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SEKTOROWE RAMY KWALIFIKACJI
Kwalifikacje w sporcie
przejrzyste dla trenerów,
instruktorów i ich pracodawców
Gdańsk - 12/09/2019

Piotr Marek
Instytut Sportu-PIB
Maciej Tauber
Instytut Badań Edukacyjnych,
Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego

Podczas tych warsztatów:
1.

Zastanowimy się, jak możemy pomóc
Polskim Związkom Sportowym w
osiągnięciu klarownych i gwarantujących
jakość kwalifikacji trenerskich.

2.

Jakie szanse niesie ze sobą Zintegrowany
System Kwalifikacji.

3.

Opiszemy korzyści płynące z
wprowadzenia standardów kwalifikacji.
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Poznajmy się lepiej
Zadanie 1
Czas: 3 minuty x 2 na zbieranie informacji.
1 minuta x 2 na prezentacje.
• W parach przeprowadź „wywiad” z osobą siedzącą
obok, aby zebrać jak najwięcej informacji o aktualnym
systemie kwalifikacji w danym PZS. Zrób notatkę.
• Następnie zmień role.
• Poznaj jak największą liczbę szczegółów. Przedstaw
grupie czego się dowiedziałeś o systemie kwalifikacji
trenerów.

Zadanie 2
Praca w grupie 4-5 osobowej.
Czas 4 minuty.
Czego oczekujesz od tego szkolenia? 
Czego chciałbyś uniknąć? 
Uzgodnijcie w zespole kilka takich oczekiwań  i obaw 
Zapiszcie na kolorowych karteczkach i przyklejcie ją do
odpowiedniej tablicy.
Uzgodnijcie też kilka zasad, wg których chcecie pracować
na tej sesji.

KWALIFIKACJA

WIEDZA

UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE
SPOŁECZNE

CERTYFIKACJA

Koncentracja na
wiedzy i na tym,
co kandydaci
wiedzą na dany
temat
 Stosowanie
specyficznej dla
sektora sportowego
wiedzy

Koncentracja na
umiejętnościach
i na tym, co
kandydaci potrafią
zrobić w praktyce.
 Wykorzystanie
specyficznych
umiejętności dla
sektora

Koncentracja na
postawach i
zachowaniach
demonstrowanych
przez kandydatów
 Wymagane i
oczekiwane postawy
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ZADANIE 3
Czas: 5 minut.

Przy stoliku w grupach 5-6 osobowych zastanówcie się co wyróżnia
bardzo dobrego trenera?
o Uzgodnijcie minimum 5 elementów
każdą zapiszcie na odrębnej karteczce i przyklejcie ją do
odpowiedniej tablicy:
Koncentracja na
wiedzy



wiedza (zna…),



umiejętności (potrafi…),



kompetencje społeczne (sposoby zachowania się…)

Koncentracja na
umiejętnościach

Koncentracja na
postawach i
zachowaniach

Wiedza
(zna…)
Koncentracja na
wiedzy i na tym,
co kandydaci wiedzą
na dany temat
**********
Stosowanie
specyficznej dla
sektora sportowego
wiedzy

Umiejętności
(potrafi…)
Koncentracja na
umiejętnościach i na
tym, co kandydaci
potrafią zrobić w
praktyce.
*************
Wykorzystanie
specyficznych
umiejętności dla sektora
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Kompetencje
społeczne
(sposoby zachowania się…)
Koncentracja na
postawach i
zachowaniach
demonstrowanych
przez kandydatów
**************
Wymagane i
oczekiwane postawy

EKSPERT
dąży do doskonałości

Zawsze doskonałe wyniki
Rozległa wiedza, chęć ciągłego uczenia się, przyswajania nowej wiedzy
Większa różnorodność strategii realizacji danego zadania

PROFESJONALISTA
działa profesjonalne

Bardziej skoncentrowany na indywidualnym szkoleniu zawodników
Lepsza percepcja
Bardziej intuicyjne, silniejsze poczucie kontroli i odpowiedzialności

