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1.

Znaczenie kwalifikacji dla rzemiosła oraz małych i średnich
przedsiębiorstw

Celem Parlamentu Hanzeatyckiego jest wszechstronne wspieranie konkurencyjności
gospodarczej oraz współpracy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Regionie
Bałtyckim, ale w szczególności wspomaganie ich rozwoju. Decydującym warunkiem są tu
międzynarodowo uznawane kwalifikacje ogólne oraz zawodowe.
Istotnym powodem współpracy w Regionie Bałtyckim jest wspieranie i zachowanie
różnorodności kulturowej oraz uczenie się od siebie nawzajem. Dlatego też Parlament
Hanzeatycki prowadzi następującą działalność:
Ö wspieranie wymiany doświadczeń i informacji oraz wspólne uczenie się i uczenie się od
siebie nawzajem
Ö pośrednictwo oraz doradztwo metodą „best practise“ (rozpowszechnianie informacji o
rezultatach różnych działań)
Ö opracowanie koncepcji dalszego rozwoju oraz wzmacniania Regionu Bałtyckiego jako
całości, ale również wspieranie jego poszczególnych podregionów
Ö wspólne wspieranie interesów w celu zwiększenia siły przebicia regionu.

Aspekty zapotrzebowania na specjalistów
Niniejsze główne cele dotyczą oczywiście różnych dziedzin oraz zadań. Bardzo ważnym
zadaniem dla rzemiosła oraz małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Bałtyckim jest
kształcenie ogólne oraz kształcenie zawodowe. Dzieje się tak m.in. z następujących
powodów:
Ö Małe i średnie przedsiębiorstwa są kręgosłupem gospodarki Regionu Bałtyckiego.
Stanowią one ponad 99 % zakładów, zapewniają 70 % miejsc pracy oraz są niezbędne
dla społecznej stabilizacji.
Ö Specjalistyczne kadry MŚP, w jeszcze większym stopniu niż ma to miejsce w dużych
przedsiębiorstwach, mają decydujący wpływ na sukces przedsiębiorstwa. Wymagania
związane z kwalifikacjami są wysokie i nadal rosną. W szczególności w obliczu
globalizacji, MŚP w Regionie Bałtyckim mogą się rozwijać jedynie poprzez zapewnienie
wysokiej innowacyjności i jakości. To z kolei wymaga wysokich kwalifikacji pracowników.
Ö Aby móc wykorzystać szansę na wzrost, mając na uwadze strukturę wieku
zatrudnionych, MŚP potrzebują coraz większej liczby pracowników z dobrymi
kwalifikacjami. W związku ze spadkiem liczby urodzeń, na średnią i dłuższą metę ilość
uczniów kończących szkołę dramatycznie spadnie. Konkurencja o wykwalifikowaną
młodzież z jednej strony między MŚP, z drugiej strony między dużymi
przedsiębiorstwami, uniwersytetami/szkołami wyższymi i administracją siłą rzeczy
znacznie przybierze na sile, co może grozić, zwłaszcza rzemiosłu, poniesieniem porażki.
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Ö Już dzisiaj rzemiosło oraz małe i średnie przedsiębiorstwa są skazane na pracowników z
niskimi kwalifikacjami. Coraz częściej pracują dla nich absolwenci szkół, którzy nie mają
wystarczających kwalifikacji na odbycie kształcenia zawodowego lub też nie są w stanie,
bez przygotowania, kształcić się zawodowo na wysokim poziomie. W Niemczech na
przykład 60 % młodzieży kształcącej się w zakładach rzemieślniczych posiada dyplom
ukończenia szkoły zawodowej, mniej niż 4 % ma maturę.
Ö Równocześnie z punktu widzenia młodzieży (i jej rodziców) kształcenie przygotowujące
do zawodu znacznie traci na atrakcyjności. W niektórych krajach Regionu Bałtyckiego
tego typu kształcenie osiągnęło niepokojąco niski poziom; w Polsce na przykład już tylko
około 12 % młodych ludzi kończy szkołę zawodową.
Ö Rozwój ten przebiega wprawdzie bardzo różnie w poszczególnych krajach Regionu
Bałtyckiego, jednak zasadniczo zmierza w podobnym kierunku. Dlatego też nie można
liczyć na napływ odpowiedniej ilości dobrze wykwalifikowanej młodzieży i pracowników z
krajów sąsiednich. Poza tym ostatecznie nie służyłoby to rozwojowi Regionu Bałtyckiego.
Poprawa kwalifikacji w ramach kształcenia ogólnego, podniesienie jakości i
atrakcyjności kształcenia zawodowego, jak również dalszy rozwój systemów
kształcenia i dokształcania są dlatego podstawowym interesem rzemiosła oraz małych
i średnich przedsiębiorstw w Regionie Bałtyckim oraz główną ich dziedziną
wymagającą wspierania, a tym samym i najważniejszym zadaniem dla Parlamentu
Hanzeatyckiego.

Aspekty zapotrzebowania na przedsiębiorców i kadry kierownicze
Nakreślone wyzwania dotyczą w dużej mierze przedsiębiorców oraz kadr kierowniczych. Pod
tym względem już dziś w małych i średnich przedsiębiorstwach da się zauważyć znaczną
lukę. W przyszłości luka ta jeszcze się powiększy z powodu takiego a nie innego rozwoju
demograficznego oraz wzmożonej konkurencji między poszczególnymi dziedzinami
gospodarki.
Wymagania w stosunku do kadr kierowniczych są wysokie i stale rosną. Na tle globalizacji
oraz Unii Europejskiej zwiększa się również popyt na wiedzę zdobytą za granicą oraz
doświadczenie międzynarodowe. Przedsiębiorcy oraz kadry kierownicze w MŚP muszą
dysponować zarówno dobrym przygotowaniem do zawodu i praktycznym doświadczeniem,
jak i ugruntowaną wiedzą teoretyczną.
Do tej pory MŚP zdobywały młodych przedsiębiorców oraz młodą kadrę kierowniczą w
przeważającej mierze poprzez kształcenie i dokształcanie zawodowe. Jednak w wielu
krajach nadbałtyckich tego typu drogi kształcenia znacznie tracą na atrakcyjności. Poza tym
małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu zmian demograficznych pozyskują ogółem coraz
mniej młodzieży (problem ilościowy), równocześnie rośnie odsetek młodzieży z
niewystarczającym, wcześniej zdobytym wykształceniem (problem jakościowy), która to
młodzież tylko w bardzo ograniczonym stopniu jest zdolna do przejęcia odpowiedzialnych
zadań związanych z kierownictwem.
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W obliczu internacjonalizacji oraz liberalizacji instytucje oferujące dokształcanie zawodowe
są w poszczególnych krajach coraz mniej popularne. Coraz więcej młodych ludzi wybiera
studia w szkole wyższej. Ponieważ studia są w głównej mierze nastawione na zdobywanie
wiedzy teoretycznej, natomiast praktyka, zwłaszcza ta istotna dla MŚP, jest bezprzykładnie
zaniedbywana, niemożliwe jest pozyskanie spośród ogromnej liczby studentów
wystarczającej ilości młodych przedsiębiorców i młodych kadr kierowniczych. Decydującym
czynnikiem w zmianie tej sytuacji jest w coraz większym stopniu wspieranie przedsiębiorców
oraz kształcenia na przedsiębiorcę na wysokim poziomie.
Kształcenie młodych przedsiębiorców i młodej kadry kierowniczej oraz wysoka
innowacyjność są dla małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Bałtyckim
czynnikiem decydującym o ich przetrwaniu, dlatego też muszą być bardzo
intensywnie wspierane.

Aspekty internacjonalizacji
Rzemiosło osiąga największą część swoich dochodów na rynkach lokalnych i regionalnych.
Tak jak dziś, również i w przyszłości lwią cześć swoich produktów rzemiosło sprzeda w
promieniu 30 kilometrów od siedziby przedsiębiorstwa. Jednak rynki ponadregionalne i coraz
częściej międzynarodowe stale zyskują na znaczeniu. Aby móc wykorzystać szanse i
wyzwania związane z internacjonalizacją, trzeba ułatwiać i stale wspierać zdobywanie
międzynarodowych doświadczeń podczas kształcenia zawodowego, transgraniczną
współpracę, jak również międzynarodową wymianę praktykantów i pracowników. Tym
samym wspierane będą równocześnie innowacje, uczenie się od siebie nawzajem oraz
konkurencyjność gospodarcza w Regionie Bałtyckim.
Kształcenie za granicą, jak również działalność specjalistów na arenie międzynarodowej są
dla małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności zaś dla rzemiosła, szczególnie
ważne, m.in. z następujących względów:
•

Stosunki gospodarcze z zagranicą stanowią jeszcze duży, niewykorzystany potencjał.

•

Działalność

transgraniczna

jest

zapoczątkowywana

i

wspierana

głównie

przez

obcokrajowców, którzy pracują lub pracowali w przedsiębiorstwie.
•

Również transfer wiedzy specjalistycznej odbywa się w głównej mierze poprzez ludzi.
Dodatkowo, zaistnienie „nowych form czeladników i mistrzów” pozwala przełamywać
skostniałe struktury oraz stale wspierać innowacje.

•

Uczenie się od siebie nawzajem, jak również dalszy rozwój oraz podnoszenie jakości
kształcenia i dokształcania zawodowego są intensywnie wspierane.

Warunkami decydującymi o osiągnięciu niniejszych pozytywnych efektów ekonomicznych są:
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1. uznawanie wykształcenia odbytego i za granicą lub jego części
2. wzajemne uznawanie świadectw ukończenia kształcenia i dokształcania zawodowego.

Małe i średnie przedsiębiorstwa muszą nastawić się na bardziej intensywną
współpracę międzynarodową. Fakt ten powinien także znaleźć odzwierciedlenie w
kwalifikacjach zawodowych. Wymiana międzynarodowa, jak również wspieranie
zdobywania wiedzy za granicą i doświadczeń międzynarodowych oraz związany z tym
dalszy intensywny rozwój kwalifikacji zawodowych oraz podnoszenie ich poziomu są
doskonałym punktem wyjścia dla trwałego wspierania konkurencyjności gospodarczej
w Regionie Bałtyckim, a w szczególności konkurencyjności małych i średnich
przedsiębiorstw.
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2.

Przegląd systemów edukacyjnych

Przyszły rozwój gospodarczy Regionu Bałtyckiego będzie w dużej mierze zależał od
możliwości rozwojowych małych i średnich przedsiębiorstw. MŚP Regionu Bałtyckiego mają
zasadniczo duże szanse wzrostu oraz wyraźny potencjał by zachować istniejące i stworzyć
nowe miejsca pracy. Decydującym warunkiem wykorzystania tej szansy jest
wykwalifikowana młodzież, która rozpocznie kształcenie przygotowujące do zawodu oraz
wydajni pracownicy z wysokimi kwalifikacjami. Małe i średnie przedsiębiorstwa, a w
szczególności zakłady rzemieślnicze, są gotowe intensywnie zaangażować się w kształcenie
przygotowujące do zawodu oraz oferować zdolnej, chcącej się kształcić młodzieży doskonałe
perspektywy na przyszłość. Prężny rozwój polityki oświatowej oraz inwestowanie w
kształcenie to najważniejsze środki, które pozwolą na gospodarczy i społeczny rozwój
Regionu Bałtyckiego.
Aby wspierać wspólne uczenie się i uczenie się od siebie nawzajem, jak również aby ustalić
cele dalszego rozwoju polityki oświatowej, grupa robocza Parlamentu Hanzeatyckiego
zajmuje się w ramach projektu INTERREG analizą systemów edukacyjnych w krajach
nadbałtyckich, a także opracowywaniem propozycji dalszego kierunku rozwoju oraz poprawy
jakości kształcenia w Regionie Bałtyckim. Przy czym szczególnie dokładnie rozpatrzone
zostało kształcenie ogólne oraz kształcenie zawodowe. Studia w szkole wyższej omówiono
pobieżnie, głównie pod względem etapów nauki oraz warunków rekrutacji.
Niniejszy przegląd przedstawia zwięźle systemy
przygotowującego do zawodu w krajach nadbałtyckich.

kształcenia

Informacje zostały zestawione głównie na podstawie następujących źródeł:
www.dija.de
www.oraprod.eurydice.org/index.shtml
www.europa.eu.int/ploteus/portal/home.jsp
www.bildungsserver.de
www.bibb.de
www.europaserviceba.de
www.zeus-baltic.info
www.internationale-kooperation.de
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ogólnego

oraz

2.0

Wprowadzenie – przegląd danych statystycznych

Gospodarka
Niemcy eksportują więcej niż 10 pozostałych krajów łącznie, ale mają najniższy wskaźnik
wzrostu.
nr kraj (kontynent)
Dania
2 Niemcy
3 Estonia
4 Finlandia
5 Łotwa
6 Litwa
7 Norwegia
8 Polska
9 Rosja
10 Szwecja
11 Białoruś
1

BSP ($)

wzrost gospodarczy
siła robocza
(%)

eksport ($)

182.709.000.000

2,10

2.870.000

73.060.000.000

2.105.421.000.000

1,70

41.630.000

893.300.000.000

7.520.000.000

6,00

660.000

5.701.000.000

143.800.000.000

3,00

2.660.000

61.040.000.000

10.914.000.000

7,60

1.170.000

3.569.000.000

16.536.000.000

6,60

1.630.000

8.880.000.000

203.940.000.000

3,30

2.380.000

76.640.000.000

211.785.000.000

5,60

15.820.000

75.980.000.000

397.433.220.000

6,70

71.830.000

162.500.000.000

266.667.000.000

3,60

4.460.000

121.700.000.000

16.700.000.000

6,40

4.305.000

11.470.000.000

Oświata
Niemcy mają nominalnie największe wydatki na oświatę, ale porównując ze starymi krajami
Unii Europejskiej plasują się na piątym, ostatnim miejscu. Warto zauważyć, że w porównaniu
z innymi krajami Niemcy mają najniższy odsetek studentów oraz najwyższy odsetek
analfabetów.
nr

kraj
(kontynent)

wydatki na
oświatę ($)

analfabeci (%)
wydatki na oświatę studentów na 1000
(ludność powyżej 14
($) na mieszkańca
mieszkańców
roku życia)

1

18.533.311.000

3.412

27,06

0

2

119.878.300.000

1.454

25,96

1,00

395.434.500

297

47,27

0,20

7.845.638.700

1.501

53,57

0

418.783.000

183

42,35

0,02

1.153.425.300

321

32,25

0,40

15.974.352.400

3.478

42,67

0

12.642.687.800

327

47,11

0,20

15.884.895.000

111

50,90

0,40

23.022.872.800

2.558

36,10

0,01

1.156.119.900

112

37,86

0,40

Dania
Niemcy
3 Estonia
4 Finlandia
5 Łotwa
6 Litwa
7 Norwegia
8 Polska
9 Rosja
10 Szwecja
11 Białoruś

źródło: www.welt-in-zahlen.de
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2.1 System edukacyjny w Danii

źródło: www.ciriusonline.dk/Default.aspx?ID=3825
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Wyjaśnienia dotyczące duńskiego systemu edukacyjnego
1. Edukacja
przedszkolna

Tak zwana klasa przedszkolna, od 5 roku życia, nieobowiązkowa.

