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Wprowadzenie 

 

Współczesny rynek pracy charakteryzuje się wysokimi wymaganiami stawianymi zarówno 
zatrudnionym pracownikom, jak i osobom ubiegającym się o pracę, ale także rosnącym 
zapotrzebowaniem na pracowników posiadających wymagane przez pracodawców i uważane za 
bardzo istotne (oprócz kompetencji twardych, zawodowych), kompetencje interpersonalne  
i społeczne. Pracodawcy zgłaszają jako problem braki kompetencyjne absolwentów kończących 
szkołę ponadgimnazjalną. Kandydaci do pracy nie posiadają  odpowiednich kompetencji 
interpersonalnych, kognitywnych oraz matematycznych i samoorganizacyjnych (Źródło: ”Raport  
z badań uczniów szkół ponadgimnazjalnych i analizy kierunków kształcenia realizowanych w 2010 r.”  
w ramach projektu Bilans Kapitału Ludzkiego”). 

Abstrahując od kompetencji specyficznych dla każdego zawodu, pracodawcy, wśród innych 
niedoborów kompetencyjnych, wskazują również na braki kompetencji samoorganizacyjnych oraz 
interpersonalnych. Te pierwsze obejmują: umiejętności, wiedzę oraz postawy związane  
z samodzielnością, przedsiębiorczością, punktualnością, starannością wykonywanych zadań. Są to 
kompetencje, które pracodawcy często wiążą z chęcią, czy też z motywacją do pracy. 

Z kolei kompetencje interpersonalne dotyczą: współpracy w grupie, bycia otwartym  
i komunikatywnym (w szerokim rozumieniu tego słowa), umiejętności rozwiązywania problemów, 
budowania pozytywnych relacji międzyludzkich w środowisku zawodowym, odporności na stres, itp. 

Edukacja szkolna to obszar, w którym stale pojawiają się wyzwania i konieczność sprostania im 
poprzez opracowywanie nowych metod i narzędzi dostosowywanych do istniejących wymogów 
społecznych w celu zaoferowania młodzieży jak największych możliwości rozwoju również w obszarze 
przygotowania do wejścia na rynek pracy. 

Dlatego realizując programy wychowawcze i profilaktyczne oraz rozwojowe, szkoła powinna 
umożliwić uczniom nie tylko zdobycie wiedzy, ale także kształtować kompetencje społeczne.  

Zgodne jest to z nową podstawą programową nauczania przedmiotów zawodowych w ramach 

wdrażanej od 1 września 2012 r. reformy szkolnictwa zawodowego, na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.02.2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w 

zawodach, w której wpisano obowiązek rozwoju kompetencji personalnych i społecznych. 

Umiejętności te, rozumiane również jako wymagane efekty kształcenia, są ściśle związane  

z kompetencjami wymaganymi na rynku pracy, dlatego tak ważny jest ich rozwój i wzmacnianie. 

Opracowana Strategia Rozwoju Kompetencji Personalnych i Społecznych jest próbą odpowiedzi na 
powyższe problemy i potrzeby. 
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Część 1 – Kontekst ogólny (Dlaczego?) 

Lepsze umiejętności, lepsza praca, lepsze życie – strategiczne podejście do rozwoju kompetencji  

 

W myśl teorii Kapitału Ludzkiego (teoria w ekonomii powstała w latach 60. XX wieku), która 

zakładała, że człowiek jest najcenniejszym elementem zasobów przedsiębiorstwa, zasada 
inwestowania w szeroko pojęte kształcenie, zarówno ogólne jak i zawodowe, jest jak najbardziej 
uzasadniona. Wydatki na podwyższenie poziomu kapitału ludzkiego traktuje się w kategoriach czysto 
ekonomicznych. Inwestycje w ten czynnik, to ogół działań, które wpływają na fizyczny i pieniężny 
dochód oraz powiększenie zasobów w ludziach. Prowadzą one do zmiany wartości nagromadzonych 
zdolności pracowników i w efekcie do zmiany jakości i efektywności ich pracy (Amstrong, 2005).  
Tak rozumiany kapitał ludzki, zebrany w toku edukacji, szkoleń zawodowych, gromadzenia informacji, 
inwestowania w zdrowie i rozwój osobisty, etc., reprezentuje ludzki potencjał będący jednocześnie 
wkładem ekonomicznym. Wybierając specyficzną grupę zawodów dana osoba dopasowuje najpierw 
kapitał ludzki, jakim dysponuje, do wymogów pracodawców. Tylko osoba, która spełnia owe 
specyficzne wymagania może podjąć odpowiednie działania i być kompetentną do wykonywania 
pracy na poziomie przynajmniej satysfakcjonującym. Należy podkreślić, że poszczególne osoby 
dysponują szerokim wachlarzem kompetencji w wielu różnorodnych dziedzinach, które umożliwiają 
ich zawodową mobilność. 
 

