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Praktyczna wymiana doświadczeń
Nr projektu: 2014-1-PL01-KA102-001506

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej  
w ramach programu Erasmus +
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Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 
2014 r. Realizacja programu zaplanowana jest  
na siedem lat, czyli do roku 2020.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe 
dla instytucji i organizacji działających w obszarze 
edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. 
Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez do-
kumenty strategiczne europejskiej polityki (przede 
wszystkim strategię Europa 2020), program ma się 
przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczest-
ników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, 
a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń  
i wspierania młodzieży.

Największy nacisk w Programie Erasmus+ został  
położony na edukację formalną i pozaformalną 
służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczy-
cieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji 
na rynku pracy. W praktyce program Erasmus+ 
umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy  
w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, 
odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się  
w wolontariat) uczniów, studentów, kadry eduka-
cyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspie-
ra budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, 

szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami 
i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania 
innowacyjności i budowania wiedzy. W programie 
podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy 
międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje 
na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie  
efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji, a śro-
dowiskiem pracy. Działania w obrębie sportu mają 
przede wszystkim wspierać inicjatywy mające  
na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji  
i dopingu. 

Erasmus+ w Centrum Kształcenia Praktycznego

W dniach 18-24 stycznia 2015 r. grupa 25 uczest-
ników projektu, w tym nauczycieli praktycznej 
nauki zawodu z Centrum Kształcenia Praktycz-
nego  oraz przedstawicieli oświaty mazowiec-
kiej odpowiedzialnych za szkolnictwo zawodowe  
wzięło udział w zagranicznej mobilności, która  
odbyła się w Jyväskylä Educational Consortium,  
Jyväskylä College w Finlandii. Szkolenie zostało zre-
alizowane w ramach trwającego od 01.09.2014 r. 
do 31.08.2015 r. projektu pt. „Praktyczna wymiana  
doświadczeń”, nr projektu 2014-1-PL01-KA102-
  -001506 i sfinansowane z funduszy Komisji  
Europejskiej w ramach programu Erasmus+.

O Programie ERASMUS+
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Jyväskylä College to interdyscyplinarny instytut 
kształcenia zawodowego, w którym kształci się  
ponad 4000 młodych ludzi rocznie przygotowują-
cych się w ramach kilkudziesięciu różnych zawo-
dów. W ramach instytucji realizowany jest program  
„Career Start”, który pomaga kończącym naukę  
w doborze odpowiednich ścieżek kariery. Jyväskylä 
College oferuje również kształcenie celem ukończe-
nia podstawowej edukacji i stałego podnoszenia 
kwalifikacji. W 2013 Jyväskylä College otrzymał  
Państwową Nagrodę Jakości, w szczególności za  
pracę wykonaną na rzecz rozwoju kształcenia  
w zakresie przedsiębiorczości. Jyväskylä College  
jest częścią Jyväskylä Educational Consortium.  
Jyväskylä Educational Konsorcjum jest własnością 
gmin fińskich i ściśle z nimi współpracuje, przede 
wszystkim w przeprowadzaniu regionalnych pla-
nów rozwoju zgodnie z polityką edukacji Centralnej  
Finlandii. Zapewnia kształcenie zawodowe na po-
trzeby handlu i przemysłu oraz sektora publicznego, 
a także jest aktywnym współuczestnikiem na rynku 
pracy. Dobór instytucji w świetle celów projektu  
i Programu Erasmus + jest zatem w pełni uzasadnio-
ny. Konsorcjum Edukacyjne Jyväskylä tworzy jedną  
z największych instytucji kształcenia zawodowego 
w Finlandii. Zapewnia kształcenie ogólne, jak i edu-
kację zawodową i szkolenia, zarówno dla młodych 
ludzi, jak i dla dorosłych.

JYVÄSKYLÄ COLLEGE
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18.01.2015 r. Niedziela