2. Szkoła podstawowa
oraz edukacja
ponadpodstawowa

Dzieci idą do szkoły w wieku sześciu lub siedmiu lat.
Szkoła podstawowa oraz odpowiednik niemieckiej Hauptschule nie
są rozdzielone. Dzieci nie są dzielone według zdolności czy
pochodzenia społecznego.
W Danii istnieje 9-letni obowiązek edukacji, nie ma natomiast
obowiązku szkolnego. Brak obowiązku szkolnego daje dzieciom
możliwość nauki w tak zwanych Wolnych Szkołach. Połowa uczniów
zaraz po jej ukończeniu uczęszcza do rocznej 10. klasy, która
kończy się rozszerzonym egzaminem końcowym, odpowiadającym
niemieckiemu egzaminowi kończącemu Realschule.

3. Wyższy stopień
edukacji
ponadpodstawowej

Od 2001 uczniowie mogą sami zdecydować, czy chcą kontynuować
kształcenie w ponadpodstawowej szkole gimnazjalnej. Szkoły takie
maja charakter ogólny lub też profilowane zawodowo. Można
wybrać pomiędzy 3-letnim gimnazjum, 2- lub 3-letnią szkołą
uzupełniającą lub 2-letnim kursem uzupełniającym.
Jako alternatywa istnieje możliwość uczęszczania do 3-letniego
gimnazjum zawodowego (gimnazjum handlowe lub techniczne).

4. Kształcenie
zawodowe

Ścieżka kształcenia zawodowego trwa 3 – 4 lata. Rozpoczyna się
ona szkolnym kształceniem podstawowym, po czym następuję
kształcenie główne w systemie dualnym. Dostęp do kształcenia
podstawowego jest zagwarantowany. Można wybierać spośród 7
profili: technologia i komunikacja, budownictwo i instalacje,
rzemiosło i technika, przemysł spożywczy, gastronomia, budowa
maszyn, transport i logistyka, usługi, gospodarka/handel, profil
biurowy oraz bankowość. Indywidualny plan kształcenia oraz
doradztwo zawodowe są integralną częścią kształcenia
podstawowego.
Od 1993 prowadzi się 2-letnie podstawowe kształcenie zawodowe,
dostosowane do konkretnych osób. Od 1995 roku istnieje 2-letnie
Wolne Kształcenie Młodzieży, na które składają się przynajmniej trzy
części, wybrane przez młodzież spośród znanych bądź nowych form
kształcenia.
Dalsze wykształcenie można zdobyć na licznych kierunkach w
różnych placówkach kształcenia.

5. Szkolnictwo wyższe

Istnieją trzy typy szkół wyższych: akademie, gdzie oferowane są
krótkie (2- do 3-letnie) kierunki, college, gdzie można kształcić się na
3- do 4-letnich kierunkach na poziomie licencjackim oraz
uniwersytety, gdzie można zdobyć stopień licencjata, magistra oraz
doktora. Obok matury do podjęcia studiów uprawniają również liczne
inne świadectwa ukończenia kształcenia zawodowego.
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2.2

System edukacyjny w Niemczech

Wyjaśnienia dotyczące niemieckiego systemu edukacyjnego
1. Edukacja
przedszkolna
2. Szkoła podstawowa
oraz edukacja
ponadpodstawowa

3. Wyższy stopień
edukacji
ponadpodstawowej

Od 5 roku życia, nieobowiązkowe
Szkoła podstawowa trwa 4 lata. Zasadniczo wybór szkoły
ponadpodstawowej należy do rodziców.
Można wybierać wśród następujących szkół:
Gesamtschule (szkoła łączna): jest to szkoła w której można zdobyć
wszystkie świadectwa kształcenia ogólnego: świadectwo ukończenia
Hauptschule, Mittlere Reife (mała matura), maturę. W większości
krajów związkowych jest niewiele tego typu szkół.
Hauptschule (szkoła główna): szkoła ta trwa 5 lat i kończy się
świadectwem ukończenia Hauptschule. W większości krajów
związkowych, z powodu małej liczby chętnych, ten typ szkoły
stopniowo zanika.
Realschule (szkoła realna): szkoła ta trwa 6 lat i kończy się
uzyskaniem Mittlere Reife (mała matura).
Gimnazjum: trwa 8 lub 9 lat (w zależności od kraju związkowego) i
kończy
się
maturą
(wyższy
poziom
kształcenia
ponadpodstawowego).
Kształcenie ponadpodstawowe rozpoczyna się po szkole
podstawowej, trwa 8 – 9 lat (w zależności od kraju związkowego) i
kończy się maturą. Po ukończeniu profilu gimnazjalnego w
Gesamtschule lub po ukończeniu Realschule można kontynuować
naukę na 2- do 3-lenim stopniu wyższym gimnazjum. Większość
krajów związkowych przestawia się obecnie z 13-letniego na 12-letni
system kształcenia szkolnego.
Obok klasycznych gimnazjów istnieją także 3-letnie gimnazja
zawodowe, które kończą się maturą. Uczniowie uzyskują w tych
szkołach również zawodowe przygotowanie do wybranej
specjalności.
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4. Kształcenie
zawodowe

5. Szkolnictwo wyższe

Obowiązek szkolny, względnie obowiązek edukacji istnieje do 18
roku życia. Ok. 20 - 35 % uczniów jednego rocznika kończy
kształcenie ogólne maturą. Ok. 10 % uczniów jednego rocznika nie
zdobywa żadnego świadectwa ukończenia szkoły.
Nie istnieją żadne warunki wstępne, również młodzież nie
posiadająca świadectwa ukończenia szkoły może rozpocząć
kształcenie przygotowujące do zawodu. Jednak w przypadku dużej
ilości zawodów wymagania co do wcześniej zdobytego
wykształcenia są wysokie. Do 15 % absolwentów szkoły nie może
podjąć
kształcenia
zawodowego
bez
wcześniejszego
przygotowania.
60 % czasu poświęconego na kształcenie zawodowe pierwszego
stopnia odbywa się w systemie dualnym, czyli łączącym kształcenie
praktyczne w przedsiębiorstwie z uczęszczaniem do państwowej
szkoły zawodowej. Czas nauki wynosi 3 - 3,5 lat, w niektórych
zawodach 2 lata. Na bazie państwowych regulacji ramowych
przebieg kształcenia zawodowego jest ustalany przez samorządy
gospodarcze;
izby
wydają
regulamin
egzaminów
oraz
przeprowadzają
egzaminy
na
czeladnika
lub
robotnika
wykwalifikowanego.
Kwalifikacje zawodowe można zdobyć również w studium
zawodowym (Fachschule) lub w akademiach, w których uzyskuje się
świadectwo ukończenia z reguły uznawane przez państwo. W
studium zawodowym lub na akademii można również ukończyć
dokształcanie zawodowe uzyskując uznawane świadectwo jego
ukończenia.
Dalsze kształcenie zawodowe w przeważającej mierze nie jest
regulowane przez państwo; tylko niektóre świadectwa ukończenia
są przez nie regulowane. Regulacją tą w pierwszej linii zajmują się,
w ramach samorządu gospodarczego,
izby, które również
przeprowadzają egzaminy dalszego kształcenia. Warunkiem
podjęcia kształcenia na mistrza jest ukończenie kształcenia
przygotowującego do danego zawodu. Od niedawna, aby móc
zdawać egzamin na mistrza, nie jest wymagane doświadczenie w
pracy jako czeladnik. Określone tytuły otrzymane po ukończeniu
dokształcania (np. mistrz)
uprawniają do podjęcia studiów
związanych z zawodem lub dowolnych innych na uniwersytecie,
politechnice lub akademii zawodowej.
Istnieją różne formy szkół wyższych.
Uniwersytety oraz wyższe szkoły zawodowe (Fachhochschulen):
Warunkiem przyjęcia jest matura, inne świadectwa uprawniające do
podjęcia nauki w wyższej szkole lub też świadectwa ukończenia
dokształcania zawodowego (np. mistrz). Obecnie w Niemczech trwa
przekształcanie systemu kształcenia, w wyniku którego będą
dostępne kierunki licencjackie i kierunki magisterskie. Transformacja
ta ma być zakończona w 2010 roku. Stopień doktora można uzyskać
tylko na uniwersytecie.
Akademie zawodowe:
Akademie zawodowe typu 1 należą do szkolnictwa wyższego.
Warunki przyjmowania są takie same jak na uniwersytetach czy w
wyższej szkole zawodowej. Prowadzą one licencjackie kierunki
studiów zorientowane na praktykę. W systemie dualnym
wykształcenie zawodowe może być łączone ze studiami
licencjackimi. Świadectwo ukończenia studiów licencjackich w
akademii zawodowej dokładnie odpowiada takiemu świadectwu
zdobytemu na uniwersytecie lub w wyższej szkole zawodowej, w
związku z tym uprawnia do podjęcia studiów magisterskich.
Akademie zawodowe nie prowadzą studiów magisterskich.

12

2.3

System edukacyjny w Estonii

źródło: http://www.fit-for-europe.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=15984&wc_id=1

Wyjaśnienia dotyczące estońskiego systemu edukacyjnego
1. Edukacja
przedszkolna

Od 3 do 7 roku życia, nieobowiązkowa.

2. Szkoła podstawowa
oraz edukacja
ponadpodstawowa

Obowiązek szkolny istnieje od 7 roku życia do ukończenia 9-letniego
kształcenia
podstawowego
(odpowiada
ono
niemieckiej
Hauptschule), względnie do 17 roku życia. Obowiązkowy okres
szkolny dzieli się na poziom prymarny (szkoła podstawowa: klasa 1 4) oraz poziom sekundarny I (klasa 5 - 9).

3. Wyższy stopień
edukacji
ponadpodstawowej

Wyższy stopień edukacji ponadpodstawowej trwa 3 lata (klasa
10 - 12). Również i on jest finansowany przez państwo.
Wprawdzie ustalony przez państwo plan nauczania obowiązuje
wszystkie szkoły, to jednak szkoły mogą oferować przedmioty
fakultatywne, jak również poszerzone nauczanie przedmiotów
obowiązkowych.
Pod koniec edukacji na tym etapie zdaje się 5 egzaminów, z
czego trzy to egzaminy państwowe. Absolwenci otrzymują 2
świadectwa ukończenia szkoły (jedno szkolne, drugie
państwowe), które łącznie uprawniają do podjęcia studiów. Na
uniwersytetach dodatkowo przeprowadza się egzaminy wstępne.
Istnieją również rosyjskojęzyczne szkoły, w których część lekcji
odbywa się w języku estońskim. Obecnie zwiększa się w tych
szkołach ilość przedmiotów nauczanych w języku estońskim, aby
dać
absolwentom lepsze szanse, ponieważ
językiem
wykładowym na wyższych uczelniach oraz w placówkach
kształcenia zawodowego jest język estoński.
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4. Kształcenie
zawodowe

Kształcenie przygotowujące do zawodu odbywa się w szkołach
zawodowych, które w przeważającej mierze są państwowe
(system dualny nie istnieje). Od 1996 roku w ministerstwie oświaty
działa odrębny departament zajmujący się kształceniem
zawodowym. Wyznacza on polityczne wytyczne, ustala przepisy
oraz nadaje certyfikaty prywatnym placówkom edukacyjnym. Za
ustalanie programu nauczania odpowiedzialne są ministerstwa,
bądź lokalne urzędy. Główny nacisk w kształceniu przygotowującym
do zawodu kładziony jest na zdobycie umiejętności zawodowych
oraz doświadczenia praktycznego.
Kształcenie zawodowe w szkołach zawodowych mogą podjąć
zarówno uczniowie, którzy ukończyli 9-letnią edukację
obowiązkową, jak i absolwenci szkoły ponadpodstawowej
wyższego stopnia. Istnieją dwa różne poziomy kształcenia:
Sekundarne kształcenie zawodowe:
Można je podjąć po ukończeniu odpowiednika niemieckiej
Hauptschule, trwa ono 3 lata, świadectwo ukończenia tego etapu
uprawnia do podjęcia kształcenia zawodowego wyższego stopnia.
Kształcenie zawodowe wyższego stopnia:
Jest ono dostępne dla uczniów posiadających świadectwo
ukończenia kształcenia sekundarnego, trwa tylko 2 lata i kończy się
otrzymaniem certyfikatu kształcenia zawodowego wyższego stopnia.
Certyfikaty ukończenia kształcenia przygotowującego do zawodu nie
stanowią formalnych kwalifikacji jako takich, lecz potwierdzają, że
uczeń ukończył określony program na określonym poziomie w
konkretnej szkole.

5. Szkolnictwo wyższe

Studia można ukończyć po otrzymaniu dyplomu, lub też
kontynuować naukę na 3-stopniowych studiach podyplomowych.
Można ukończyć studia licencjackie, magisterskie oraz
doktoranckie. Od czasów reformy szkolnictwa wyższego w latach
2002/2003 osiągnięcia są oceniane przy pomocy punktacji
ECTS. Ponieważ estońskie programy nauczania odpowiadają
międzynarodowym standardom, również i dyplomy ukończenia
szkoły wyższej są uznawane za granicą. Studiować można na
uniwersytetach lub w wyższych szkołach zawodowych. Te
ostatnie są nastawione na praktykę, świadectwo ich ukończenia
odpowiada dyplomowi licencjackiemu i uprawnia do podjęcia
uzupełniających studiów magisterskich na uniwersytecie.
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2.4

System edukacyjny w Finlandii

źródło: http://www.fit-foreurope.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=15993&wc_id=1&wc_lkm=67313

Wyjaśnienia dotyczące fińskiego systemu edukacyjnego
1. Edukacja
przedszkolna

Dla dzieci w wieku 6 - 7 lat, nieobowiązkowa

2. Szkoła podstawowa
oraz edukacja
ponadpodstawowa

9-letnia szkoła, w której zdobywa się wykształcenie podstawowe
(porównywalna z niemiecką Hauptschule), uczniowie nie są dzieleni.

