
listopad/grudzień 2013

– Trzeba pokazywać możliwości zdobywania nowych kwalifikacji, rozwoju kariery 

zawodowej właśnie dzięki szkole zawodowej – mówi Janusz Moos, dyrektor 

Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ŁCDNiKP), 

przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów i  Nauczycieli Centrów 

Kształcenia Praktycznego, ekspert w  międzynarodowych i  krajowych programach 

edukacyjnych dotyczących kształcenia zawodowego.

Jak uczyć się uczyć

Rozmowa EFUN – szkolnictwo zawodowe
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Maciej Kułak
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Mija rok od wprowadzenia reformy szkolnictwa zawodowego. 

Jak pan ocenia jej dotychczasowe efekty?  

Jak te zmiany są odbierane przez ekspertów i pracodawców?

Najciekawsze i  najważniejsze to  wyróżnienie, 

w  ramach poszczególnych zawodów, kwali�kacji 

zawodowych. Wierzę, że już niedługo termin zawód 

odejdzie do lamusa, a zastąpią go właśnie kwali ka-

cje. A że w tę stronę przebiegać będą zmiany, wska-

zują unijne regulacje prawne (tzw. Europejska Rama 

Kwali�kacji – przyp. red), a także ich polski odpo-

wiednik – Polska Rama Kwali�kacji. 

To  początek powstawania nowej formuły osią-

gania kompetencji zawodowych i  potwierdzania 

ich w ośrodkach egzaminacyjnych. To jeden z waż-

niejszych elementów zmian w szkolnictwie zawodo-

wym, gdzie najważniejsze będą kompetencje, kwali-

�kacje i umiejętności, a nie wyuczony zawód.

Kolejną niezwykle ważną kwestią, dziś niestety 

zaniedbaną, jest konieczność zarysowania sprzęże-

nia zwrotnego w układzie szkoła – rynek pracy. Tak 

naprawdę pracodawca w tych przemianach nie jest 

specjalnie zaakcentowany. Możliwość udziału praco-

dawców w konstruowaniu zadań egzaminacyjnych 

dla potrzeb nadawania kwali�kacji zawodowych, 

udział pracodawców w  egzaminach końcowych, 

w kreowaniu systemu edukacji, w prowadzeniu pro-

cesów edukacyjnych to pobożne życzenia ekspertów 

od szkolnictwa zawodowego. Brakuje zachęt �nan-

sowych dla pracodawców inwestujących w szkolnic-

two zawodowe czy udostępniających swoje nowo-

czesne hale produkcyjne uczniom. 

Chronicznie też brakuje inżynierów w  szkol-

nictwie zawodowym, a  także wsparcia dla na-

uczycieli. A  bez tego trudno myśleć o  poważ-

nych zmianach.

Czy jednak pracodawcom rzeczywiście zależy na współ-

pracy z sektorem edukacyjnym? Docierają do pana jakieś 

propozycje zmian w szkolnictwie zawodowym?

Obserwujemy zmianę w  podejściu pracodaw-

ców do systemu szkolnictwa zawodowego. Coraz 

częściej dostajemy sygnały z rynku, że pracodaw-

cy chcą uczestniczyć w  życiu szkół zawodowych 

na danym terenie. Wśród najważniejszych spraw 

do załatwienia na  linii szkoła – rynek pracy jest 

więc m.in. konieczność aktualizowania najbardziej 

atrakcyjnych kwali�kacji na danym terenie. Do te-

go potrzebna jest ścisła współpraca z pracodawca-

mi i stały monitoring rynku. Tym w województwie 

łódzkim zajmuje się Obserwatorium Rynku Pracy 

przy Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

i Kształcenia Praktycznego. Nasi eksperci robią po-

głębione badania, wolontariusze odwiedzają �rmy 

i wypytują pracodawców, przepytywani są nauczy-

ciele i  dyrektorzy szkół. W  prace obserwatorium 

zaangażowane są też ośrodki pozarządowe. Anali-

zy są publikowane i wykorzystywane przez szkoły 

i pracodawców do projektowania nowych kierun-

ków kształcenia. Na zlecenie szkół sprawdzamy też, 

czy warto prowadzić dany kierunek. Prowadzimy 

badania na zlecenie korporacji pracodawców i in-

nych instytucji związanych z  rynkiem pracy, np. 

