

Ważne dla oceny przenośności jest z naszego punktu widzenia 
nie tylko zainteresowanie lecz także wszystkie rodzaje informacji 
zwrotnej od osób trzecich. Planujemy szereg akcji 
propagacyjnych, w ramach których pozyskamy aktywne 
informacje zwrotne. Poza tym w projekcie zaplanowana jest 
wewnętrzna ewaluacja. 

 

Jak mierzymy wskaźniki?  

Czego nie można zmierzyć, nie można skontrolować – przed tym wyzwaniem stoimy, jeżeli chcemy 
ocenić, na ile nasze środowisko uczenia się wypełnia postawione cele jakościowe.  

W przypadku sektora edukacyjnego pojawia się odnośnie pomiaru jakości jeszcze jedno wyzwanie – 
kompetencje jako takie nie dają się obserwować ani mierzyć lecz ujawniają się dopiero w trakcie 
ich zastosownia w konkretnych sytuacjach. Ponadto pomiar – tak jak same wskaźniki – musi być 
praktyczny dla zaangażowanych podmiotów.  

 

Do pomiaru i oceny wskaźników jakościowych proponujemy następujące metody:  

- obserwacja procesu uczenia się (przez nauczyciela szkoły zawodowej lub innego obserwatora z 
zakładu pracy lub szkoły wyższej)  

- kwestionriusze dla kadry nauczającej, uczących się, innych podmiotów  

- ustne informacje zwrotne – pojedynczo i jako grupa (kadra nauczająca, uczący się)  

- wywiady z decydentami  

- przeprowadzanie testów  

- kwestionariusze do zastosowania dla kadry nauczającej, uczących się, innych podmiotów   
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Wyniki obserwacji, rund informacji zwrotnych, ankiet oraz testów należy dokumentować, by je 
mieć do dyspozycji do późniejszej pracy. Przy tym należy uwzględnić, że możliwości kadry 
nauczającej w szkołach zawodowych, ale też i innych podmiotów są ograniczone. Zbyt obszerna 
forma dokumentacji utrudniałaby jej wykorzystanie a nawet uniemożliwiała (brak  czasu na pisanie 
– i brak czasu na czytanie)  

Dlatego obowiązuje zasada: krótko i precyzyjnie!  

 

Dlatego proponujemy listę kontrolną do sprawdzianu jakości, w której krótko będą przedstawione 
wyniki pomiarów, potrzeby działania i pomysły na udoskonalenie.  Forma tabeli i hasła sprawiają, że 
lista ta jest przejrzysta i łatwa w obsłudze.  

 

W naszej liście kontrolnej zrezygnowaliśmy z kolorowej skali (zielony -żółty-czerwony), jaka jest 
używana np. przy sprawdzianie jakości w przewodniku BIBB dot. jakości zakładowego kształcenia 
zawodowego, nawet jeżeli taka kolorowa skala umożliwia bardzo dobrą wizualizację. Jednak 
wymienione w naszej liście kontrolnej wskaźniki mają złożoną naturę, a trzystopniowy podział 
kolorystyczny jest dość sztywny. Może to wzbudzać u naszej grupy docelowej opory w korzystaniu z 
listy.  

Stąd też nie korzystamy z kolorowej skali. Użytkownicy mogą podawać informacje nt. pozytywnych 
i negatywnych aspektów, bez konieczności jednoczesnej oceny, czy np. jest to „jeszcze zielone“ czy 
„już żółte“ ist. Zalecamy jednak użytkownikom, by wyraźnie zaznaczali pilną potrzebę działania i  
przekazywali ją do wyższej instancji (odpowiedzialne podmioty/grupy robocze) w celu opracowania 
rozwiązań.  

 

Przykład dla wskaźnika 2  

Wskaźnik/oznaka Poziom naukowy i aktualność (postęp techniczny, odniesienie do rynku 
pracy, …) 

Pobór danych/pomiar Wywiad/kontrola przez przedstawiciela szkoły wyższej i MŚP (ustny 
feedback) 

Wyniki Odwzorowanie techniki samochodowej jest na aktualnym poziomie 

Umiejętności dają się wykorzystać w miejscu pracy, zastosowanie 
procesu pracy jest realistyczne w MŚP 

… 

Ocena potrzeby działania  
Propozycje poprawy 

Wykonano 

Obecnie nie ma potrzeby działania, ale dalej obserwować rozwój 
techniczny … (zwłaszcza indukcja, …) 
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Wskaźnik/oznaka               Interaktywna metodyka, współudział w kształtowaniu i wskazówka do 
samodzielnej pracy 

Pobór danych/pomiar  Obserwacja przez nauczyciela, feedback grupowy pod koniec jednostki 
kształcenia 

Wyniki Uczący się pracują aktywnie z narzędziami i materiałami, zadają 
pytania 

Zespół organizuje zadania sam pomiędzy sobą, nauczyciel  potrzebny 
tylko jako doradca (lub: nauczyciel musi ingerować…)  

Uczący się oceniają, że mogą teraz rozwiązać zadanie w sposób 
praktyczny. 

Ocena potrzeby działania 
Propozycje poprawy 

Dobra z potencjałem do dalszej poprawy  

W przypadku pracy zespołowej jeszcze bardziej zwracać uwagę, by nie 
tylko niektórzy członkowie zespołu pracowali lecz każdy uczący się 
przejął przynajniej jedno cząstkowe zadanie. Można by to było jeszcze 
podkreślić w arkuszach roboczych … 

 

Lista kontrolna ma otwarty charakter i jest tak ułożona, by można ją było stale kontynuować (bez 
powielania). Data opracowania pokazuje aktualny stan. Wcześniejsze listy powinny być 
archiwizowane.  

Lista kontrolna może być dodatkowo rozszerzona przez szkołę zawodową odpowiednio do jej 
możliwości i specyficznych potrzeb. Najważniejsze jest, by była ona regularnie stosowana!  

 

W naszym środowiska uczenia się ta lista kontrolna jest testowana w GR MŚP-szkoła zawodowa i 
szkoła wyższa-szkoła zawodowa. Później ma być regularnie wykorzystywana przez odpowiedzialną 
kadrę nauczycielską szkół zawodowych do kontroli jakości oraz corocznie sprawdzana (oraz 
ewentualnie aktualizowana i uzupełniana). Przy tym podmioty z obszaru polityki, gospodarki, nauki 
i badań naukowych (członkowie grup roboczych) wspierają szkoły zawodowe za pomocą informacji. 
Poza tym wymiana doświadczeń w ramach ponadnarodowej sieci nt. środowiska uczenia się w 
oparciu o listę kontrolną do sprawdzania jakości pomaga w dalszej poprawie tego środowiska.  

 

Uwagi końcowe 

Skuteczne zapewnienie i rozwój jakości jest ciągłym systematycznym procesem. Podmioty muszą 
pozostawać w grze!  

Jakość musi być stale sprawdzana i – w razie potrzeby – trzeba wprowadzać zmiany. Ocena jakości 
tylko wtedy przynosi korzyści, jeżeli zostają wyciągane wnioski i realizowane są konkretne pomysły. 
To zadanie polegające na zapewnieniu jakości jest najtrudniejsze (niestety często zaniedbywane). 
By doprowadzić do zaangażownia wszystkich podmiotów, jest ważne stałe udostępnianie wyników 
ocen oraz zachęcanie wszystkich grup do otwartej dyskusji.  
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