3. Wyższy stopień
edukacji
ponadpodstawowej

Gimnazjum trwa 3 lata i kończy sią maturą.

4. Kształcenie
zawodowe

Około 50 % absolwentów tej szkoły uczęszcza zaraz po jej
ukończeniu do gimnazjum. Mniej niż 10 % nie kończy edukacji
podstawowej. Ci tak zwani „indentures“ mogą na bazie praktycznego
doświadczenia zawodowego zdobyć dyplom wykształcenia
zawodowego lub też zdać inne egzaminy dokształcania
zawodowego.

Aby móc uczęszczać do gimnazjum, trzeba mieć określone
osiągnięcia w szkole podstawowej. Poszczególne gimnazja same
ustalają wysokość ocen uprawniającą do wstępu do szkoły.
Aby móc rozpocząć określone kształcenie przygotowujące do
zawodu, trzeba mieć odpowiednie osiągnięcia w szkole
podstawowej. Wysokość ocen uprawniających do podjęcia
kształcenia jest ustalana dla każdego z zawodów odrębnie.
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Dualne kształcenie zawodowe istnieje tylko w bardzo ograniczonym
stopniu.
Kształcenie
zawodowe
odbywa
się
w
państwowych/komunalnych
centrach
edukacyjnych,
gdzie
prowadzone są zajęcia teoretyczne i praktyczne. Poza tym należy
odbyć praktyki w zakładzie oraz wykonać konkretne praktyczne
projekty.
Świadectwo ukończenia kształcenia zawodowego uprawnia do
podjęcia studiów specjalistycznych na politechnice lub na
uniwersytecie.
Po 4 latach wykonywania zawodu oraz dokształcania zawodowego
można zdawać egzamin podsumowujący dokształcanie zawodowe
(np. porównywalne z egzaminem na mistrza).
W kształceniu i dokształcaniu zawodowym obowiązują państwowe
przepisy egzaminacyjne.

5. Szkolnictwo wyższe

Studiować można na uniwersytetach lub zorientowanych na
praktykę politechnikach. Studia na uniwersytecie pozwalają zdobyć
tytuł licencjata i magistra. Warunkiem przyjęcia na studia jest matura
lub świadectwo ukończenia kształcenia przygotowującego do
zawodu. Dodatkowo należy zdać egzamin wstępny. Każda szkoła
wyższa ustala swój zakres wymagań na egzaminie wstępnym.
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2.5 System edukacyjny na Łotwie

źródło: http://www.fit-for-europe.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=16109&wc_id=1

Wyjaśnienia dotyczące łotewskiego systemu edukacyjnego
Edukacja
przedszkolna
2. Szkoła podstawowa
oraz edukacja
ponadpodstawowa

Od 2002 roku uczestnictwo w programie przygotowującym do szkoły
jest dla dzieci 5- i 6-letnich obowiązkowe.
9-letnia edukacja podstawowa dzieli się na 4-letni poziom prymarny
oraz 5-letni niższy poziom sekundarny. Przejście do następnej klasy
następuje automatycznie. Edukacja podstawowa kończy się po 9.
klasie egzaminem końcowym oraz otrzymaniem certyfikatu.
Zaraz po jej ukończeniu można rozpocząć wyższy poziom
sekundarny lub też kształcenie zawodowe.

3. Wyższy stopień
edukacji
ponadpodstawowej

Zaraz po edukacji podstawowej rozpoczyna się 3-letni poziom
wyższy sekundarny. Można wybierać między 4 różnymi programami
nauczania. Przedmiotami obowiązkowymi, niezależnie od wybranej
głównej linii nauki są: język łotewski/literatura, matematyka, historia,
1 język obcy, wychowanie fizyczne, informatyka stosowana,
podstawy gospodarki. Główne przedmioty obowiązkowe i
fakultatywne stanowią 25 % zajęć. Przedmioty są oferowane na
poziomie podstawowym oraz zaawansowanym, przy czym
przynajmniej jeden kurs musi mieć poziom zaawansowany.
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Kończy się po 12. klasie centralnym egzaminem końcowym (język
łotewski/literatura, 1 zmieniający się co rok, centralnie ustalany
przedmiot egzaminacyjny oraz 3 przedmioty wybrane przez samego
ucznia). Po złożeniu egzaminu otrzymuje się dyplom ukończenia
kształcenia na wyższym poziomie sekundarnym (matura). Jeśli
oceny z przynajmniej 12 przedmiotów nie są niższe niż dostateczny,
świadectwo ukończenia 12. klasy uprawnia do podjęcia studiów na
uniwersytetach i w szkołach wyższych.

4. Kształcenie
zawodowe

Kształcenie przygotowujące do zawodu odbywa się wyłącznie w
szkołach zawodowych.
Istnieją 3 rodzaje kształcenia zawodowego:
1. Kształcenie zawodowe trwające rok do 2 lat: możliwość nabycia
prostych kwalifikacji zawodowych dla uczniów, którzy nie
ukończyli
z
pozytywnym
wynikiem
9-letniej
szkoły
ogólnokształcącej. W ten sposób uczniowie ci mają również
szansę nadrobienia świadectwa ukończenia szkoły.
2.

Kształcenie zawodowe w zwykłej szkole zawodowej, czas
trwania 2 do 3 lata: przekazanie teoretycznej i praktycznej
wiedzy/umiejętności, potrzebnej do wykonywania zawodu.
Programy
nauczania
zawierają
również
część
ogólnokształcącą, ukończenie tego rodzaju kształcenia nie daje
możliwości podjęcia studiów.

3.

Kształcenie
zawodowe
w
ponadpodstawowej
szkole
zawodowej, czas trwania 4 lata: przekazanie wiedzy
zawodowej na wyższym poziomie, zawiera ono obszerną część
ogólnokształcącą, absolwenci otrzymują prawo do studiowania
na łotewskich wyższych szkołach.

Kształcenie zawodowe może również przebiegać w formie studiów
zorientowanych na praktykę. Świadectwo ukończenia takiego
kształcenia jest w hierarchii niżej niż licencjat i nie uprawnia do
kontynuowania studiów.

5. Szkolnictwo wyższe

Studiować można na uniwersytetach, w collegach oraz na
akademiach. Warunek przyjęcia na studia: świadectwo ukończenia
sekundarnego poziomu kształcenia ogólnego albo ukończony
wyższy poziom kształcenia zawodowego.
Dwoisty system, podział na kształcenie uniwersyteckie oraz nie
uniwersyteckie, kierunki studiów nastawione na teorię oraz kierunki
nastawione na praktykę.
W collegach można uzyskać akademicki tytuł licencjata, który
uprawnia do kontynuowania studiów na uniwersytecie.
Na uniwersytetach można uzyskać stopień licencjata, magistra, jak
również doktora.
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2.6 System edukacyjny na Litwie

źródło: http://www.fit-for-europe.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=16127&wc_id=1

Wyjaśnienia dotyczące litewskiego systemu edukacyjnego
1. Edukacja
przedszkolna

Przeznaczona dla dzieci 5- i 6-letnich, wychowanie przedszkolne
jest oferowane w przedszkolach, przedszkolach przyszkolnych oraz
w szkołach podstawowych, realizacja programu powierzona jest
wykwalifikowanemu personelowi; nieobowiązkowe.

2. Szkoła podstawowa
oraz edukacja
ponadpodstawowa

Szkołę rozpoczyna się w 6 lub 7 roku życia, system 10-klasowy,
poziom podstawowy oraz ponadpodstawowy. Zaraz po 4-letniej
szkole podstawowej rozpoczyna się 6-letnie kształcenie główne.
Kończy się ono egzaminem końcowym oraz otrzymaniem
świadectwa ukończenia kształcenia podstawowego (odpowiada ono
niemieckiemu Mittlere Reife).

3. Wyższy stopień
edukacji
ponadpodstawowej

Zaraz po ukończeniu kształcenia głównego można rozpocząć naukę
w szkole średniej.
Można również po ukończeniu 8. klasy przenieść się do gimnazjum,
które kończy się na 12. klasie. W 11. i 12. klasie uczniowie mogą
wybierać przedmioty odpowiadające ich zainteresowaniom oraz
zdolnościom.
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4. Kształcenie
zawodowe

Kształcenie zawodowe w szkołach zawodowych może rozpocząć
młodzież od 14 roku życia. Na kształcenie składa się przekazywanie
wiedzy zarówno teoretycznej, jak i praktycznej.
Programy
kształcenia dzielą się na 4 różne typy:
Typ 1:
podstawowe kształcenie zawodowe dla młodzieży od 14 roku życia,
która nie ukończyła kształcenia podstawowego; istnieje możliwość
uzyskania w ramach tego kształcenia świadectwa ukończenia
poziomu sekundarnego I.
Typ 2:
3-letnie kształcenie zawodowe dla absolwentów edukacji
podstawowej, otrzymują oni dyplom kwalifikacji zawodowych
(robotnik kwalifikowany).
Typ 3:
dla maturzystów, 1- do 2-letnie kształcenie zawodowe
Typ 4:
dla maturzystów, 3- do 4-letnie kształcenie, na które składa się
kształcenie wyższe oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych.
Niektóre moduły odpowiadają stopniowi licencjata i mogą być
zaliczone na konto późniejszych studiów w szkole wyższej.
Kształcenie zawodowe nie jest zbyt popularne wśród młodych
Litwinów, ponieważ przekazuje bardzo ograniczoną wiedzę, która w
dzisiejszych czasach nie wystarcza na rynku pracy. Wiele młodych
osób chciałoby zdobyć obszerniejsze wykształcenie, potrzebne do
pracy w sektorze prywatnym lub do podjęcia samodzielnej
działalności gospodarczej.

5. Szkolnictwo wyższe

Na Litwie istnieją szkoły wyższe nastawione na teorię (uniwersytety)
oraz szkoły wyższe nastawione na praktykę (college). W procesie
rekrutacji kandydatów na studia uwzględniane są zazwyczaj również
stopnie uzyskane na maturze. Studia działają w europejskim
systemie kredytowym. Studia licencjackie (studia podstawowe)
trwają 4 lata. Na tej bazie można podjąć trwające do dwóch lat
studia,
prowadzące
do
otrzymania
dyplomu
kwalifikacji
zawodowych, np. dyplomu nauczyciela lub też stopnia magistra.
Następnym etapem są studia doktoranckie.
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2.7. System edukacyjny w Norwegii

źródło: http://www.fit-for-europe.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=16193&wc_id=1

Wyjaśnienia dotyczące norweskiego systemu edukacyjnego

1. Edukacja
przedszkolna

Dla dzieci do 5. roku życia, wspieranie od 1. roku życia, opieka nad
dziećmi w małych grupach przez wykwalifikowanych opiekunów (po
studiach), nieobowiązkowa.

2. Szkoła podstawowa
oraz edukacja
ponadpodstawowa

Obowiązek szkolny istnieje od 6. roku życia i trwa 10 lat.

3. Wyższy stopień
edukacji
ponadpodstawowej

10-letnie kształcenie składa się z poziomu niższego (klasy 1 - 4),
poziomu średniego (klasy 5 - 7) oraz poziomu sekundarnego I (klasy
8 - 10). Kształcenie to jest dla wszystkich uczniów obowiązkowe.
Celem jest stworzenie równego dostępu do wiedzy oraz przekazanie
podstaw kształcenia, jak również nauka zasad funkcjonowania i
wartości norweskiego społeczeństwa. Od 1997 obowiązuje nowy
program nauczania, zgodnie z którym przekazuje się chrześcijańskie
i humanistyczne wartości, natomiast kultura lapońska stała się dla
wszystkich przedmiotem obowiązkowym.
W szkołach ponadpodstawowych po trzech latach (klasy 11 - 13)
można zdobyć maturę. Warunkiem nauki w tych szkołach jest dobra
znajomość języka norweskiego.
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Poziom sekundarny II obejmuje wszystkie rodzaje szkół pomiędzy
szkołą obowiązkową, a studiami na wyższej uczelni. Wszyscy
młodzi ludzie pomiędzy 16 a 19 rokiem życia mają ustawowe prawo
do 3-letniego ponadpodstawego kształcenia szkolnego, które kończy
się zdobyciem kwalifikacji zawodowych, uprawnień do podjęcia
studiów na uniwersytecie czy w innej wyższej uczelni lub też
zdobyciem kwalifikacji częściowych. Jednak uczęszczanie do szkoły
ponadpodstawowej (poziom sekundarny II) lub do szkoły zawodowej
nie jest obowiązkowe.

4. Kszałcenia
zawodowe

Kształcenie przygotowujące do zawodu odbywa się w ramach szkoły
ponadpodstawowej (poziom sekundarny II) i trwa z reguły 4 lata.
Pierwsze dwa lata kształcenia odbywają się w szkole, podczas gdy
okres specjalizacji (3. i 4. rok nauki), a więc kształcenie praktyczne,
ma miejsce w zakładzie pracy. W przypadku braku odpowiedniej
ilości miejsc w zakładach, trzeci rok nauki odbywa się również w
szkole.
Egzamin
końcowy
(egzamin
na
robotnika
wykwalifikowanego) jest taki sam, niezależnie od tego, czy
praktyczne kształcenie odbywało się w szkole czy w zakładzie. 50 %
czasu kształcenia zajmuje nauka praktyczna jako taka, natomiast
druga połowa czasu to praca przy produkcji, gdzie praktykant jest
traktowany jak normalny pracownik.
Uczniom, którzy ukończyli kształcenie zawodowe, jest teraz łatwiej
otrzymać uprawnienia do studiowania na uniwersytecie lub w innej
szkole wyższej. Od 3. roku nauki w szkole zawodowej można
zaliczać kursy, które po 4. roku prowadzą do matury.