1.1 Kompetencje na rynku pracy 
 
Kompetencje definiuje się jako zestaw wrodzonych lub nabytych cech osobowych, postaw, wiedzy  

i umiejętności, które zwiększają wydajność i jakość pracy. (Poszczególne części kompetencji są 
wymienione i opisane w tabeli 1.1.)  
 
Model kompetencji 
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cechy osobowe postawy wiedza umiejętności  
Ważne: Należy zauważyć, że każdy element kapitału ludzkiego oddziałuje na pozostałe; w ten sposób umiejętności 

budowane są w oparciu o cechy danej osoby, jej postawy i wiedzę. Nie można ich rozbudowywać bez któregoś z ww. 

komponentów kapitału ludzkiego. 3 
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Powyższa definicja odpowiada założeniom Rady Europejskiej dotyczącym kompetencji kluczowych,  
w ramach kompetencji Uczenia się Przez Całe Życie (Komisja Europejska, 2007); dopełniana jest przez 
wrodzone i nabyte cechy osobowe (talent, cechy psychiczne i fizyczne, etc.), które konstytuują 
główne różnice w poziomach kompetencji pomiędzy danymi osobami. Owe podstawowe różnice 
mogą być wzmacniane lub osłabiane przez dalsze gromadzenie (lub wymianę) wiedzy, umiejętności  
i postaw.  

Tabela 1.1: Specyfikacja modelu kompetencji 

Cecha, w powszechnym rozumieniu, jest typowym i charakterystycznym atrybutem danego 
człowieka (Cambridge Dictionaries Online). 

Postawa jest stałą, długotrwałą, wyuczoną predyspozycją do reagowania na pewne rzeczy w 
określony sposób; postawy kształtują się w oparciu o przekonania (aspekt kognitywny), uczucia 
(aspekt afektywny) i zamiary (aspekt konatywny) (Statt, 1998 ). 

Wiedza jest zbiorem informacji charakterystycznym dla danej osoby, grupy osób czy kultury (Reber, 
Reber 2001: 380), może być nabywana przez naukę lub doświadczenie. Wiedza dzieli się na wiedzę 
deklaratywną (znajomość faktów), wiedzę proceduralną (wiedzę, jak coś zrobić) i znajomość 
konkretnych osób, rzeczy i miejsc, która czerpie ze zdobytych doświadczeń. 

Umiejętność to zdolność do przejmowania złożonych modeli zachowania i odpowiednim ich 
zarządzaniu, która prowadzi do osiągnięcia określonych celów lub zamierzeń (Reber& Reber, 2001). 
Umiejętności mogą być zarówno kognitywne wymagające użycia logiki, myślenia intuicyjnego i 
kreatywnego, jak i praktyczne, wymagające sprawności manualnej oraz zastosowania metod, 
materiałów, narzędzi i instrumentów (Komisja Europejska 2008). 

 

W odniesieniu do kompetencji w procesie uczenia, umiejętności można rozumieć jako praktyczny 

efekt uczenia; wiedzę jako wkład uczenia w rozwój umiejętności; postawę jako nabyty pod 
wpływem wewnętrznych i zewnętrznych motywacji sposób zachowania oraz cechy jako 

predyspozycji powiązanych z wrodzonym talentem (Morreale, 2007). 

Na przestrzeni kilku minionych dekad w życiu człowieka zaszły rewolucyjne zmiany. Człowiek polega 
obecnie na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych oraz urządzeniach, których w 1980 roku 
nikt nie potrafił sobie nawet wyobrazić. Sposób życia i pracy znacznie się zmienił – podobnie zmienił 

się też wachlarz umiejętności niezbędnych do pełnego uczestnictwa i czerpania korzyści z 

gospodarki w coraz to większym stopniu opartej na wiedzy. 

Rewolucja technologiczna, która rozpoczęła się w ostatnich dekadach XX wieku, wpłynęła na niemal 
każdy aspekt życia w XXI wieku: zaczynając od sposobu “komunikowania się” z przyjaciółmi i osobami 
bliskimi, przez sposób robienia zakupów, skończywszy na rodzaju i miejscu pracy. Szybsze i bardziej 
efektywne usługi transportowe i komunikacyjne ułatwiają ludziom, dobrom materialnym, usługom  
i kapitałowi mobilność w świecie, prowadząc do globalizacji gospodarki. Z kolei owe społeczne  

i ekonomiczne przemiany sprawiają, że także popyt na umiejętności ulega zmianie.  