KOMPETENTNY
doskonali kompetencje

POCZĄTKUJĄCY
nowicjusz

Zauważa powtarzalność zjawisk
Rozwija strategiczne umiejętności i ocenia zależności (jeśli ... to)
Dąży do osiągnięcia szerzej rozumianych celów

Uczy się zasad i standardów pracy trenerskiej
Prowadzi zorganizowane sesje, na których odpowiednie postępowanie jest ważniejsze niż sama nauka

Ustawowe wymogi kompetencyjne w sporcie

„Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie
związki sportowe, może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat;
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do
wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo…”
- art. 41 ust. 3 ustawy o sporcie
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Definicje w obszarze ZSK
KOMPETENCJE (ogólnie) można określić jako szeroko rozumianą
zdolność do podejmowania określonych działań. Tę zdolność do
działania warunkują w znacznym stopniu WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI
I KOMPETENCJE SPOŁECZNE nabyte w procesie uczenia się (czyli
określone efekty uczenia się).
Kompetencje są jednak czymś więcej niż mniejszy lub większy zbiór
efektów uczenia się. Na kompetencje człowieka składają się również
zdobyte już doświadczenie oraz predyspozycje i uzdolnienia.
- Mała encyklopedia Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Przerwa

ANALIZA
DANYCH
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Ta część tych warsztatów:
1.

Pomoże ci oddzielić dane od intuicji.

2.

Pomoże ci zrozumieć system odniesienia do
kompetencji trenerów w Polsce i na świecie.

4 trendy

1
7

Jak często
uprawiasz
sport?

Źródło: Special Eurobarometer 472,
Sport and physical activity, March 2018

Źródło: Raport PIE, Polski rynek sportu, sierpień 2019 r.

1
8
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1
Źródło: Special Eurobarometer 472, Sport and physical activity, March 2018 9

Szacuje się, że w 2020 roku – a więc już w przyszłym roku – w wielu firmach pracownicy
będą reprezentować aż pięć pokoleń.

Źródło: Pokolenie Baby Boomers, X, Y i Z w firmie, źródło: Hays Poland

Badanie Intela i OVH Polska objęło 100 firm, w których zatrudnionych jest powyżej 50 osób, i
zostało przeprowadzone w listopadzie 2018 r.
-

Dane zbierają wprawdzie niemal wszystkie polskie firmy - o klientach, wynikach sprzedaży,
geolokalizacji - wylicza Robert Paszkiewicz, dyrektor sprzedaży OVH Polska. Jednak 40 proc.
z nich w żaden sposób nie przetwarza tych danych.

-

Firmy coraz częściej decydują się na zbieranie danych w postaci cyfrowej, niestety brakuje
pomysłu na ich późniejsze zastosowanie - zauważa Anna Bystrek, menedżer w zespole
strategii cyfrowych i transformacji Deloitte.

Firma analityczna Accenture przepytała z kolei 1000 osób pracujących w globalnych firmach,
które mają już na koncie co najmniej jedno wdrożenie big data. 79 proc. respondentów uważa,
że przedsiębiorstwa, które nie korzystają z analiz big data, utracą konkurencyjność i mogą
wypaść z rynku. 83 proc. jest przekonanych, że zaawansowane projekty przetwarzania danych
pozwalają wyróżnić się na tle innych firm.
Źródło: Polskie firmy na potęgę zbierają dane. Potem nic z nimi nie robią, J. Sosnowska 13 lutego 2019, wyborcza.pl
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Kluczowe kompetencje w sporcie
Międzynarodowa Rama Trenerów

Przygotowanie opisów kwalifikacji rynkowych zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o ZSK.