Przylot do Jyväskylä w Finlandii

19.01.2015 r. Poniedziałek

W pierwszym dniu szkolenia w Campusie Viitaniemi  
należącym do Jyväskylä College polską grupę 
przywitała fińska koordynator projektu pani Rea 
Tuominen, wprowadzając w tematykę szkolenia 
zawodowego w Finlandii oraz do tematu poszcze-
gólnych struktur systemów edukacji  zawodowej  
i ogólnej. Następnie odbyły się wykłady na temat  
jakości kluczowych zasad w zarządzaniu i finansowa-
niu systemu edukacji w Finlandii - prowadzony przez 
panią Hanna Rajala, szefa biura planowania oraz  
na temat edukacji w sektorze technologicznym  
- prowadzony przez panią dyrektor działu technologii 
i transportu Pekka Risku. Prowadzący szczególną 
uwagę zwracali na charakterystyczne dla fińskiego 
systemu edukacji zindywidualizowane podejście do 
każdego ucznia oraz bardzo istotną rolę kształcenia 
ustawicznego. Po części teoretycznej grupa miała 
możliwość przyjrzenia się funkcjonowaniu działów: 
samochodowego, mechanicznego, logistycznego  
i transportu, elektryczno-elektronicznego, spawalni-
czego. Wszyscy uczestnicy projektu byli pod wraże-
niem profesjonalnego wyposażenia pracowni dydak-
tycznych, w nowoczesne technologicznie maszyny  
i urządzenia. 

20.01.2015 r. Wtorek

Pani Kirsi Koivunen, menadżer programów doty-
czących zdobywania i doskonalenia kompetencji 
nauczycieli kształcenia zawodowego obszernie 
przedstawiła rolę kompetencji nauczycieli w fińskim 
kształceniu zawodowym oraz krajowe i międzyna-
rodowe możliwości rozwoju i nabywania nowych  
umiejętności społecznych i zawodowych w dro-
dze „the assessment of educational needs of VET”  
(Ocena potrzeb edukacyjnych). Omówione zostały rów-
nież aspekty finansowi zasady zatrudniania nauczycieli.

Następnie grupa zwiedziła pracownię stolarską,  
malarską i pracownie budowlane. Zwiedzanie  
odbywało się w trakcie zajęć z uczniami, dlatego 
uczestnicy mogli zaobserwować metody i tech-
niki stosowane przez fińskich kolegów w pracy  
dydaktycznej z uczniami.

Kilka faktów z dzienników wymiany doświadczeń, 
prowadzonych przez uczestników 
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22.01.2015 r. Czwartek

Szkolenie rozpoczęło się wykładem prowadzonym 
przez panią Pia Tolonen, menadżer programów  
na temat:

-  perspektyw i wysokiej jakości fińskiego szkolnic-
twa: elastyczny system nauczania, współpraca  
z rynkiem pracy, kształcenie ustawiczne, ocena 
jakości nauczania,

-  kompetencji, roli i zasad stażu zawodowego  
nauczycieli kształcących uczniów i dorosłych,

-  systemu doradztwa uczniom: indywidulanych 
ścieżek uczenia się w krajowym i międzynaro-
dowym kształceniu zawodowym oraz zdoby-
wania przez uczniów podwójnych kwalifikacji  
zawodowych i ogólnokształcących.

Następnie uczestnicy projektu zapoznali się  
z działaniami zapobiegającymi niepowodzeniom  
zawodowym wśród uczniów i „wypadaniu” z syste-
mu edukacji przedstawionymi przez panią Minna  
Ahokas, menadżer programów.

Oba wykłady były połączony z żywiołową wymianą 
doświadczeń, uczestnicy z ogromnym zainteresowa-
niem zadawali pytania i nawiązywali dialog. 

21.01.2015 r. Środa

Wykład na temat „Przedsiębiorczość edukacji  
w kształceniu zawodowym”  poprowadzony przez 
panią Niina Helin, specjalistę ds. planowania 
edukacyjnego okazał się niezwykle ciekawy dla  
uczestników projektu. Pani Helin przedstawiła 3  
poziomy motywacji uczniów do kształtowania  
ich umiejętności przedsiębiorczego podejścia. 
Ciekawym sposobem motywacji jest tzw. we-
wnętrzna przedsiębiorczość prowadzona w szkole,  
której uczestnicy mieli możliwość dokładnie 
się przyjrzeć. Polega ona na zakładaniu przez 
uczniów własnych firm, w ramach których  
sprzedają oni w specjalnych sklepikach wytwo-
rzone przez siebie w trakcie nauki wyroby i usługi,  
celem pozyskania funduszy. Są wśród nich m.in.  
rękodzieła artystyczne czy salon fryzjersko-kosme-
tyczny. Jest to bardzo popularna forma treningu 
przedsiębiorczości w Finlandii i znajduje wielu  
chętnych klientów zewnętrznych zainteresowanych 
działalnością uczniów. 