5. Szkolnictwo wyższe

Uczelnie dzieli się na uniwersytety oraz inne szkoły wyższe.
Uniwersytety są nastawione na zdobywanie wiedzy teoretycznej.
Dobiega właśnie końca przekształcanie systemu nauczania. Teraz
można już kończyć kierunki licencjackie oraz magisterskie. Po
trzech latach otrzymuje się stopień licencjata, natomiast po
następnych dwóch latach nauki stopień magistra. Następnie można
jeszcze odbyć 3-letnie studia doktoranckie. Wyjątkiem są tu
następujące kierunki: medycyna, psychologia, weterynaria oraz
teologia, w których zostały zachowane dotychczasowe tytuły.
Kierunki studiów w innych szkołach wyższych są krótsze (2 do 4
lata) i w większym stopniu zorientowane na praktykę. Na takich
właśnie uczelniach odbywa się kształcenie na przykład na
nauczyciela czy na inżyniera. W niektórych szkołach wyższych
istnieje możliwość otrzymania tytułu magistra, natomiast w trzech z
tych szkół tytułu doktora.
Istnieje możliwość łączenia kursów oferowanych przez uniwersytety
z kursami na innych uczelniach.
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2.8

System edukacyjny w Polsce
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Wyjaśnienia dotyczące polskiego systemu edukacyjnego
Od 1999 roku trwa fundamentalna reforma polskiego systemu edukacyjnego, która ma zostać
zakończona w 2007 roku. Doszło do decentralizacji systemu kształcenia.

1. Edukacja
przedszkolna

Obowiązek szkolny istnieje od 6. roku życia, dzieci uczęszczają do
zerówki, gdzie zdobywają podstawy czytania, pisania i liczenia.

2. Szkoła podstawowa
oraz edukacja
ponadpodstawowa

Szkoła podstawowa trwa 6 lat i kończy się egzaminem służącym
wyłącznie informacji na temat poziomu wiedzy ucznia.
Zaraz po szkole podstawowej rozpoczyna się naukę w 3-letnim
gimnazjum, odpowiadającym niemieckiemu poziomowi średniemu
(Mittelstufe). Kończy się ono obowiązkowym egzaminem. Nie ma
możliwości nie zdania tego egzaminu, jednak oceny na nim
uzyskane mają znaczenie przy wyborze następnej szkoły. Stanowią
one podstawę do przyjęcia do następnej szkoły. W niektórych
szkołach dodatkowo przeprowadza się egzaminy wstępne.
Wraz z reformą szkolnictwa wprowadzono dla wszystkich uczniów
obowiązek nauki dwóch języków obcych.
Po ukończeniu gimnazjum istnieje możliwość wyboru pomiędzy
liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym, technikum oraz
zasadniczą szkołą zawodową.

3. Wyższy stopień
edukacji
ponadpodstawowej

Zarówno liceum ogólnokształcące jak i liceum profilowane trwają 3
lata i kończą się maturą.
Do liceum ogólnokształcącego uczęszczało w 2003 roku 42,7 %
młodzieży, czyli o 69 % więcej niż w 1990 roku.
W liceum profilowanym oprócz wykształcenia ogólnego zdobywa
się również w szerokim zakresie podstawowe wykształcenie
zawodowe. Do wyboru jest 15 profili, np. technicznotechnologiczny, środowisko naturalne i technika rolnicza, usługi,
kultura, profil transportowo-spedycyjny, zarządzanie informacją.
Można również wybrać 4-letnie technikum, które kończy się maturą
oraz egzaminem zawodowym.
Od 2005 obowiązują nowe przepisy dotyczące egzaminów
maturalnych. Matury składają się obecnie z centralnej (zewnętrznej)
części pisemnej oraz części ustnej, za którą nadal odpowiedzialne
są poszczególne szkoły. Oceny z matury decydują teraz o przyjęciu
na wyższą uczelnię, egzaminy wstępne na studia zostały zniesione.

4. Kształcenie
zawodowe

Kształcenie zawodowe trwa 2 - 3 lata. Odbywa się ono w
przeważającej mierze w szkole dziennej, która kończy się
egzaminem zewnętrznym. Istnieje również możliwość zdobycia
wykształcenia zawodowego w alternatywnym (dualnym) systemie w
zakładach rzemieślniczych. Około 10 - 15 % uczniów szkół
zawodowych odbywa naukę w systemie dualnym. Równolegle do
praktyk w zakładach uczęszczają one na zajęcia teoretyczne w
państwowych szkołach zawodowych.
Rejestracja praktykantów oraz przeprowadzanie i ocenianie
egzaminów na czeladnika podlega izbom rzemieślniczym. Szkoła
kończy się zewnętrznym egzaminem zawodowym.
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Po szkole zawodowej istnieje możliwość podjęcia dalszej nauki w
uzupełniającym liceum ogólnokształcącym lub w uzupełniającym
technikum.
Coraz mniej młodych ludzi decyduje się na kształcenie zawodowe.
Obecnie jest to zaledwie 11,5 %, czyli o 75 % mniej w porównaniu z
1990 rokiem.

5. Szkolnictwo wyższe

Liczba studentów w Polsce stale rośnie. Podczas gdy w 1991 roku
studiowało 13,1 % osób w wieku 19 do 24 lata, tak w 2005 roku
odsetek ten wynosił już 48,5 %. Jest to jeden z najwyższych
wskaźników w Europie. Ok. ¾ wszystkich studentów pochodzi z
miast, ¼ ze wsi.
Studiować można na uniwersytecie lub w wyższej szkole
zawodowej. W ofercie (również uniwersytetów) znajdują się 3- do 4letnie zawodowe kierunki studiów, które kończą się otrzymaniem
stopnia licencjata. Po studiach licencjackich naukę można
kontynuować na studiach magisterskich. Studia doktoranckie
można odbyć w wyżej szkole, w instytutach Polskiej Akademii
Nauk, jak również w placówkach badawczych i rozwojowych.
Prawo do prowadzenia studiów doktoranckich przyznaje się każdej
z instytucji indywidualnie.
Większość szkół wyższych stosuje już system ECTS. Od 2005 roku
szkoły wyższe są zobowiązane do wystawiania absolwentom
„diploma support”.

25

2.9

System edukacyjny w Rosji

źródło: Federalna Agencja Pracy (Niemcy)
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Wyjaśnienia dotyczące rosyjskiego systemu edukacyjnego
1. Edukacja
przedszkolna

Przeznaczona dla dzieci od 3 do 6 lat, nieobowiązkowa. Obok
indywidualnego wsparcia oraz szczególnej oferty, jak np.
wczesna nauka języka obcego, program przewiduje wspieranie
rozwoju psychospołecznego, umysłowego oraz zdrowotnego
dziecka.

2. Szkoła podstawowa
oraz edukacja
ponadpodstawowa

Obowiązek szkolny obejmuje 9 lat nauki. Ten czas nauki dzieli
się na 4-letni poziom prymarny, który jednak w przypadku
większości dzieci trwa tylko 3 lata, ponieważ są zapisywane do
szkoły dopiero w wieku 7 lat. Dalszym etapem nauki jest 5-letni
poziom główny (porównywalny z niemiecką Hauptschule). To
tak zwane podstawowe kształcenie ogólne kończy się
egzaminem końcowym.

3. Wyższy stopień
edukacji
ponadpodstawowej

Ok. dwóch trzecich uczniów po ukończeniu szkoły
obowiązkowej, aby zdobyć tak zwane całkowite wykształcenie
średnie, decyduje się na 2-letnią szkołę średnią, która kończy
się maturą. Egzamin wstępny nie jest wymagany. Szkoła ta
kończy się egzaminem końcowym oraz otrzymaniem Attestatu
(matury). W Niemczech matura ta nie jest jako taka uznawana,
stawia się ją na równi z Mittlere Reife (małą maturą).
Obok zwykłych szkół istnieją również szkoły specjalne, w
których prowadzi się obszerniejszą naukę poszczególnych
przedmiotów. Po Pierestrojce powstały dwa nowe typy szkół:
gimnazjum o profilu humanistycznym oraz liceum nastawione na
przedmioty techniczne. Szkoły te często ściśle współpracują z
uniwersytetami i ich kadrą naukową, po to by przygotować
uczniów do podjęcia studiów wyższych.
W ramach reformy szkolnictwa, do 2009 roku zostanie
wprowadzony jednolity egzamin państwowy kończący szkołę
średnią, który zastąpi również egzaminy wstępne na studia.
Będące właśnie w fazie próbnej tworzenie na poziomie
sekundarnym profili według głównych przedmiotów ma ułatwić
jednolite egzaminy. Profile mają wspierać indywidualne
zainteresowania i zdolności uczniów oraz sprawić, że
współpraca z instytucjami pozaszkolnymi (w tym również ze
szkołami zawodowymi oraz szkołami wyższymi) będzie bardziej
zorientowana na praktykę.
W planach jest również dostosowanie programów edukacyjnych
do obowiązujących w całej federacji jednolitych standardów
edukacyjnych. Określają one, na podstawie badań PISA,
gwarantowane przez państwo minimalne kompetencje, jakie
musi zdobyć uczeń. W poszczególnych regionach i szkołach
mogą być one uzupełniane merytorycznie.

4. Kształcenie zawodowe Od rozpadu Związku Radzieckiego system kształcenia

zawodowego znajduje się w fazie przełomowej. 2- do 4-letnie
kształcenie zawodowe odbywa się zazwyczaj w szkole dziennej
(państwowej lub prywatnej), na końcu której przewidziana jest
praktyka zawodowa. Można ją również odbyć w centrum
kształcenia. Kształcenie w zakładzie, w którym odbywa się
wyłącznie przyuczanie do zawodu, powoli zanika.
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Zaczęło rozwijać się partnerstwo społeczne, w ramach którego
pracodawcy oraz związki zawodowe są intensywniej włączane w
proces reform oraz modernizację programów edukacyjnych. Z
dużym zainteresowaniem spotkał się dualny system kształcenia,
z którym zapoznano się w ramach rosyjsko-niemieckich
projektów kooperacyjnych.
Prestiż wykształcenia zawodowego wśród społeczeństwa jest
bardzo niski, również i odpowiednio do tego niewielki procent
młodych ludzi zainteresowany jest tego typu kształceniem.

5. Szkolnictwo wyższe

Ok. 70 % maturzystów decyduje się na podjecie studiów w
szkole wyższej. Studia wydają się być szczególnie atrakcyjne
dla młodych mężczyzn, ponieważ dzięki nim uzyskują oni
odroczenie od służby wojskowej. Od najniższej wartości w
latach 1993/1994 liczba studiujących więcej niż podwoiła się
osiągając liczbę 5,426 mln, a ich liczba na 10.000 mieszkańców,
w porównaniu z latami osiemdziesiątymi, wzrosła o połowę.
Szkolnictwo wyższe bardzo się zmieniło od czasów rozpadu
Związku Radzieckiego. Z jednej strony wiele byłych instytutów
zostało podniesionych do rangi uniwersytetów, z drugiej zaś
powstało wiele prywatnych szkół wyższych.
Państwowe szkoły wyższe przeprowadzają własne, często
bardzo trudne, egzaminy wstępne. Kandydaci, którzy nie zostali
przyjęci mają możliwość studiowania w państwowych i
prywatnych szkołach wyższych za opłatą. Ustalona przez
ministerstwo edukacji ilość studentów w państwowych szkołach
wyższych płacących za studia to 25 %, ilość ta jest jednak
znacznie przekraczana i wynosi przeciętnie 44 %. W
porównywalnie pojemnym sektorze prywatnych szkół wyższych
uczy się zaledwie 11,6 % studentów, ponieważ uczelnie te nie
cieszą się takim uznaniem jak państwowe szkoły wyższe.
W ramach Procesu Bolońskiego w całym kraju wprowadza się
kierunki licencjackie i magisterskie, które funkcjonują równolegle
do tradycyjnych kierunków kończących się uzyskaniem
dyplomu.
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2.10 System edukacyjny w Szwecji

źródło: http://www.fit-foreurope.info/webcom/show_page_ffee.php?wc_c=16273&wc_id=1&skipsurvey=1

Wyjaśnienia dotyczące szwedzkiego systemu edukacyjnego
1. Edukacja
przedszkolna

Przeznaczona dla
nieobowiązkowa.

dzieci

6-letnich

(klasy

przedszkolne),

2. Szkoła podstawowa
oraz edukacja
ponadpodstawowa

Obowiązek szkolny istnieje od 7. roku życia, na życzenie rodziców
można dziecko zapisać do szkoły również w wieku 6 lat.

3. Wyższy stopień
edukacji
ponadpodstawowej

3-letnie gimnazjum przekazuje zarówno wykształcenie ogólne jak i
zawodowe. Wiele gimnazjów oferuje specjalne kursy, na których
uczniowie zdobywają podstawowe kwalifikacje zawodowe.
Świadectwo ukończenia gimnazjum uprawnia do studiowania na
wszystkich wyższych uczelniach.

Szkoła podstawowa trwa 9 lat, jest to szkoła obowiązkowa z prawie
całkowicie jednorodnym programem, składa się ze stopnia
prymarnego i sekundarnego I. Szkoła ta dzieli się na 3 poziomy:
niższy, średni i wyższy. Każdy z tych poziomów obejmuje 3 lata
nauki. Zróżnicowanie programu nauczania ma miejsce na poziomie
wyższym, jednak w stopniu bardzo ograniczonym.
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Młodym ludziom w wieku od 16 do 18 lat, którzy nie ubiegają się o
przyjęcie do gimnazjum, nie kształcą się jako praktykanci oraz nie
pracują, gminy muszą zapewnić doradztwo dotyczące kształcenia i
doradztwo zawodowe, jak również praktykę zawodową oraz
określoną ilość zajęć. W przyszłości granica wieku ma być
przesunięta z 18 na 20 lat.