Należy określać czynności, działania, które potrafi
wykonać osoba posiadająca daną kwalifikację
(co uczący się będzie w stanie zrobić, co będzie
wiedzieć i do czego będzie czuć się zobowiązany,
kiedy osiągnie wymienione efekty uczenia się)
- Wsparcie polskich związków sportowych w pracach nad opisem standardów kwalifikacji dla sektora sport.
- Przygotowanie opisów standardów dla kwalifikacji sektora sport,
np. pomocnik instruktora, instruktor, trener, trener klasy pierwszej, trener klasy mistrzowskiej.
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3 grupy 5-6 osobowe.
Czas: 7 minut.

Zadanie 4

Jak zatrudnić najlepszych trenerów?
• Grupa A: zatrudnia instruktora
• Grupa B zatrudnia trenera klubowego
• Grupa C: zatrudnia trenera kadry narodowej
1.
2.
3.
4.

Określ, kogo szukasz.
Wypisz zakres obowiązków.
Opisz własne oczekiwania
Nazwij kluczowe kompetencje, które są dla ciebie najistotniejsze na
danym stanowisku.

Prezentacja liderów grup

Międzynarodowe Ramy dla Trenerów Sportu

To próba wypracowania stanowiska, które będzie
istotnym głosem w ustanowieniu wspólnej drogi rozwoju i
porozumienia pomiędzy trenerami w sensie możliwości uznawania
kwalifikacji trenerskich.
„Ramy” są narzędziem dla wszystkich osób zaangażowanych w
trenowanie oraz rozwój i kształcenie trenerów. Istnieje potrzeba

(wiedzy, umiejętności i
kompetencji
kompetencji personalno-społecznych), które łączą się

określenia

z różnymi rolami jakie wypełniają w swojej pracy trenerzy.

Ramy pomagają w definiowaniu minimalnych standardów
niezbędnych do szkolenia, certyfikowania i oceniania trenerów oraz

zwiększania efektywności pracy trenerskiej

w

różnych kontekstach.
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Międzynarodowa Rama dla Trenerów Sportu
International Sport Coaching Framework [Międzynarodowe
Ramy dla Trenerów Sportu].
 Inicjatywa ta sygnalizuje nowy rodzaj wspólnych wysiłków
zmierzających do uznania oraz wsparcia roli trenerów na
wszystkich poziomach sportu na całym świecie. Trenerzy mają
obowiązek stale doskonalić i poszerzać swoje zdolności, aby
móc w pełni sprostać potrzebom sportowców, którym służą.
 Organizacje, które ich zatrudniają muszą zapewnić trenerom
odpowiednie wsparcie.
 Krajowe i międzynarodowe federacje odgrywają przewodnią
rolę w rozwoju trenerów.

Ponadnarodowy kontekst sportu
Globalizacja

Integracja
europejska

Narodowe
systemy
sportu

Prace nad Europejską Ramą Kwalifikacji:
 deklaracja kopenhaska (2002 r.) - pierwszy dokument UE, w którym podkreśla się potrzebę rozwijania na
poziomie europejskim ram kwalifikacji (ram odniesienia) oraz systemu akumulowania i przenoszenia
osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
 zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ERK dla uczenia się przez całe życie – 2008 rok.

Zmiana myślenia

Koncentracja na procesie
+ czas trwania
+ typ
+ lokalizacja
+ program
+ institucja

Koncentracja na efektach
+ Wiedza
+ Umiejętności
+ Kompetencje personalno-społeczne
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Europejska Rama Kwalifikacji (ERK)
system odniesienia do szkolenia trenerów sportu
Liczba oraz charakter dziedzin trenerskich mogą się różnić w zależności od kraju i dyscypliny.
Uwaga ta skierowana jest na trenowaniu sportowców wysokiego wyczynu oraz osób rekreacyjnie uprawiających sport.