Uczestnicy zapoznali się również z zastosowaniem  
w fińskim systemie edukacji zawodowej metod  
e-Learningowych. Uczniowie korzystający z tych  
metod mają możliwość wgrywania swoich prac,  
które stają się widoczne w całej Finlandii.

Po południu w Campusie Priimus odbyło się spotka-
nie integracyjne podczas którego tutejsi uczniowie  
z działu gastronomicznego serwowali potrawy  
kuchni fińskiej. Spotkanie było również okazją do 
wymiany doświadczeń z dyrekcją Jyväskylä College 
Kirsti Kosonen. 
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23.01.2015 r. Piątek

Pani Milka Niskanan, koordynator międzynarodowy 
ds. mobilności uczniów przedstawiła międzynaro-
dowe ścieżki uczenia się uczniów, sposoby inter-
nacjonalizacji Jyväskylä College oraz zrealizowane 
projekty mobilności i rozwoju. Jyväskylä College 
ma bardzo bogate doświadczenie we współpracy 
międzynarodowej. Tylko w roku 2014 za granice 
wyjechało 184 uczniów i uczennic oraz 130 pra-
cowników. Uczestnicy mieli również okazję zwiedzić  
profesjonalnie wyposażoną pracownię gastrono-
miczną i obsługi konsumenta.

Po podsumowaniu szkolenia nawiązała się dyskusja  
i wymiana doświadczeń, zostały wyciągnięte pozy-
tywne wnioski na temat doskonalenia nauczycieli  
i kształcenia młodzieży w fińskim systemie edukacji  
zawodowej. Na zakończenie wszyscy uczestnicy 
otrzymali od fińskiego partnera certyfikaty zaświad-
czające o zrealizowanym szkoleniu.

24.01.2015 r. Sobota

Powrót do Polski.

Pomimo śnieżnej i srogiej fińskiej zimy za oknem 
(-24°C) podczas szkolenia panowała ciepła i serdecz-
na atmosfera. Uczestnicy wrócili pełni wrażeń i nie-
zapomnianych wspomnień a także z dużą motywacją  
do dalszej pracy.
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Dzięki uczestnictwu w projekcie zostało m.in.  
wyostrzone spojrzenie pracowników oświaty na 
funkcjonowanie praktycznej nauki zawodu w profe-
sjonalnej placówce edukacji zawodowej w Finlandii,  
oszacowane słabe i mocne strony kształcenia prak-
tycznego w CKP. Projekt zachęcił również uczestni-
ków do nieustannego kształcenia w procesie edu-
kacji ustawicznej, rozwijania swoich kompetencji 
osobistych i zawodowych, nauki współczesnych 
języków obcych, wspierania współpracy z partner-
skimi instytucjami oświatowymi z Europy, wspierania 
innowacyjnych działań.

Zrealizowany projekt okazał się bardzo pouczający 
zarówno dla nuczycieli jak i przedstawicieli mazo-
wieckiej oświaty zawodowej. Uczestnicy wynieśli  
z niego szereg nowych doświadczeń, które na pewno 
zostaną wdrożone podczas realizacji zajęć praktycz-
nych w CKP, a także w tworzeniu strategii rozwoju 
szkolnictwa zawodowego m.st. Warszawy

Uczestnicy projektu zapoznali się z rzeczywistymi 
warunkami panującymi w fińskim szkolnictwie zawo-
dowym i zdobyli praktyczną wiedzę oraz doświadcze-
nia z zakresu nabywania kompetencji zawodowych, 
przebiegu i wsparcia procesu dydaktycznego,  
najnowszych osiągnięć technodydaktycznych, 
technologii, uczenia się i metod pracy z uczniem, 
a także skutecznego ich wdrażania. Ponadto nabyli 
umiejętności działania projektowego: planowanie 
pracy, opanowanie technik i narzędzi pracy, pod-
wyższyli umiejętność pracy zespołowej i komunikacji  
w grupie, a także elastycznego reagowania na za-
chodzące zmiany. W kluczowy sposób rozwinęli 
swoje umiejętności i kompetencje społeczne np. 

1.  Przełamanie barier socjokulturowych, które  
wpływają na swobodę w nawiązywaniu  
kontaktów i wymiany doświadczeń. 

2.  Nabycie postawy aktywnej i otwartej na zmiany.

3.  Wzrost umiejętności współpracy w zespole  
osób odmiennych kulturowo.

4.  Podwyższenie umiejętności radzenia sobie ze 
stresem oraz nabycie postaw asertywnych.

5.  Zwalczanie wszelkich form dyskryminacji.

PODSUMOWANIE
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