4. Kształcenie
zawodowe

Kształcenie przygotowujące do zawodu odbywa się w głównej
mierze w całodziennych szkołach gimnazjalnych. Obok gimnazjów
nastawionych na przygotowanie na studia lub przygotowanie do
zawodu, istnieje również kształcenie praktykantów – kombinacja
lekcji z zakresu głównych przedmiotów gimnazjum oraz
praktycznego kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwie.
W 1991 roku parlament uchwalił reformę gimnazjów, przede
wszystkim ich typów nastawionych na kształcenie zawodowe.
Poszczególne placówki kształcenia, formy kształcenia oraz gminy
dążą do współpracy, co ma na celu poprawę oferty kształcenia oraz
podniesienie jej jakości. Podstawową ideą jest to, by jak najwięcej
placówek kształcenia miało szansę korzystania z sal lekcyjnych oraz
pomocy dydaktycznych. Oferta kształcenia od czasów reformy
obejmuje 16 obowiązujących w całym kraju profilów kształcenia.
Reasumując, dzięki reformie ujednolicono czas trwania gimnazjum,
które teraz wszędzie trwa 3 lat, jak również zunifikowano główne,
ogólnokształcące przedmioty. Praktyczna część kształcenia
zawodowego została częściowo przeniesiona do przedsiębiorstw.
Przynajmniej 15 % czasu kształcenia w profilach zawodowych jest
przeznaczone dla tejże części praktyki zawodowej.

5. Szkolnictwo wyższe

Studia można podjąć na uniwersytecie lub w innej szkole wyższej.
Oprócz możliwości odbycia studiów właściwych, trwających do 4 ½
roku oraz bazujących na studiach właściwych, przynajmniej 2-letnich
studiach doktoranckich, można również skorzystać z oferty wielu
szkół wyższych i wybrać krótkie kierunki, które wcześniej częściowo
prowadzono w gimnazjach jako kursy specjalne. Dzięki
przeniesieniu ich w obszar szkolnictwa wyższego zyskały większą
renomę.
Prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia mają absolwenci
gimnazjów z wystarczającą znajomością języka szwedzkiego oraz
angielskiego, jak również osoby czynne zawodowo, w wieku od 25
lat, pracujące przynajmniej od 5 lat oraz znające język angielski na
poziomie gimnazjum.
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2.11 System edukacyjny na Białorusi

źródło: http://nt5.scbbs.com/cgibin/om_isapi.dll?clientID=319280&advquery=%5bHeadings%20Country%2c%20belarus%5d&infobas
e=iwde.nfo&record={7D958B84}&softpage=PL_frame

Wyjaśnienia dotyczące białoruskiego systemu edukacyjnego
1. Edukacja
przedszkolna

Edukacja przedszkolna nie jest obowiązkowa.

2. Szkoła podstawowa
oraz edukacja
ponadpodstawowa

Dzieci rozpoczynają naukę w szkole w wieku 6 lat. Obowiązek
edukacyjny obejmuje 10 lat nauki. Dzieli się on na 4-letnią szkołę
podstawową oraz 6-letnią szkołę główną.

3. Wyższy stopień
edukacji
ponadpodstawowej

Większość Białorusinów uczęszcza do szkoły ponadpodstawowej,
która już prawie wszędzie została wydłużona z 11 do 12 lat nauki.
Istnieje wiele rodzajów szkół kończących się maturą: zwykłe
szkoły, szkoły oferujące poszerzone określone przedmioty, szkoły
zawodowo-techniczne, gimnazja oraz licea. Najlepszą opinią
cieszą się właśnie gimnazja i licea. Warunkiem uczęszczania do
tego typu szkół jest zdanie egzaminu końcowego szkoły
podstawowej. Istnieją również szkoły prywatne, najczęściej są to
licea, cieszące się również bardzo dobrą opinią, ale nauka w nich
jest bardzo droga.
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4. Kształcenie zawodowe Kształcenie zawodowe mogą podjąć absolwenci poziomu

sekundarnego I, II oraz osoby, które dysponują praktycznym
doświadczeniem zawodowym. Kształcenie to odbywa się głównie
w formie kursów państwowego pośrednictwa pracy, możliwe jest
również kształcenie w miejscu pracy. Czas trwania kształcenia
zależny jest od wcześniej zdobytego wykształcenia. Kształcenie
absolwentów poziomu sekundarnego II trwa rok, pozostałych osób
3 lata. Program nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące,
przedmioty ogólnego kształcenia zawodowego oraz przedmioty
przygotowujące do konkretnego zawodu, jak również praktyki
zawodowe. Popularne jest obecnie zdobywanie kwalifikacji w
większej ilości zawodów, w 1996 roku 43 % osób ukończyło
kształcenie zdobywając podwójne kwalifikacje.
Kształcenie zawodowe podlega Narodowemu Ministerstwu
Edukacji, jego sektorom oraz oddziałom regionalnym.
Kompetencje Ministerstwa Pracy ograniczają się do dokształcania.
Kształcenie zawodowe jest w całości finansowane przez państwo.

Wyższe wykształcenie zawodowe można zdobyć w wyższych
szkołach zawodowych, na politechnice oraz w collegu.
Kwalifikacje jakie można uzyskać rozciągają się od robotnika
wykwalifikowanego do inżyniera i uprawniają do podjęcia studiów.
Wyższe college techniczne kończą się otrzymaniem tytułu na
poziomie licencjata.
Problemem jest przestarzałe wyposażenie techniczne wielu
placówek kształcenia, brak współpracy z uniwersytetami oraz
trudności ludzi kończących kształcenie zawodowe w znalezieniu
pracy.

5. Szkolnictwo wyższe

Studia można bezpłatnie podjąć w państwowych collegach oraz
na uniwersytetach, po zdaniu egzaminu wstępnego.
Można ukończyć następujące studia: studia kończące się
uzyskaniem dyplomu lub licencjatu (po 4 do 5 latach), studia
magisterskie będące kontynuacją studiów licencjackich (1 lub 2
lata) oraz studia doktoranckie (przynajmniej 3 lata). Absolwenci
uniwersytetów państwowych dostają na dwa lata przydzielone
przez państwo obowiązkowe miejsce pracy. Alternatywą są płatne
studia w państwowych lub prywatnych placówkach kształcenia.

32

3.

Zestawienie systemów edukacyjnych

3.1

Kształcenie ogólne
Przedszkola
Przedszkola istnieją we wszystkich opisanych krajach, różnią się jednak jakością
opieki nad dziećmi. Są one przeznaczone dla dzieci od 3 do 6, względnie 7 lat (w
zależności od wieku w którym dzieci rozpoczynają naukę w szkole), nie są
obowiązkowe.
Podsumowanie i wnioski: Naukę rozpoczyna się już w bardzo wczesnym wieku,
przedszkola nie powinny zatem być „przechowalniami“, ale placówkami, gdzie małe
dzieci będą się uczyły i rozwijały poprzez zabawę.
Edukacja przedszkolna
Edukacja przedszkolna istnieje w prawie wszystkich krajach, najczęściej jest ona
przeznaczona dla dzieci w ostatnim roku przed pójściem do szkoły. Wyjątkiem jest tu
Estonia, gdzie kształcenie takie mogą odbywać dzieci 3- do 7-letnie. Edukacja
przedszkolna jest z reguły nieobowiązkowa. Obowiązkowa jest tylko na Łotwie (dzieci
5- do 6-letnie) oraz w Polsce – jest to tak zwana zerówka, w której dzieci w wieku od
6 lat uczą się podstaw czytania, pisania i liczenia.
Podsumowanie i wnioski: Pożądane wydaje się być wprowadzenie rocznej edukacji
przedszkolnej (od 5. roku życia).
Obowiązek szkolny
Obowiązek szkolny w Regionie Bałtyckim trwa od 9 do 10 lat. Rozpoczyna się on
zapisaniem dziecka do szkoły (dzieci 6- lub 7-letnie). Również w Rosji istnieje 9-letni
obowiązek szkolny, jednak w rzeczywistości trwa on zazwyczaj 8 lat, ponieważ szkoła
podstawowa jest najczęściej skracana do 3 lat. Tylko w Danii nie istnieje obowiązek
szkolny, a jedynie obowiązek nauki. Umożliwia to uczęszczanie do tak zwanych
Wolnych Szkół.
W krajach skandynawskich po ukończeniu szkół obowiązkowych istnieje formalna
gwarancja dalszego kształcenia. Prawo to w Szwecji dotyczy dalszych 3 lat
kształcenia szkolnego (do 18. roku życia), planowane jest jego przedłużenie do 20.
roku życia. W Niemczech kształcenie (szkolne lub zawodowe) jest obowiązkowe do
18. roku życia.
Podsumowanie i wnioski: Po ukończeniu kształcenia obowiązkowego, młodym
ludziom przysługuje ogólne prawo kształcenia do 18. roku życia.
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Kształcenie na poziomie szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej
niższego stopnia
Ponadpodstawowe kształcenie szkolne niższego stopnia (szkoła główna lub
ponadpodstawowa szkoła niższego stopnia) we wszystkich krajach trwa od 9 do 10
lat. Jedynym wyjątkiem jest tu Rosja. Tutaj szkoła trwa 8 lat.
Znaczne różnice występują w podziale czasowym szkolnej nauki. W krajach
skandynawskich - Danii, Finlandii, Norwegii oraz Szwecji - kształcenie podstawowe
trwa 9 lat, jest ono jednolite, dla wszystkich dzieci takie samo, bez różnic w programie
nauczania. Tylko w Szwecji, w ostatnich 3 latach szkoły wprowadza się niewielkie
różnice programowe.
W innych krajach w obrębie 9- lub 10-letniego kształcenia podstawowego
wprowadzone jest większe rozróżnienie na szkołę podstawową, szkołę zasadniczą i
ponadpodstawową szkołę niższego stopnia. Szkoła podstawowa w Polsce obejmuje
6 lat. W Niemczech, na Litwie, w Rosji i na Białorusi jest ona znacznie krótsza, trwa 4
lata. W tych krajach po szkole podstawowej rozpoczyna się kształcenie w
różnorodnych formach. W Niemczech można wybrać pomiędzy Haupschule (szkołą
zasadniczą), Realschule (szkołą realną), gimnazjum oraz Gesamtschule (szkołą
łączną). W Polsce po 6-letniej szkole podstawowej dzieci rozpoczynają naukę w 3letnim gimnazjum. W Rosji i na Białorusi po szkole podstawowej dalsze kształcenie
odbywa się w 5- lub 6-letniej ponadpodstawowej szkole niższego stopnia. Formalnie
szkoły te są od siebie oddzielone, lecz w praktyce często znajdują się w jednym
budynku szkolnym.
Jednolitość lub zróżnicowanie programu kształcenia to cechy stanowiące największe
różnice w systemach edukacyjnych poszczególnych krajów. W jednolitym systemie
szkolnym wszyscy uczniowie wspólnie przechodzą przez 9- lub 10-letnie kształcenie
szkolne (zwane zazwyczaj kształceniem podstawowym). W zróżnicowanym systemie
szkolnym po szkole podstawowej następuje podział uczniów. Z pierwszym z
wymienionych typów szkoły mamy do czynienia głównie w krajach skandynawskich, z
ostatnim przede wszystkim w Niemczech.
Podsumowanie i wnioski: Zróżnicowane systemy edukacyjne mają wprawdzie na celu
wspieranie mocnych stron uczniów, w rzeczywistości jednak indywidualne zdolności
uczniów wydają się być wspierane tylko w ograniczonym stopniu. W niektórych
krajach uważa się, że wszyscy powinni uczyć się tego samego, tymi samymi
metodami. Prowadzi to do pomijania istniejących przecież różnic między uczniami. W
zróżnicowanych systemach edukacyjnych uczniowie są starannie dzieleni. Jednak
mimo to wspieranie elit, jak również trwałe wspieranie słabszych uczniów ma miejsce
tylko w ograniczonym stopniu. Obecnie w niektórych krajach Regionu Bałtyckiego
ponad 15 procent uczniów kończących szkołę nie jest zdolna do ukończenia
kształcenia zawodowego. Wskaźnik ten szybko rośnie. 20 procent absolwentów
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szkół, pozostających całe życie prawie bez perspektyw, jest w najbliższych latach
całkiem prawdopodobne, chyba że uda się przeprowadzić daleko idące reformy.
Warto tu zaznaczyć, że każdy człowiek ma przynajmniej jeden talent, który gry uda
się go odkryć i rozwinąć w ramach kształcenia,, zapewni mu lepszy start w życiu
gospodarczym.
Indywidualne wspieranie jest realizowane przy pomocy specyficznej pedagogiki i
wydaje się, że jest ono zasadniczo możliwe we wszystkich typach szkół
(zróżnicowanych i jednolitych). Małe i średnie przedsiębiorstwa nie wymagają od
ogólnego kształcenia silnego nastawienia na gospodarkę czy przygotowania
specyficznego dla danego zawodu, lecz oczekują ogólnego przygotowania do życia.
Absolwenci muszą umieć się wykazać podstawowymi umiejętnościami, takimi jak
pisanie, czytanie i liczenie oraz posiadać zdolności personalne i społeczne, jak np.
gotowość do nauki, otwartość, zdolność współpracy oraz ambicję. Są to umiejętności
i cechy potrzebne nie tylko w gospodarce, ale również i w życiu codziennym. W
szkołach o jednolitym systemie edukacyjnym istnieje z pewnością bardzo dobra
podstawa do zdobywania zdolności personalnych i społecznych oraz uczenia się od
siebie nawzajem.