Polska Rama
Kwalifikacji

Międzynarodowe Ramy dla
Trenerów Sportu

Polskie stopnie trenerskie

Role trenerskie

Poziom federacji
krajowych i
międzynarodowych

Trener M

Główny trener

Poziom 4

Trener I

Starszy trener

Poziom 3

Trener II

Trener

Poziom 2

Instruktor

Asystent
trenera

Poziom 1

Fazy reakcji na zmianę
 Mamy niebywałą okazję wypracować wspólny system edukacji trenerów, adekwatny do polskich realiów,
wpisujący się do europejskich standardów, które ułatwiają międzynarodowe porównywanie poziomu wyszkolenia
trenerów.

Akceptacja i adaptacja: pogodzenie
i wprowadzenie zmiany Nawigator
Przyznanie (eksperymentowanie): uświadomienie
sobie konieczności zmiany Obserwator
Obronne wycofanie (opór): podejmowanie
wysiłku by utrzymać poprzedni stan Krytyk
Szok i odmowa: uznanie jej za
niepotrzebną Ofiara

Obszary kompetencyjne kluczowe dla
sektora sportowego
Wyróżniliśmy 6 różnych obszarów zadań zawodowych trenerów:
1. Ustalanie wizji i strategii
2. Kształtowanie środowiska/otoczenia
3. Budowanie relacji
4. Prowadzenie treningów i planowanie zawodów
5. Interpretowanie i reagowanie na to, co dzieje się w terenie
6. Nauka i refleksja
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1. Ustalanie wizji
1.1 Zwraca uwagę na obraz całości.
Zwracam uwagę i rozumiem kontekst oraz implikacje, jakie to ma dla realizowanych programów
szkoleniowych
1.2 Rozumie strukturę i sposób zarządzania w zawodzie trenera.
Posiadam wiedzę praktyczną na temat formalnych struktur, w których realizowany jest program. Zgodnie z
tym respektuję ustawy, zasady, standardy i procedury operacyjne (np. hierarchia służbowa)
1.3 Przeprowadza analizę potrzeb.
Wypracowuję jasny obraz tego, jak powinien wyglądać program szkoleniowy w oparciu o potrzeby
sportowców oraz kontekst społeczny i organizacyjny
1.4 Ustala wizję.
Tworzę, przekazuję wartości, cel i kierunki. Instruuję jaki obrać sposób pracy z i dla tych, którzy są
trenowani
1.5 Tworzy strategię.
Przygotowuję silne strategie, aby zrealizować wizję. To między innymi krótko, średnio i długoterminowe
planowanie sesji, sezonów i programów

2. Kształtowanie środowiska/otoczenia
2.1 Przygotowuje plan działania
Tworzę plany operacyjne dla wdrażania strategii
2.2 Określa kompetencje i zatrudniam personel pomocniczy
Wprowadzam do programu szkoleniowego dodatkowy personel, który chce i jest w stanie pomóc w
zrealizowaniu wizji
2.3 Organizuje otoczenie i personel
Przygotowuję wydajne, bezpieczne i sprawne otoczenie dla zmaksymalizowania procesu uczenia się i
doskonalenia
2.4 Szuka i rekrutuję sportowców i zbieram środki
Tworzę plan działań zmierzający do pozyskania zawodników i środków finansowych na szkolenie
2.5 Dba o bezpieczeństwo uczestników treningu
Stosuję w praktyce wszelkie właściwe środki, by chronić sportowców przed problemami
2.6 Określa wskaźniki postępu
Określam pożądane standardy indywidualne i zespołowe w sezonie, cyklu treningowym

3. Budowanie relacji
3.1 Jest przywódcą i wpływam na innych
Kształtuję priorytety organizacyjne i promuję, wspieram personel, tak by cele były wspólne
3.2 Zarządza personelem w pozytywny sposób
Buduję dobrze funkcjonujący zespół składający się z entuzjastycznych sportowców, personelu
pomocniczego oraz innych ludzi związanych z programem szkoleniowym
3.3 Zarządza relacjami
Buduję i utrzymuję zdrowe relacje ze sportowcami, innymi trenerami, zespołem wsparcia oraz innymi
osobami zaangażowanymi w kontekst organizacyjny
3.4 Edukuje
Uczę innych (sportowców, trenerów, rodziców i administratorów) funkcjonujących w i wokół tego, co jest
najważniejsze dla osiągnięcia określonych celów
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4. Prowadzenie treningów i planowanie
zawodów