Fundacji Przedsiębiorczości.

Wspomniał pan o de&cycie inżynierów. Bez odpowiedniej 

kadry reforma szkolnictwa zawodowego będzie niepełna?

To wymóg czasów. Niezbędne jest pozyskanie 

absolwentów politechnik i ekspertów na co dzień 

związanych z  nowoczesnymi �rmami. To  duże 

wyzwanie, ale bez tego trudno myśleć o poważnej 

przebudowie szkolnictwa zawodowego. 
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Pozyskiwaniu fachowców-praktyków powinny 

też towarzyszyć zmiany w  systemie uczenia. Dziś 

uczeń zaczyna zdobywanie wiedzy od poznania teo-

rii. Powinno być odwrotnie. Uczeń powinien uczyć 

się poprzez wykonywanie zadań zawodowych bę-

dących odwzorowaniem czynności na  co dzień 

wykonywanych w (rmie. To tak zwane kształcenie 

modułowe, w  którym nie ma przedmiotów, lek-

cji, dzwonków. Inna jest też rola nauczyciela, któ-

ry przestaje być jedynym źródłem wiedzy, a staje się 

mentorem, osobą wspierającą, kimś, kto będzie po-

tra(ł ukierunkować młodego człowieka.

Czy szkoły są gotowe na tak rewolucyjne zmiany?  

Rodzi się też pytanie o kondycję systemu doskonale-

nia nauczycieli.

Paradygmat przekazywania wiedzy przez na-

uczyciela musi zostać zastąpiony paradygmatem 

wytwarzania wiedzy przez uczących się. To napraw-

dę duże wyzwanie, przed jakim stoi nasz system 

edukacji. Ciągle największą barierą jest podejście 

do uczenia się. To strategiczne zadanie dla każdej 

placówki doskonalenia nauczycieli. Musimy przy-

gotowywać nauczycieli tak, by dzięki nim ucznio-

wie wytwarzali wiedzę, a nie jedynie ją przyswajali. 

Motto powinno brzmieć: Uczę uczenia się. Uczę no-

wocześnie, to znaczy ukształtowałem umiejętność 

uczenia się.

Nie za wcześnie na tak radykalne zmiany?

Oczywiście przeszkód nie brakuje, ale szkoły wi-

dzą szansę w takim modelu kształcenia. Doskona-

łym przykładem jest nasz ośrodek. Wszystkie zajęcia 

w ŁCDNiKP prowadzone są w systemie moduło-

wym. Ponad tysiąc uczniów tygodniowo realizuje 

Janusz Moos 
dyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Pozyskiwaniu fachowców 
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odwrotnie.
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projekty, wytwarza wiedzę bez lekcji i dzwonków. 

Uczniowie pracują pod okiem nauczyciela, później 

bronią tego, co wykonali. Robimy wszystko, by prze-

tworzyć system nauczania w system uczenia się.

Centra doskonalenia nauczycieli muszą przygo-

towywać nauczycieli szkół zawodowych do nowych 

ról. Pokazywać, że równie ważne jak wiedza i umie-

jętności ściśle powiązane z kwali&kacją są kompe-

tencje społeczne. Umiejętność komunikowania się, 

grupowego rozwiązywania problemów, kierowania 

pracą zespołu, korzystania z  technologii, umiejęt-

ność analizowania informacji – na  to  szczególną 

uwagę zwracają pracodawcy.

Już dziś wiele szkół włącza kształcenie modułowe 

w system pracy. Mogą liczyć na nasze doświadcze-

nie, programy a także wsparcie Krajowego Ośrodka 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.

A ośrodki egzaminacyjne są gotowe na te nowinki?