Kształcenie ponadpodstawowe wyższego stopnia
Poziom sekundarny II trwa we wszystkich krajach nadbałtyckich 2 lub 3 lata. W wielu
krajach można wybrać pomiędzy szkołą średnią ogólnokształcącą oraz szkołą
przygotowującą do zawodu. Tak właśnie jest w Danii, Niemczech, Polsce i Finlandii.
W Szwecji we wszystkich gimnazjach prowadzi się z różną intensywnością nauczanie
elementów kształcenia zawodowego. W krajach bałtyckich, w Rosji oraz na Białorusi
istnieją wyłącznie gimnazja ogólnokształcące, w których możliwe jest jednak
kształcenie z naciskiem położonym na przygotowanie do zawodu.
W omawianych krajach poziom sekundarny II kończy się maturą, uprawniającą do
podjęcia studiów na wyższej uczelni. W niektórych krajach, aby móc podjąć wyższe
studia, wymagane jest zdanie dodatkowego egzaminu lub egzaminu wstępnego.
Podsumowanie i wnioski: O wiele większy wpływ na poziom edukacji mają nie
odmienne struktury szkół, ale różne formy pedagogiki i przekazywanych treści.
Systemy edukacyjne stały się przeintelektualizowane i przeładowane informacjami.
Często wspierają one rozwój tylko określonych, jednostronnych umiejętności, grożąc
tym samym, że staną się instytucjami specjalistycznymi, które nie będą kształcić
ogólnie i wspierać młodego człowieka. W obrębie kształcenia zawodowego, oprócz
jednostronnego przygotowywania do zawodu, należy również kłaść nacisk na
ogólnokształcącą stronę edukacji. Również w kształceniu ogólnym w równym stopniu
należy przekazywać umiejętności intelektualne, muzyczne i manualne. Niezbędne w
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tym celu jest wprowadzenie pracy-techniki, nauki poprzez praktykę oraz pedagogiki
ogólnej. Kształcenie musi przemawiać do wszystkich zmysłów. Jeśli tak się nie dzieje,
faktyczne uczenie się nie jest możliwe.
Dla uczniów i ich przyszłego życia zawodowego korzystne jest wprowadzenie do
kształcenia – również w szkołach średnich - elementów edukacji przygotowującej do
zawodu. W ten sposób można wzbudzić zainteresowanie – również wśród
maturzystów – działalnością zawodową, a tym samym zwiększyć procent młodzieży
uczącej się zawodu. Wprowadzenie elementów kształcenia politechnicznego w
obrębie kształcenia ogólnego to – również niezależnie od rzemiosła – najlepszy
sposób na wspieranie wszystkich młodych ludzi i rozwijanie ich zdolności.
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3.2

Kształcenie zawodowe
Kształcenie to trwa od 2 do 4 lat. W prawie wszystkich krajach nadbałtyckich odbywa
się ono w szkołach dziennych. Umiejętności praktyczne zdobywa się poprzez praktyki
w zakładach, pracę w projektach oraz w warsztatach szkoleniowych. Wyjątkiem jest
tu kształcenie dualne w Niemczech (około 60 procent kształcących się zawodowo
zdobywa umiejętności tą drogą). W systemie tym praktykant ma podpisaną umowę o
kształceniu z jednym lub kilkoma zakładami, wiedzę teoretyczną zdobywa natomiast
w zewnętrznej, państwowej szkole zawodowej. W Danii i Norwegii istnieje system
mieszany – najpierw ma miejsce kształcenie podstawowe w szkole zawodowej, a
następnie kształcenie główne w przedsiębiorstwie. W Niemczech, Danii oraz
Norwegii, jeśli nie ma do dyspozycji wystarczającej ilości miejsc w zakładach,
kształcenie zawodowe wraz z praktyką odbywa się w szkole. W Polsce oprócz
szkolnego, możliwe jest również dualne kształcenie zawodowe. W 2003 roku jednak
tylko 10 – 15 % kształcących się zawodowo podjęło się nauki w tym systemie. W
Szwecji przynajmniej 15 % czasu kształcenia musi odbyć się w zakładzie, obecnie
rozważa się zwiększenie tego czasu do 20 %.
Podsumowanie i wnioski: Zwiększenie ilości godzin przeznaczonych na praktykę w
zakładach, dalsze podnoszenie jakości lekcji teoretycznych, jak również lepsze
zestrojenie części praktycznej i teoretycznej kształcenia wydają się być szczególnie
ważne dla podniesienia jakości i atrakcyjności edukacji zawodowej.
W większości krajów, aby dostać się do szkoły zawodowej, nie trzeba spełniać
żadnych konkretnych wymagań. Tylko w niektórych krajach jest inaczej. W Estonii
warunkiem przyjęcia do szkoły zawodowej jest ukończenie szkoły głównej. W
Finlandii, jeśli chodzi o wcześniej zdobyte wykształcenie, trzeba spełnić określone
wymagania specyficzne dla danego zawodu. Dla każdego z tych zawodów są one
ustalane osobno.
Podsumowanie i wnioski: Pożądane byłoby sprawdzenie, czy wprowadzenie
jednolitych warunków przyjmowania do szkół zawodowych w całym Regionie
Bałtyckim, ustalanych osobno dla każdego z zawodów, przyniesie dobre efekty.
W niektórych krajach oferuje się kształcenie zawodowe na różnych poziomach (np.
na Łotwie i Litwie). Najniższy poziom przeznaczony jest dla młodzieży, która nie
ukończyła szkoły, kształcenie to trwa rok lub 2 lata, w ciągu którego to czasu uczeń
zdobywa podstawowe kwalifikacje zawodowe. Kształcenie na średnim poziomie
obejmuje od 2 do 3 lat, prowadzi do zdobycia przez ucznia umiejętności praktycznych
i teoretycznych. Ukończenie najwyższego poziomu daje wysokie kwalifikacje, ten
rodzaj kształcenia przeznaczony jest dla osób zdolnych i chętnych do nauki (np.
maturzystów). W Danii i Szwecji istnieje, niezależnie od wcześniejszego
wykształcenia, gwarancja, że każdy może otrzymać podstawowe wykształcenie
zawodowe.
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Podsumowanie i wnioski: Rzemiosło jest w szczególny sposób predestynowane do
kształcenia osób gorzej uczących się. Jest ono na to gotowe, angażuje się w to
społeczno-polityczne zadanie. Rzemiosło nie może jednak stać się specjalistą od
kształcenia i integracji uczniów słabszych. Potrzebuje również w dużym i coraz
większym stopniu tych najlepszych. Głównym zadaniem na drodze do dalszego
rozwoju kształcenia zawodowego jest stworzenie zróżnicowanych kierunków
kształcenia z różnymi warunkami przyjmowania oraz różnymi poziomami kształcenia
w ramach jednego systemu, dającego duże możliwości wyboru.
W przełomowym momencie znajduje się system kształcenia w Rosji i na Białorusi. Po
rozpadzie Związku Radzieckiego przestały istnieć dotychczasowe struktury, jak
również zaprzestano ścisłej współpracy z dużymi przedsiębiorstwami. Przestarzałe
programy nauczania i wyposażenie szkół przyczyniają się do utraty prestiżu przez
szkoły zawodowe i do obniżenia poziomu kształcenia zawodowego. Rosja wykazuje
duże zainteresowanie systemem dualnym, pracuje również wspólnie z niemieckimi
partnerami nad reformą kształcenia zawodowego. Partnerstwa społeczne kształtują
się długo. Na Białorusi kształcenie zawodowe odbywa się w przeważającej mierze w
dziennych szkołach państwowych.
Podsumowanie i wnioski: Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Rosja i Białoruś, w
ramach przeprowadzanych przez te kraje reform edukacji, będą intensywnie czerpać
z doświadczeń innych państw Regionu Bałtyckiego. Takie uczenie się od innych
krajów byłoby wysoce pożądane. Wzajemne przekazywanie sobie informacji,
wymiana doświadczeń, rozwój współpracy oraz inne formy wzajemnego wspierania
się to dobre sposoby podnoszenia poziomu kształcenia zawodowego, które leży
również w interesie innych krajów nadbałtyckich. Współpraca na polu kształcenia
wspiera również trwale współpracę gospodarczą.
W większości krajów nadbałtyckich kształcenie zawodowe kończy się uznawanym
przez państwo egzaminem końcowym, układanym na podstawie państwowych
regulaminów egzaminacyjnych. W Danii, na Łotwie, a szczególnie w Finlandii po
uzyskaniu dyplomu szkoły zawodowej otrzymuje się prawo do podjęcia na wyższej
uczelni studiów związanych z zawodem. W Szwecji uprawnienie takie uzyskują osoby
pracujące, w wieku przynajmniej 25 lat, posiadające minimum 5 lat doświadczenia
zawodowego. Wyjątkiem są tu kraje (np. Estonia), w których kształcenie zawodowe
kończy się uzyskaniem certyfikatu, natomiast nie daje formalnych kwalifikacji.
Podsumowanie i wnioski: We wszystkich krajach Regionu Bałtyckiego szkoły
zawodowe powinny kończyć się oficjalnym egzaminem końcowym, które to
egzaminy, na podstawie porównywalnych standardów, byłyby wzajemnie uznawane
przez wszystkie kraje. Bardzo ważne jest również podniesienie rangi kształcenia
zawodowego i wyraźne zrównanie dyplomu jego ukończenia z innymi dyplomami
szkół ogólnokształcących, jak również możliwość podjęcia studiów po szkole
zawodowej.
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W większości krajów nadbałtyckich kształcenie zawodowe bardzo straciło na
atrakcyjności. Tego rodzaju kształceniu zarzuca się niski poziom, złą jakość
nauczania oraz zbyt mało czasu poświeconego na zdobywanie umiejętności i
doświadczeń praktycznych. W Polsce np. w 2003 roku tylko 11,5 % absolwentów
gimnazjum zdecydowało się na kształcenie zawodowe. W niektórych krajach (np. w
Niemczech i krajach skandynawskich) prowadzi się starania o poprawę poziomu
kształcenia zawodowego. W Szwecji kształcenie zawodowe jest bez wyjątków
wplecione w gimnazjum. Obok poprawy kształcenia zawodowego oraz podniesienia
jakości zajęć teoretycznych, dąży się przede wszystkim do wydłużenia i optymalizacji
praktycznej części kształcenia.
Podsumowanie i wnioski: Duży problem w państwach nadbałtyckich stanowi malejąca
popularność kształcenia zawodowego. Dla młodzieży dużo bardziej atrakcyjne jest
zdobycie matury i podjęcie studiów. Obecny rozwój demograficzny jeszcze
dodatkowo zaostrza ten problem. Sytuacja ta dotyka szczególnie rzemiosło. Młodzież
woli studia lub kształcenie w innych gałęziach gospodarki, w tak zwanych „zawodach
białych kołnierzyków“. Wszelkiego rodzaju podnoszenie atrakcyjności i jakości
kształcenia zawodowego to najważniejsze zadania we wspieraniu rzemiosła oraz
małych i średnich przedsiębiorstw w Regionie Bałtyckim.
Dokształcanie zawodowe odbywa się w przeróżnych systemach. W Niemczech
dokształcanie zawodowe w przeważającej części nie jest regulowane przez państwo.
Organizacja dokształcania zawodowego oraz przeprowadzanie odpowiednich
egzaminów są głównymi zadaniami samorządu gospodarczego (izb). W większości
krajów funkcjonują państwowe i prywatne placówki edukacyjne przygotowujące do
zawodu, takie jak akademie zawodowe, technika, politechnika i college. Dają one
możliwość uzyskania dyplomów zawodowych wyższego stopnia oraz umożliwiają
mniej lub bardziej płynne przejście na uniwersytet lub inną szkołę wyższą.
Podsumowanie i wnioski: Dokształcanie zawodowe powinno leżeć przede wszystkim
w gestii gospodarki oraz samorządu gospodarczego i tylko w ograniczony sposób być
regulowane przez państwo. Ważne jest jednak podniesienie jakości kształcenia,
większa przejrzystość, płynne przejście do kształcenia ogólnego i studiów, jak
również wzajemne uznawanie dyplomów, bazujących na porównywalnych
standardach. Prace Unii Europejskiej nad stworzeniem Europejskiego Obszaru
Edukacyjnego, opartego na Europejskich Ramach Kwalifikacji (EQF) oraz
Europejskim Systemie Zbierania i Przenoszenia Punktów Kredytowych (ECVET)
mogą być dobrym punktem wyjścia do stworzenia w Regionie Bałtyckim
innowacyjnego, nie biurokratycznego systemu kształcenia na wysokim poziomie.
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3.3

Studia
Studiować można na uniwersytecie lub też w innej szkole wyższej, w których
kształcenie jest bardziej zorientowane na praktykę. W większości państw
nadbałtyckich w ramach ujednolicania europejskich systemów edukacyjnych
wprowadza się kierunki licencjackie oraz magisterskie. Tytuł licencjata otrzymuje się
po 3 do 4 latach kształcenia, na studiach licencjackich bazują roczne lub 2-letnie
studia naukowe, kończące się otrzymaniem tytułu magistra. Po ukończeniu tych
studiów można podjąć studia doktoranckie.
W wielu krajach do podjęcia studiów na uniwersytecie lub w innej szkole wyższej
uprawnia ukończenie kształcenia średniego (matura). W niektórych krajach (np. w
Danii, Niemczech, Finlandii, Łotwie i Szwecji) system edukacyjny pozwala na większe
możliwości, tutaj na uniwersytetach i w innych wyższych szkołach mogą studiować
również osoby z dyplomem potwierdzającym ukończenie kształcenia lub
dokształcania zawodowego czy
doświadczeniem zawodowym.

osoby

czynne

zawodowo

z

wieloletnim

W Finlandii, Rosji oraz na Białorusi wyższe szkoły przeprowadzają egzaminy
wstępne. W przypadku nie zdania egzaminu w Rosji i na Białorusi istnieje mimo to
możliwość studiowania, jednak wówczas należy uiścić opłatę za studia.
W niektórych krajach, po ukończeniu kształcenia zawodowego, możliwa jest nauka w
wyższej szkole lub akademii, nastawionych na kształcenie praktyczne. Nie są to
jednak studia na uniwersytecie czy wyższej szkole z uznawanymi przez państwo
dyplomami akademickimi, ale dokształcanie zawodowe, znajdujące się pomiędzy
edukacją zawodową a studiami.
Podsumowanie i wnioski: W związku z szeroko zakrojoną reformą w myśl Procesu
Bolońskiego oraz wprowadzaniem w całym Regionie Bałtyckim studiów licencjackich
oraz magisterskich, kierunki licencjackie powinny być bardziej zorientowane na
praktykę i oferowane w formie dualnej.
Dokształcanie zawodowe z dużymi możliwościami wyboru oraz płynnym dostępem do
studiów będzie zyskiwało na znaczeniu i musi wyrobić sobie prestiż jako odrębny
sektor kształcenia. Również i w tym względzie Region Bałtycki, ze swoimi
innowacyjnymi koncepcjami nastawionymi na gospodarkę, może przejąć rolę
prekursora.
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4.