4.1 Kieruje treningami
Promuję doskonalenie się sportowców poprzez odpowiednie praktyki i możliwości nauki
4.2 Planuje zawody
Identyfikuję i kieruję odpowiednimi okazjami do współzawodnictwa, które przyczyniają się do
trwałego rozwoju sportowca

5. Interpretowanie i reagowanie na to, co
dzieje się w terenie
5.1 Obserwuję, analizuję i dostarczam informację zwrotną
Uważnie i świadomie obserwuję występy sportowców, drużyny na treningach i zawodach. Oferuję
informację zwrotną, instrukcję
5.2 Podejmuję decyzje i wprowadzam korekty
Podejmuję decyzje dotyczące kolejnych kroków. W odpowiedni sposób dostosowuję treningi oraz
doświadczenia związane z występami na zawodach
5.3 Oceniam postępy i zbieram dane
Zbieram i analizuję dane, tak by oceniać postęp zawodników. Mam wypracowane skuteczne schematy i
narzędzia

6. Nauka i refleksja
6.1 Ocenia treningi i programy szkolenia
Analizuję plany treningów i programy szkolenia. Wskazuję mocne strony oraz elementy do dalszej pracy
6.2 Dokonuje autoocenę i prowadiz automonitoring
Systematycznie analizuję aspekt trenowania – począwszy od fizjologii na harmonogramach treningów
skończywszy – aby znaleźć sposoby przyspieszenia i zmaksymalizowania procesu uczenia się
6.3 Angażuje się w rozwój zawodowy
Szukam odpowiednich okazji formalnych i nieformalnych do rozwoju jako trener i edukator
6.4 Jest innowacyjny
Jestem kreatywny, znajduję nowe rozwiązania i improwizuję, aby wzbogacać program szkolenia o nowe
cechy
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Przykład z Anglii: Trenerzy…
skutecznie porozumiewają się
z ludźmi

planują i organizują sesje i
programy treningowe

są otwarci rozwijając nowe
umiejętności trenerskie
i wiedzę

analizują i oceniają wyniki

tworzą bezpieczne środowisko

Przemyśl tą część warsztatu – narysuj kwadrat, okrąg i trójkąt
oraz odpowiedz na poniższe pytania
What’s squared with
you, made some
sense?

Co jest dla Ciebie
całkowicie oczywiste
i ma sens?

Nad czym
nadal się
zastanawiasz?

What's been a
significant point
for you?

Co było dla
Ciebie
konkretnym,
ważnym
punktem?

Co dalej z tym
zrobisz?

What’s still
going round
in your head?

Przerwa
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FORMUŁOWANIE
CELÓW
FORMUŁOWANIE
EFEKTÓW
UCZENIA SIĘ
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HARD
H – HEARTFELT
A – ANIMATED (EASY TO PICTURE)
R – REQUIRED OR NECESSARY
D – DIFFICULT

Ta część warsztatów:
- Pomoże ci drażnić programy szkoleniowe nastawione na efekt od
programów nastawionych na treść.

Lepsi trenerzy
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Content based - outcome based
program na treść – program na efekt
• Content-based....
• Co trenerzy będą
wiedzieć

• Outcome-based...
• Co trenerzy będę potrafić
zrobić z tym, co wiedzą?