Niestety, większość okręgowych komisji egzamina-

cyjnych, jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, funkcjo-

nuje w szczątkowej formule. Egzaminami zawodowy-

mi zajmuje się w nich kilku pracowników, a potrzebne 

są specjalne grupy, które nadawać będą kwali&kacje 

zdobyte w systemie kształcenia formalnego i poza nim. 

Oczywiście problem tkwi w pieniądzach.

Innym problemem jest czarny PR od lat towarzyszący 

tego typu placówkom. Wielu rodziców widmem 

zawodówki straszy leniwe dzieci. 

Nie będziesz się uczył – pójdziesz do zawodów-

ki! Kto tego nie słyszał? Rosną więc roczniki ogólnie 

wykształconych bezrobotnych humanistów, a bra-

kuje wykwali&kowanych elektryków, mechników, 

budowlańców. Potrzebne są zmiany w  postrzega-

niu szkolnictwa zawodowego, przede wszystkim 

przez rodziców, traktowania go na równi z mode-

lem kształcenia ogólnego, przygotowującego do stu-

diów. Ministerstwo edukacji powinno przygotować 

poważną kampanię informacyjną. 

Na postrzeganie szkolnictwa zawodowego istot-

ny wpływ powinien mieć system doradztwa za-

wodowego. Profesjonalne doradztwo zawodowe 

budowane wespół z pracodawcami może zmienić 

podejście do szkolnictwa zawodowego. Trzeba po-

kazywać możliwości zdobywania nowych kwali&ka-

cji, rozwoju kariery zawodowej właśnie dzięki szkole 

zawodowej. Trzeba likwidować hamulcowych, któ-

rzy powielają bzdurny stereotyp szkoły zawodowej 

jako przechowalni dla nieuków.

Swoją rolę do odegrania mają także centra kształcenia 

praktycznego (CKP). To tam dziś uczniowie zdobywają 

pierwsze zawodowe doświadczenia.

Na ogół centra są nieźle wyposażone. Trzeba je 

nieustannie rozwijać i sprawiać, by baza była ciągle 

udoskonalana. Szkoły nie mają szans, by nadążyć za 

technologicznym boomem, CKP takie możliwości 

mają. Jednak i one potrzebują wsparcia metodyczne-

go, wsparcia pracodawców i doradców zawodowych. 

Staramy się to robić w ramach Krajowego Stowarzy-

szenia Dyrektorów i Nauczycieli CKP, którego jestem 

przewodniczącym. Chcemy też przygotować katalog 

CKP z ukazaniem ich najmocniejszych stron.

 ŁCDNiKP od lat wspiera szkoły zawodowe. Jak te pomysły 

udaje się przełożyć na codzienność?

Nasz ośrodek przygotowuje nie tylko nauczy-

cieli czy doradców, ale także uczniów. Właśnie 

z myślą o nich powołaliśmy Regionalny Ośrodek 

Edukacji Mechatronicznej, który odwzorowuje 

najnowsze linie technologiczne stosowane w ul-

tranowoczesnych halach produkcyjnych. Do-

skonalimy też nauczycieli. Stworzyliśmy ośro-

dek doradztwa zawodowego, który zajmuje się 

badaniem predyspozycji zawodowych, organi-

zuje edukację przedzawodową. W trakcie zajęć 

uczniowie mogą sprawdzić umiejętności ma-

nualne, oczywiście pod okiem doradców zawo-

dowych. Organizowane są też spotkania z pra-

codawcami i  rodzicami. Nasi wykwali&kowani 

doradcy zawodowi prowadzą zajęcia we wszyst-

kich gimnazjach w Łodzi.

Inną ważną instytucją powiązaną z ŁCDNiKP 

jest Ośrodek Zarządzania w Edukacji, który zaj-

muje się współpracą z dyrektorami szkół i przed-

szkoli, mamy też ośrodek edukacji europejskiej 

koordynujący wszystkie zewnętrzne projekty.

Nie będziesz się uczył – pójdziesz do 

zawodówki! Kto tego nie słyszał? 

Rosną więc roczniki ogólnie 

wykształconych bezrobotnych 

humanistów, a brakuje 

wykwalifikowanych elektryków, 

mechników, budowlańców.
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