Tezy dotyczące dalszego rozwoju polityki oświatowej w
Regionie Bałtyckim

Brak ulepszeń oświaty oraz odwlekanie reform w jej obrębie są często usprawiedliwiane
brakiem środków publicznych na ten cel. Takie „tanie” usprawiedliwienia oraz postawa
niechętna zmianom są wynikiem złego wyznaczania priorytetów, braku kreatywności oraz
bardzo często nieudolności w przeprowadzaniu reform. Przeznaczanie środków na
kształcenie młodzieży musi kiedyś stać się priorytetem, przede wszystkim w Regionie
Bałtyckim. Z drugiej jednak strony głębokie reformy nie muszą powodować konieczności
większych wydatków na kształcenie. Ponadprzeciętnie wysokie wydatki na ogólne
kształcenie jednej osoby w niektórych krajach (np. w Niemczech) bynajmniej nie prowadzą
do największych sukcesów edukacyjnych. Środki zaoszczędzone w sektorze oświaty
poprzez zmniejszanie się ilości uczniów dają większe możliwości reform.
Dzisiejsza oświata w całym szeregu krajów jest silnie nastawiona na bezpośrednią
przydatność przekazywanych treści. Zaniedbuje w znacznym stopniu indywidualne
wspieranie uczących się, kształtowanie elity, jak również całościowe nauczanie wszystkich
umiejętności – intelektualnych, manualnych i społecznych. Edukacja, jak i życie
gospodarcze, stoją wobec zagrożenia spowodowanego tym, że systemy kształcenia
przestaną służyć swoim podopiecznym – coraz więcej ludzi nie będzie mogło sprostać
stawianym im wymaganiom, identyczne traktowanie wszystkich uczących się nie doprowadzi
u nich do dobrych rezultatów w nauce, posiadane przez nich kompetencje pozostaną
niewykorzystane, a oni sami będą niejednokrotnie pomijani. Zasadniczo chodzi o to, żeby to
nie człowiek był dopasowywany do systemów, ale systemy do niego. Muszą one stać się
bardziej „ludzkie” i uwzględniać to, że każdy człowiek jest kimś niepowtarzalnym i właśnie
jako taki zasługuje na wsparcie i szacunek.
Badania PISA spowodowały duże poruszenie, jednak w niektórych krajach wywołały przede
wszystkim dyskusję na temat reform strukturalnych. Z pewnością pożądane są nowe
struktury kształcenia, jednak one same nie będą w stanie wiele zmienić. Samo stworzenie
nowej struktury nie może zagwarantować trwałej poprawy, jeśli wprowadzenia jej nie będą
poprzedzały daleko zakrojone reformy kulturalne. Jeśli dalszy rozwój kultur będzie
następował, siłą rzeczy powstaną również nowe struktury.

4.1

Tezy dotyczące dalszego rozwoju kultur
1. Naukę rozpoczyna się w rodzinie już od bardzo wczesnych lat dziecięcych, jest
ona jednym z głównych zadań rodziny. Znaczna część rodzin coraz bardziej
zaniedbuje to zadanie. Braki z domu rodzinnego obciążają szkoły, które z trudem
są w stanie wyrównać różnice między uczniami i wypełnić luki w ich wiedzy.
Ostatecznie to przedsiębiorstwa, w ramach kształcenia zawodowego oraz pracy
zawodowej, stają się instytucją, na którą spada odpowiedzialność za nadrobienie
braków edukacyjnych powstałych w rodzinie i szkole. Jednak w obliczu rosnących
wymagań oraz coraz częściej braku wystarczającej ilości środków,
przedsiębiorstwa w coraz mniejszym stopniu są w stanie podołać temu zadaniu.
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2. Rodzina musi być wspierana wszelkimi możliwymi środkami i na każdej
płaszczyźnie polityki. Zalicza się do tego również rozwijanie struktur podobnych
do tych rodzinnych oraz form współpracy między ludźmi nie spokrewnionymi.
Wprowadzenie w całym Regionie Bałtyckim całodziennej opieki nad dziećmi
gwarantuje obydwojgu rodzicom możliwość dalszej pracy zawodowej. Miałoby to
pozytywny wpływ na coraz mniejszy przyrost urodzeń, ponieważ nie posiadanie
dzieci wynika często z wyboru między rodziną a pracą zawodową. Dzięki
wprowadzeniu całodziennej opieki zarabialiby obydwoje rodzice, co również
zapewniłoby rodzinie odpowiednie dochody. W krajach skandynawskich ten
model jest już w dużej mierze wprowadzony w życie, w Danii wszystkie dzieci
powyżej pierwszego roku życia mogą uczęszczać do odpowiednich świetlic. W
przedszkolach i szkołach należy stworzyć szkoły dla rodziców, które dawałyby
rodzicom możliwość wymiany doświadczeń między sobą oraz z wychowawcami,
jak również możliwość dalszego kształcenia.
3. Konieczna jest odpowiednia ilość miejsc w żłobkach i przedszkolach, które nie
byłyby jednak zwykłymi „przechowalniami”, a miejscami, gdzie małe dzieci uczą
się i rozwijają poprzez zabawę. Beztroska zabawa naszych dzieci decyduje o
naszej przyszłości. Zabawa to dla dzieci bardzo ważny proces, który sprawia im
radość. Również i nauka – obojętne w jakim wieku – musi sprawiać radość, nie
może dawać poczucia nasycenia, lecz stale popychać w nieznane, nie może
zamykać dziecka, lecz je otwierać na świat i innych. Musi wzbudzać ciekawość,
być bodźcem do dalszych poszukiwań, a wszystko po to, by dawni uczniowie w
swoim późniejszym życiu mogli odkryć to, o czym ich nauczyciele nie mieli
jeszcze pojęcia.
Należy w większym stopniu wykorzystywać możliwość nauki poprzez zabawę.
Poprzez otwieranie dwujęzycznych przedszkoli gwarantowany jest dostęp do
języków obcych we wczesnym wieku. To z kolei ułatwia naukę dalszych języków
obcych i ma duże znaczenie dla przyszłej ścisłej współpracy w obrębie Regionu
Bałtyckiego, który charakteryzuje się dużą ilością krajów i języków. Szczególnie
ważne jest wspieranie nauki języka u małych dzieci, których językiem ojczystym
jest inny język niż kraju w którym mieszkają, tak by bariery językowe zostały
pokonane przed pójściem dziecka do szkoły.
4. Powinien zostać wprowadzony obowiązek uczęszczania do zerówki. Takie
rozwiązanie gwarantuje, że dzieci z trudnych rodzin będą wcześnie wspierane i
nauczą się zachowań społecznych. Zerówki przyczynią się ponadto do tego, że
dzieci z innym językiem ojczystym opanują język danego kraju jeszcze przed
pójściem do szkoły. Najlepszą pedagogikę, najmniejsze grupy oraz najwięcej
uwagi potrzebują właśnie te najmłodsze dzieci.
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5. Szkoła nie może być placówką kształcenia wyizolowaną ze świata zewnętrznego,
nie zintegrowaną silnie ze środowiskiem społecznym i gospodarczym. Szkoła
musi być ściśle wpleciona w zdecentralizowane struktury, stać się dla wszystkich
centralnym punktem codziennego życia, przyjmować patronat przedsiębiorstw z
okolicy oraz oczywiście włączać w proces kształcenia mistrzów rzemieślniczych
oraz instruktorów z tychże przedsiębiorstw. W ciągu krótkich, około tygodniowych
praktyk w przedsiębiorstwie uczniowie nie są w stanie w dostatecznym stopniu
zapoznać się z rzeczywistością zawodową oraz zdobyć odpowiednich
umiejętności praktycznych.
6. Sposób funkcjonowania mniejszych szkół jest bardziej klarowny, szkoły takie
wspierają bezpośrednie kontakty uczniów oraz pozwalają na łatwiejsze włączenie
szkoły do środowiska społecznego. Duże szkoły nie muszą być koniecznie
bardziej wydajne i mniej kosztowne. Również w dziedzinie gospodarki widać
coraz wyraźniej, że decentralizacja – przede wszystkim przy intensywnym
stosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnych – wspiera elastyczność,
odpowiedzialność za własną szkołę oraz innowacyjność, przy równoczesnym
obniżeniu kosztów. Optymalna wielkość zakładów i prawdopodobnie również
szkół jest coraz mniejsza.
7. Poszczególne szkoły, a w nich poszczególni nauczyciele, muszą się
charakteryzować wysoką samodzielnością i odpowiedzialnością za siebie. Szkoły
mogłyby w znacznym stopniu same decydować o sposobie wydawania środków z
własnego budżetu. Grono nauczycielskie nie może być wybierane i narzucane
przez instytucje nadrzędne. Szkoły muszą same móc decydować o zatrudnianiu,
jak i zwalnianiu nauczycieli. Ograniczone czasowo umowy o pracę dla nauczycieli
mogą być korzystne, jak również dawać okazję nauczającym do częstszych
zmian miejsca pracy – między szkolnictwem a gospodarką. Oczywistym powinno
być wynagradzanie adekwatnie do osiągnięć.
8. Nauczycielom powierza się najcenniejszą rzecz, jaka ma społeczeństwo, czyli
dzieci. Nauczyciele wymagają wsparcia, szacunku i poważania, jak również
zasługują na zaufanie. Należy dać im wolność i powierzyć odpowiedzialność, by
mogli wspierać dzieci oraz dbać o ich rozwój.
9. Konieczne jest rozwijanie kształcenia i dokształcania nauczycieli. Niezbędna jest
całościowa pedagogika nastawiona na jednostkę, która wspierałaby każdego
ucznia, stosownie do jego własnych umiejętności i zdolności. Wymaga to również
wysokich kompetencji diagnostycznych nauczycieli, który potrafiłby stwierdzić ile
dany uczeń umie, jakie są jego mocne strony i jakie należałoby mu wyznaczyć
cele do osiągnięcia. Ponadto w przygotowaniu do zawodu nauczyciela należy
wprowadzić więcej elementów pedagogiki. Oprócz tego, aby móc dotrzeć do
wszystkich zmysłów ucznia, niezbędne jest przekazywanie umiejętności
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muzycznych i manualnych. Każdy nauczyciel powinien potwierdzić odpowiednie
wykształcenie zawodowe, które w formie studiów dualnych wcale nie musi
prowadzić do wydłużenia czasu kształcenia i studiów.
10. Szkoła nie może przekazywać coraz więcej wiedzy specjalistycznej, coraz
większą ilość materiału należałoby raczej ograniczać. Na pierwszy plan powinna
się wysuwać nauka szeroko pojętej wiedzy ogólnej. Specjalizacja może nastąpić
na wyższym stopniu szkoły ponadpodstawowej, na studiach i podczas kształcenia
zawodowego. Decydujące jest początkowo dobre opanowanie podstawowych
umiejętności, do których zaliczamy: języki, pisanie, liczenie, czytanie. Obok
umiejętności intelektualnych, należy przekazywać również umiejętności muzyczne
i manualne. Jako języki rozumiemy tu oczywiście nie tylko język ojczysty, ale i
języki obce. Opanowanie przynajmniej dwóch języków obcych powinno być
obowiązkowe. Powinny one być nauczane nie jako odrębny przedmiot, lecz raczej
jako ogólna nauka języka, na przykład lekcje matematyki w języku angielskim.
Oprócz języka angielskiego powinno się nauczać jednego z języków Regionu
Bałtyckiego. Zakładanie coraz większej ilości szkół dwujęzycznych, przede
wszystkim na terenach przygranicznych, umożliwia uczęszczanie do szkoły w
sąsiednim kraju. Poprzez intensyfikację wymiany uczniów w obrębie Regionu
Bałtyckiego, wzmacnia się równocześnie poczucie przynależności do tego
regionu oraz stwarza podłoże do przyszłej ścisłej współpracy.
11. Szkolnictwo ogólnokształcące powinno wspierać przede wszystkim kompetencje
osobiste i społeczne uczniów. Dla osiągnięcia tego celu nie są konieczne
specjalne przedmioty, lecz stosowanie pedagogiki i form nauki, które w naturalny
sposób rozwijałyby te umiejętności i cechy. Uczniowie poprzez wspólną naukę
oraz uczenie się od siebie nawzajem we wspólnocie klasowej, odkrywają swoje
mocne i słabe strony, uczą się tolerancji, liczenia się z innymi oraz zdolności
współpracy. Pedagogika nastawiona na jednostkę wyznaczająca dla każdego
ucznia specyficzne cele i metody nauki wspiera równocześnie wiarę uczniów w
samych siebie, wzajemne zaufanie, jak również poczucie odnoszenia sukcesu i
gotowość do nauki. Samodzielne uczenie się poprzez praktykę oraz potrzebna
przy tym konfrontacja z różnymi kręgami osób wspierają samodzielność, zdolność
komunikacji, umiejętność umiejscawiania pojęć w ogólnym kontekście oraz
przekazywania istoty rzeczy. Poprzez pracę projektową i grupową uczniowie
mogą ćwiczyć rozwiązywanie problemów w zespołach i są szkoleni w
odpowiedzialnym uczeniu się. Oprócz ocen z przedmiotów, aż do końca szkoły
podstawowej, powinno się oceniać zachowanie społeczne uczniów.
12. Ważne jest stworzenie jednolitych standardów jakości opisujących, co uczniowie
powinni sobie przyswoić w której klasie. Stan wiedzy uczniów powinien być
sprawdzany przez niezależne, neutralne instytucje. Wyniki te nie mają jednak być
świadectwami dla uczniów czy też służyć jako kryteria wykluczające, lecz dawać
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nauczycielom rozeznanie w stanie wiedzy uczniów, a równocześnie wspierać
konkurencję między szkołami, jak również zachęcać do brania przykładu z tych
najlepszych oraz do uczenia się od innych szkół.