W grupach przy stolikach określcie, czy poniższe zajęcia są
oparte na treści, czy na efektach

1
2
3
4
5

Ta sesja dotyczy systemów energetycznych
Podczas tej sesji przedstawię wiedzę o systemach energetycznych
Pod koniec tej sesji będziecie znali systemy energetyczne
Pod koniec tej sesji będziecie w stanie wyjaśnić, co rozumiemy pod pojęciem
systemy energetyczne
Pod koniec tej sesji będziecie w stanie:
– wyjaśnić, co rozumiemy pod pojęciem systemy energetyczne
– wskazać najważniejsze systemy energetyczne potrzebne w twojej dyscyplinie

T
T
T
E

E

Outcome based vs content-based teaching
Nauczanie oparte na efektach a nauczanie oparte na treści

1. Ta sesja dotyczy systemów energetycznych
2. Podczas tej sesji przedstawię wiedzę o systemach energetycznych
3. Pod koniec tej sesji będziecie znali systemy energetyczne
4. Pod koniec tej sesji będziecie w stanie wyjaśnić, co rozumiemy pod pojęciem systemy energetyczne
5. Pod koniec tej sesji będziecie w stanie:
– wyjaśnić, co rozumiemy pod pojęciem systemy energetyczne
– wskazać najważniejsze systemy energetyczne potrzebne w twojej dyscyplinie
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WSKAZÓWKI DO OKREŚLENIA KOMPETENCJI (EFEKTÓWE KSZTAŁCENIA)
1. Zacznij zdanie od „powinien”, „będzie potrafił” – oznacz warunek.
2. Zachowaj prostotę wypowiedzi.
3.

Użyj pojęcia generalne a nie specyficzne.

4. Unikaj niektórych pojęć, które nie jesteś w stanie ocenić, np. skuteczny, trudny, dyskutuje,

efektywne szkolenie, …

Określ wymagane kompetencje
1. PRZEDROSTEK

2. CZASOWNIK

3. RZECZOWNIK

Zacznij od: „trener potrafi”

Czynności, które odnoszą się
do praktyki

Dodaj konkretny kontekst (po
rzeczowniku)

Trener będzie potrafił

zaplanować

pojedyncze sesje treningowe
dla początkujących
narciarzy alpejskich

KRYTERIA WERYFIKACJI
3. Określ wymagane kompetencje
1. PRZEDROSTEK

2. CZASOWNIK

3. RZECZOWNIK

Zacznij od: „trener powinien”

Czynności, które odnoszą się
do praktyki

Dodaj konkretny kontekst (po
rzeczowniku)

Trener Klasy mistrzowskiej potrafi opiniować programy treningowe

Kryteria weryfikacji danej umiejętności


Objaśnia kryteria oceny programu szkoleniowego.



Wskazuje mocne i słabe strony przyjętych metod i środków treningowych, odwołując się do
własnych doświadczeń oraz dorobku światowego.



Ocenia dobór metod i narzędzi oceny skuteczności programu szkoleniowego.



Precyzuje możliwe sposoby optymalizacji programu szkoleniowego.

TREŚĆ

EFEKT NAUKI

PRZYKŁADOWE KRYTERIA

Sprawność

Opracowanie programu poprawy
sprawności dla konkretnych zawodników

Określenie elementów sprawności
Opisanie zmian w układzie sercowo-naczyniowym i
oddechowym na skutek treningu

Rozwój sprawności
motorycznej

Wykorzystanie różnych strategii rozwoju
umiejętności technicznych

Wskazanie kiedy i jak przeprowadzić demonstrację
Wskazanie kiedy i jak udzielić informacji zwrotnej

Bezpieczeństwo

prowadzenie bezpiecznych treningów

Ocena ryzyka w miejscu szkolenia
Określenie sposobów zapobiegania kontuzjom

Porozumiewanie się

Wykorzystanie rożnych technik
porozumiewania się

Budowa dobrych relacji z zawodnikami
Używanie pytań, aby zachęcić zawodnika do myślenia
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ZADANIE 5: TAKSONOMIA BLOOM’a
W parach zastanów się nad oceną określenia kompetencji

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

PODSUMOWANIE

KOMPETENCJE (EFEKTY KSZTAŁCENIA)
Kompetencja (przykłady)

Kryterium oceny

- Zdania są krótkie i nieskomplikowane,
- Głos jest wyraźny i zrozumiały,

Potrafi przedstawić cel sesji
treningowej

- Mowa ciała jest pozytywna i zachęcająca
do działania,
- Padły pytanie sprawdzające zrozumienie.
- Zachęca do auto refleksji zanim udzieli
informację zwrotną,

Potrafi udzielić informację zwrotną
wspomagającą efektywny trening

- Informacja zwrotna jest zwięzła i wyrażona
w sposób pozytywny,
- Sprawdza jak informacja zwrotna zostanie
wykorzystana i zastosowana.

56

czasowniki mówiące o efekcie, ale nieprecyzyjne














Know / znać
Understand / rozumieć
Appreciate / doceniać wagę
Grasp the significance / rozumieć znaczenie
Learn how / nauczyć się jak..
Be aware of / mieć świadomość
Value / doceniać
Think about / myśleć o…
Be familiar with / zaznajomić się z…
Take in / przyswoić
Figure out / wyobrazić sobie
Get the picture / uzyskać obraz
Absorb / przyswoić

czasowniki mówiące o efekcie w sposób precyzyjny , możliwy
do zmierzenia


















Define / zdefiniować
Differentiate / rozróżniać
Evaluate / ocenić
Explain / wyjaśnić
Describe / opisać
Identify / określić
List / wymienić
Solve / rozwiązać
Construct / zbudować
Write / napisać
Critique / krytycznie ocenić
Interpret / zinterpretować
Calculate / obliczyć
Categorize / podzielić na kategorie
Analyse / przeanalizować
Demonstrate / zademonstrować
Compare / porównać
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ZADANIE 6
Praca przy stoliku w grupach. Czas: 5 minut

Zrób notatki.
A) co myślisz o różnicach pomiędzy:
PROGRAMEM ZORIENTOWANY NA TREŚCI
(CONTENT-BASED)
PROGRAM ZORIENTOWANY NA KOMPETENCJE
(COMPETENCE-BASED)

B) plusy i minusy przedstawionych programów szkoleniowych.

Zalety i wady
ZALETY
Określmy wszystkie zalety
•
•
•
•

•

WADY
Określmy wszystkie wady

Przejrzystość postępów trenerów w ich
dyscyplinie
Spójność standardów w ramach
poszczególnych dyscyplin i w całym sporcie
Dostosowanie do standardów europejskich
Koncentracja na kompetencjach, czyli na tym,
co trenerzy potrafią w praktyce, a nie co
wiedzą teoretycznie
Każda dyscyplina jest w stanie dostosować
standardy do własnych potrzeb

•
•

•

Może zwiększać biurokrację
Nie uwzględnia złożonych umiejętności
trenerskich (np. mechanizmów
podejmowanie decyzji przez trenera)
Może za bardzo koncentrować się na
ocenianiu, a nie na procesie nauki

Europejska Rama
Kwalifikacji
Polska Rama Kwalifikacji i
Zintegrowany System
Kwalifikacji
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❑ Narzędzie wspierające uczenie się przez całe życie
❑ Zjawisko globalne; 150+ krajów opracowało/uje ramy kwalifikacji;
❑ Analogiczne ramy do ERK opracowywane są w Azji, Afryce, Ameryce Południowej oraz w obszarze
Karaibów i Pacyfiku;

❑ Przejrzystość i porównywalność – wspólne cele – ułatwiają wzajemne uznawanie (nie gwarantują).;
❑ 32 kraje odniosły swoje ramy do ERK;
❑ 20 krajów wskazuje poziom ERK na certyfikatach i dyplomach;
❑ ERK nawiązało techniczną współpracę z ramami z Australii, Nowej Zelandii oraz Hong Kongu;
❑ Rama platformą dialogu angażującą różnych interesariuszy;
❑ Zmiana na efekty uczenia się – w wielu krajach umożliwia spójne narodowe podejście (wpływa na metody
weryfikacji oraz nauczania, wspólny język edukacji i rynku pracy);