4.2

Tezy dotyczące dalszego rozwoju struktur
Opracowanie nowych struktur kształcenia muszą poprzedzać reformy kulturalne,
które siłą rzeczy doprowadzą do powstania sensownych struktur. Na podstawie
analizy systemów edukacyjnych w krajach nadbałtyckich można naszkicować
następujące wytyczne dla powstających w przyszłości struktur edukacyjnych:
1. Obowiązkowe uczęszczanie do rocznej zerówki oraz elastyczna granica
rozpoczynania nauki w szkole, w zależności od umiejętności językowych dziecka
oraz jego indywidualnego rozwoju ogólnego.
2. 9-letnie kształcenie podstawowe (szkoła główna), w którym wszyscy uczniowie
pozostają w jednej klasie, nie są wybierani ani dzieleni, obowiązek szkolny do 9.
klasy (uczęszczanie do 10. klasy kończącej się odpowiednikiem niemieckiej
„Mittlere Reife” [mała matura] nie powinno być obowiązkowe). W wielu krajach
Regionu Bałtyckiego taka forma szkoły już istnieje. Szkoły tego typu, przede
wszystkim fińskie, wypadły doskonale w badaniach PISA.
Należy wspierać indywidualny rozwój uczniów poprzez zajęcia dodatkowe,
szczególnie dla słabszych uczniów oraz intensywne społeczne uczenie się od
siebie nawzajem.
Po 9. roku nauki (lub nieobowiązkowym 10. roku nauki kończącym się „małą
maturą”) następuje podział na ponadpodstawowe alternatywne ścieżki
kształcenia:
a) 3-letnie gimnazjum kończące się maturą
b) 4-letnie gimnazjum zawodowe kończące się maturą oraz ukończeniem
pierwszego uznanego przez państwo poziomu kształcenia zawodowego.
c) 3-letnie kształcenie zawodowe, które można rozpocząć po ukończeniu
kształcenia podstawowego (po zdobyciu „małej matury“ albo też matury).
3. Obowiązek szkolny lub kształcenia do 18. roku życia. Zaraz po szkole
podstawowej młodzież powinna uczęszczać do szkoły ponadpodstawowej lub też
odbyć kształcenie zawodowe.
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4. Istotną wartością jest wolność rodziców i młodzieży w wyborze odpowiedniego
rodzaju szkoły, odpowiedniego kształcenia zawodowego lub odpowiedniego
kierunku studiów. Wolność ta nie może jednak prowadzić do tego, że dzieci i
młodzież, z powodu fałszywej ambicji lub też złej oceny ich zdolności, będą
niejako wtłaczane do nieodpowiednich dla nich form i kierunków edukacji, gdzie
każdego dnia będą doświadczały na własnej skórze, że nie są tu mile widziane.
Tacy młodzi ludzie zbierają wówczas stale wyłącznie negatywne doświadczenia,
przeżywają niepowodzenia, tracą zaufanie do siebie i innych i w efekcie nie radzą
sobie w późniejszym życiu.
Przy
całym
szacunku
dla
wolności
obywatelskich,
w
wyborze
ponadpodstawowego kierunku edukacji decydujące znaczenie powinny mieć
indywidualne zdolności danej osoby, jej możliwości oraz postępy w nauce. Na
pewno w tym względzie konieczne jest intensywne doradztwo kierowane do
rodziców i młodzieży. Pomocna jest tu również duża otwartość i elastyczność
systemów edukacyjnych tak, by każdy mógł, zgodnie ze swoimi możliwościami,
różnymi drogami zdobyć dowolny rodzaj wykształcenia. Okrężna droga do celu
nie będzie wówczas straconym czasem, ale optymalną drogą dopasowaną do
indywidualnych możliwości. W ten sposób okrężne drogi stają się możliwością do
poszerzenia horyzontów.
5. Przy przejściach na wyższy poziom edukacji powinny być stosowane następujące
wymagania:
a) Przejście z zerówki do szkoły podstawowej
Test sprawdzający opanowanie języka ojczystego oraz indywidualny etap
rozwoju dziecka
b) Przejście ze szkoły podstawowej do gimnazjum
Jako warunek przyjęcia poszczególne gimnazja powinny wiążąco ustalić
minimalne osiągnięcia w szkole podstawowej (lub na „małej maturze”), jakimi
trzeba się wykazać. Każde gimnazjum może ustalić wymagane minimalne
osiągnięcia na innym poziomie.
c) Przejście z kształcenia ogólnego do kształcenia zawodowego
Dla każdego z zawodów, zgodnie z rzeczywistymi wymogami, powinny być
ustalone i jasno uzasadnione – jako konieczny warunek przyjęcia – różne
kryteria osiągnięć oraz innych potrzebnych predyspozycji.
d) Podjęcie studiów w wyższej szkole
Podejmowanie studiów w wyższej szkole na wszystkich kierunkach
(niezależnie czy pozwala na to posiadanie matury, czy innego uprawnienia)
powinno koniecznie zależeć od zdania egzaminu wstępnego. Zakres
wymagań na teście powinien być ustalany przez każdy uniwersytet/każdą
wyższą szkołę samodzielnie.
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4.3

Tezy dotyczące dalszego rozwoju kształcenia i dokształcania
zawodowego
1. Dla każdego z zawodów, zgodnie z rzeczywistymi wymogami, powinny być
ustalone i jasno uzasadnione – jako konieczny warunek przyjęcia – różne kryteria
osiągnięć oraz innych potrzebnych predyspozycji. Kryteria te pomogą zarówno
instruktorom jak i praktykantom; do zakładów trafią pracownicy, którzy będą
potrafili sprostać postawionemu im zadaniu, młodzi ludzie będą mieli poczucie
odnoszenia sukcesu, co z kolei pozytywnie wpłynie na ich dalszy rozwój i
motywację. Znacznie zmniejszy się liczba osób przerywających naukę, mniejsze
będzie również niebezpieczeństwo podjęcia nauki zawodu bez perspektyw.
2. Kształcenie zawodowe musi uwzględniać indywidualne umiejętności i możliwości
ucznia, a także musi być w znacznym stopniu różnicowane. Poprzez
wprowadzenie zróżnicowanych poziomów nauczania daje się młodzieży z
różnym, wcześniej zdobytym wykształceniem, możliwość otrzymania
wykształcenia, które odpowiada jej możliwościom:
a) poziom 1: Specyficzne kierunki kształcenia zawodowego dla słabszych
uczniów, trwające 2 lata, które umożliwiają przede wszystkim praktyczną
naukę i kończą się odrębnym, uznawanym przez państwo dyplomem,
umiejscowionym poniżej obecnego dyplomu robotnika wykwalifikowanego lub
dyplomu czeladnika.
b) poziom 2: Kierunki kształcenia zawodowego na średnim poziomie,
przekazywanie wiedzy praktycznej i teoretycznej, czas trwania 3 lata,
kształcenie to powinno kończyć się otrzymaniem dyplomu robotnika
wykwalifikowanego lub dyplomem czeladnika.
c) poziom 3: kierunki kształcenia zawodowego na wyższym poziomie dla
zdolniejszych uczniów, czas trwania 3 - 3,5 roku, dają one dodatkowe
kwalifikacje oraz dokształcają po odbyciu podstawowego kształcenia
zawodowego, kończą się uznawanymi przez państwo dyplomami, plasującymi
się powyżej obecnych dyplomów robotnika wykwalifikowanego czy dyplomu
czeladnika.
3. Przy takim zróżnicowaniu systemu kształcenia zawodowego należy
zagwarantować duża płynność. Każdy absolwent niższego poziomu kształcenia
musi mieć, odpowiednio do swoich postępów w nauce oraz rzeczywistych
osiągnięć, przy uwzględnieniu już odbytego kształcenia, nieograniczoną
możliwość ukończenia kształcenia na wyższym poziomie. Również i odwrotnie,
należy umożliwić zmianę z wyższego poziomu kształcenia na niższy, przy
uwzględnieniu już odbytej części kształcenia.
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W otwartym i pod każdym względem płynnym systemie nauka realizowana jest
krok po kroku, zgodnie z indywidualnymi możliwościami i umiejętnościami. W
zależności od sukcesów w nauce oraz indywidualnego rozwoju wszyscy będą
mogli ukończyć, wprawdzie różnymi drogami, poszczególne stopnie kształcenia i
dokształcania zawodowego.
4. Kształcenie zawodowe powinno, w miarę możliwości, odbywać się w systemie
dualnym, łączącym praktyczne kształcenie w przedsiębiorstwie z towarzyszącą
mu nauką teoretyczną w szkołach zawodowych. Powinno ono kończyć się
uzyskaniem uznawanego przez państwo dyplomu ukończenia kształcenia
zawodowego. Szkolne kształcenie zawodowe powinno uwzględniać zajęcia
praktyczne, odbywane w warunkach rzeczywistych oraz praktyczną naukę w
zakładzie, która będzie stanowiła przynajmniej 50 % całego czasu trwania
kształcenia. Kształcenie teoretyczne i praktyczne muszą być ściśle ze sobą
powiązane. Przekazywanie wiedzy teoretycznej powinno towarzyszyć kształceniu
praktycznemu. Przy obszerniejszych tematach teoretycznych, można wybierać
dłuższe bloki zajęć, które przekazują poniekąd podstawową wiedzę teoretyczną.
Szkoły zawodowe, przy zachowaniu pełnej odpowiedzialności, powinny
wykazywać się dużą elastycznością oraz dostosowywać treść nauczania i jego
formy (nauka w blokach lub nauka dzienna, bloki zajęć, praca projektowa, itd.) do
konkretnych zawodów, uzgadniając te kwestie z przedsiębiorstwami.
Przedsiębiorstwa, względnie ich przedstawiciele, powinni w znacznym stopniu
współdecydować o kształtowaniu programu szkoły zawodowej oraz brać udział w
kierowaniu szkołą.
Ponadzakładowe placówki nauczania, które oferują specyficzne kursy jako
uzupełnienie kształcenia w zakładzie, powinny – nawet jeśli są to różne instytucje
– stanowić zgraną całość.
5. Już w czasie kształcenia należy intensywnie propagować odbywanie
wielomiesięcznych praktyk za granicą. Oprócz ogólnego poszerzania horyzontów,
młodzi ludzi zgromadzą w ten sposób doświadczenia międzynarodowe, rozwiną
umiejętności międzykulturowe, nauczą się nawiązywać kontakty, jak również
poznają sposób pracy i zwyczaje panujące za granicą. Część kształcenia odbyta
za granicą musi być bez ograniczeń zaliczana na konto kształcenia zawodowego
w kraju ojczystym.
6. Na zakończenie wszystkich trzech poziomów kształcenia zawodowego należy
przeprowadzić egzaminy państwowe. Natomiast ustanawianie przepisów
dotyczących kształcenia zawodowego i przeprowadzanie egzaminów powinno, o
ile to możliwe jako zadanie nadrzędne, być przeniesione na samorząd
gospodarczy. Otrzymane dyplomy muszą być wzajemnie uznawane we
wszystkich krajach nadbałtyckich.
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Obecnie w obrębie kształcenia zawodowego, poprzez rozwój Europejskich Ram
Kwalifikacji (EQF) oraz Europejskiego Systemu Zbierania i Przenoszenia Punktów
Kredytowych (EVET), stwarza w się ku temu dobre podstawy. Systemy te są
przejrzyste i opierają się na wzajemnym zaufaniu. Polegają one głównie na
zaliczaniu umiejętności i wyników w nauce. Celem systemów jest przede
wszystkim stworzenie nie biurokratycznych struktur, dokumentowanie zdobytych
kwalifikacji i kompetencji, poświadczenie, że umiejętności i wiedza są uznawane
na arenie międzynarodowej, zachęcanie do dalszej nauki, ułatwienie kształcenia i
pracy za granicą i motywowanie do ich podejmowania, jak również oferowanie
przedsiębiorstwom wiarygodnych, przejrzystych informacji ułatwiających dobór
personelu.
Partnerzy z Regionu Bałtyckiego – bazując na silnym wzajemnym zaufaniu –
mogą stać się prekursorami w realizowaniu nie biurokratycznych systemów i
wprowadzaniu ich w całym regionie oraz wyprzedzić innych pod względem
innowacyjności.
7. Nie tylko formalna nauka i wiedza specjalistyczna, ale także uczenie się
nieformalne i zdobyte podczas kształcenia kompetencje są decydujące dla
osiągnięcia wysokich kwalifikacji. Dlatego też powinny być udokumentowane na
świadectwach, jak również ocenach przedsiębiorców oraz ocenach własnych.
Podstawą pomocną w orientacji jest Europejski Paszport Edukacyjny, zawierający
umiejętności, kompetencje i kwalifikacje danej osoby, które w razie potrzeby
mogą być uzupełniane. Idea paszportu powinna być intensywnie wspierana przez
partnerów z krajów nadbałtyckich.
8. Dokształcanie zawodowe nie wymaga regulowania przez państwo, powinno być
przede wszystkim zadaniem gospodarki i jej samorządu. Ogólnie dokształcanie
zawodowe wymaga dalszego, intensywnego rozwoju, a przede wszystkim
podniesienia jego rangi. Można to osiągnąć w następujący sposób:
•

Systematyczny rozwój modułów dokształcania, kończących się otrzymaniem
certyfikatu, które mogą zostać połączone i prowadzić do uzyskania
uznawanych przez państwo dyplomów potwierdzających ukończenie
dokształcania

•

Tworzenie zawodów opartych o dokształcanie zawodowe oraz rozwój ścieżek
kariery zawodowej

•

Większa płynność i ściślejsze zazębianie się kształcenia i dokształcania
zawodowego, jak również kształcenia ogólnego i przede wszystkim studiów.
Określone uznawane przez państwo dyplomy zawodowe (np. dyplom
czeladnika lub robotnika wykwalifikowanego łącznie z wieloletnim
doświadczeniem zawodowym), jak również tytuł uzyskany po ukończeniu
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dokształcania zawodowego (np. mistrz) powinny również bez matury
uprawniać do podjęcia studiów. Dokształcanie zawodowe powinno być
zaliczone na konto studiów o podobnym profilu.
•

Wspieranie wymiany międzynarodowej, działalność zawodowa oraz
dokształcanie za granicą, przy równoczesnym zapewnianiu jak największej
przejrzystości systemów edukacyjnych (patrz 7. „Europejski Paszport
Edukacyjny”).

•

Wzajemne uznawanie, względnie zrównywanie dyplomów ukończenia
kształcenia zawodowego na arenie międzynarodowej, w ramach nie
biurokratycznych systemów opierających się o EQT oraz ECVET (patrz 6.).

9. W związku z reformami o szerokim zasięgu, opartymi na Procesie Bolońskim oraz
wprowadzaniem we wszystkich krajach kierunków licencjackich i magisterskich,
kierunki licencjackie powinny mieć charakter coraz bardziej dualny. Studia w
wyższej szkole lub na uniwersytecie powinny być łączone z kształceniem
zawodowym lub praktyką w przedsiębiorstwie. Kształcenie zawodowe będzie
kończyć się oddzielnym dyplomem. Za to kształcenie przyznawane będą również,
w określonym rozmiarze, punkty kredytowe (credit points), wymagane do
przystąpienia do egzaminu licencjackiego. Równocześnie w ramach kierunków
dualnych powinno się stale kłaść nacisk na to, by każdy student część swoich
studiów lub też część kształcenia zawodowego odbył za granicą.
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