❑ Rozwój systemów w kierunku „prywatnych kwalifikacji” – wpływ Holandii i Szwecji – tutaj ramy mogą
dokonać największej zmiany i wspierać proces uczenia się przez całe życie (angażuje innych niż tradycyjni,
tj. system edukacji, interesariuszy);

❑ Uwolnienie kwalifikacji od tradycyjnych programów nauczania – umożliwienie walidacji jako alternatywy
dla tradycyjnych form sprawdzania;

ZAŁOŻENIA ZSK - LICZĄ SIĘ EFEKTY

UCZENIE SIĘ

SPRAWDZANIE

POTWIERDZENIE
KWALIFIKACJI
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WSPARCIE IBE W OPISIE KWALIFIKACJI

700

• DNI
ROBOCZ
YCH

800

• SPOTKAŃ
ROBOCZ
YCH

200

• OPISANY
CH
KWALFIK
ACJI
RYNKOW
YCH

 Organizacja i moderowanie spotkań
roboczych
 Wsparcie w wypełnieniu wniosku o
włączenie kwalifikacji
Materiały merytoryczne, publikacje
 Catering w trakcie spotkań
 Zwrot kosztów transportu, noclegu
 Spotkania konsultacyjne z
zainteresowanym środowiskiem
przed złożeniem wniosku o włączenie
kwalifikacji (max. 60 osób)
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ACTION
PLAN

Jakie są cechy dobrego systemu pracy trenerskiej?
Jakie są korzyści?
Jaka jest sytuacja obecna?
Co należy zrobić?

Korzyści z systemu kształcenia trenerów
1. Jakość pracy trenerskiej zależy od jakości systemu i strategii kształcenia
trenerów.
2. Jeden i ten sam system kształcenia trenerów nie jest oczywiście odpowiedni dla
wszystkich krajów (czynniki: rządowe, kulturowe, liczba dyscyplin, liczba trenerów…)
3. Chęć ciągłego rozwoju jest podstawą każdego sukcesu. Niezbędne jest
monitorowanie i zapewnienie jakości programów kształcenia trenerów oraz usług w
tym zakresie.
4. Powinien to być proces stały, służący unikaniu problemów, zapewnieniu
stabilności, poprawie jakości produktów i usług.
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Kiedy zastanawiasz się nad tym, jakie poniesiesz straty to,
co przychodzi Ci pierwsze do głowy?
1.Porozmawiajcie w parach. Czas: 5 minut.
Zapisz na kartce jedną sentencję odnośnie obawy, którą usłyszałeś od swojego rozmówcy.
Zapisany jeden przykład, przyklej na ścianie gdy skończysz.

Co TRACISZ z ZSK?
Widzę szereg niebezpieczeństw związanych z wdrożeniem ZSK w
PZS.
Dobierzcie się w 3 grupy.
Grupa 1: Co możecie powiedzieć o STRATACH z perspektywy kandydata do kwalifikacji
kurskiej (perspektywa pracownika)?
Grupa 2: Co możecie powiedzieć o STRATACH z perspektywy związku sportowego?
(perspektywa pracodawcy)?
Grupa 3: Co możecie powiedzieć o STRATACH z perspektywy osoby trenującej
(perspektywa klienta)?
Na kartce flipchart zanotuj kilka najistotniejszych argumentów.
Jeden zapisany przykład, zilustruj jakimś przykładem.
czas: 5 minut.

Odpowiedzi przyklej na ścianie. Lider grupy przedstawia efekt pracy w swojej grupie.
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1. WYBIERAMY 7

najmocniejszych
argumentów do obrony stanowiska „CO

TRACISZ?”.
2. WYBIERAMY 2 osoby, które będą
reprezentowały stanowisko grupy w kolejnej
części konferencji.

Dziękuję za uwagę
Piotr Marek – piotr.marek@insp.pl
Maciej Tauber – m.tauber@ibe.edu.pl
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