To, co ludzie wiedzą (wiedza) i to, co robią z tą wiedzą (umiejętności) ma istotny wpływ na ich 

życiowe szanse. Na przykład średnia stawki godzinowej pracowników, którzy potrafią dochodzić do 
złożonych wniosków i dokonywać oceny powszechnych prawd i argumentów w tekstach pisanych, 
jest wyższa o około 60% od mediany stawki godzinowej pracowników potrafiących, w najlepszym 
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przypadku, przeczytać relatywnie krótkie teksty celem znalezienia pojedynczej informacji. Osoby  
o niskich umiejętnościach czytania są więcej niż dwukrotnie bardziej narażone na bezrobocie.  

W coraz większym stopniu prace produkcyjne lub wymagające stosunkowo niskich kwalifikacji 

podlegają automatyzacji. Potrzeba rutynowych umiejętności poznawczych i rzemieślniczych spada, 

podczas gdy popyt na przetwarzanie informacji i innych wysokiej rangi umiejętności poznawczych  

i interpersonalnych rośnie.  

Oprócz opanowania umiejętności twardych, związanych ze specyfiką danego zawodu, w XXI wieku 
pracownicy muszą także dysponować umiejętnościami przetwarzania informacji i różnymi 
umiejętnościami “skorelowanymi”, obejmującymi komunikację interpersonalną, społeczną, 
zarządzanie sobą i umiejętność uczenia się, które pozwolą im przetrwać wahania szybko 
zmieniającego się rynku pracy. 

Wykorzystanie umiejętności w miejscu pracy wpływa na szereg zjawisk na rynku pracy, w tym 
wydajności i różnic w wynagrodzeniu zależnie od płci. Zawód danej osoby jest silniej powiązany  

z tym, jak dana osoba wykorzystuje umiejętności w pracy, niż z wykształceniem albo rodzajem 

umowy o pracę, którą jest związana.  

Kwalifikacje i specyficzne dla danego zawodu umiejętności (kompetencje twarde) odgrywają 
decydującą rolę w procesie poszukiwania i zachowania ciągłości pracy, podczas gdy rola umiejętności 
przekrojowych (umiejętności skorelowanych - połączenie umiejętności twardych z miękkimi),  
tj. umiejętności o szerokim spektrum zastosowania, jest wspierająca. Mimo „drugoplanowości” roli 
umiejętności przekrojowych w zatrudnianiu i utrzymywaniu pracownika, pracodawcy postrzegają je 
jako bardzo ważne dla wydajności i osiąganych wyników pracy danej osoby.  

1.2 Rola kompetencji społecznych  

W oparciu o badania rynku pracy, obserwacje kadry menadżerskiej, oczekiwania pracodawców, 
zdecydowanie można mówić o istniejącej zarówno na europejskim jak i polskim rynku pracy 
znaczącej tendencji do wyróżniania pracowników o wysokim poziomie rozwoju kompetencji 
miękkich, społecznych. 

Na polskim rynku pracy obserwuje się deficyt i niedopasowanie umiejętności
1. Trzech na czterech 

pracodawców poszukujących pracowników zwraca uwagę na trudności w znalezieniu odpowiednich 
kandydatów do pracy. Głównym powodem tych problemów jest fakt, że kandydaci nie spełniają 
wymagań, zasadniczo dotyczących ich umiejętności oraz nie posiadają właściwego doświadczenia 
zawodowego. Zwykle wymieniano trzy typy umiejętności, których kandydaci ubiegający się o pracę 
nie posiadali: 

• zawodowe: związane z pracą w danym zawodzie i jej specyfiką  

• interpersonalne: kontakty z innymi ludźmi, współpraca w grupie 

• samoorganizacja: samodzielność, podejmowanie decyzji, przedsiębiorczość, wykazywanie 
inicjatywy, odporność na stres i ogólna motywacja do pracy. 

Pracodawcy przy ocenie kompetencji pracowników zwykle wskazywali na trzy ww. typy umiejętności, 
tym samym uznając potrzebę dodatkowych szkoleń w tym zakresie. Podkreślali jednocześnie, że w 
zakresie kompetencji twardych, zawodowych, potrafią "doszkolić" nowych pracowników poprzez 

                                                 
1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2012): Competencies as the key to the development of Poland 
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praktykę i korzystanie z doświadczeń i wiedzy długoletnich, wyróżniających się profesjonalizmem 
pracowników. Problemem jednak jest brak u nowych pracowników kompetencji miękkich, 
społecznych, takich jak umiejętność współpracy, efektywnej komunikacji, radzenia sobie w sytuacjach 
problemowych i innych, które w znaczący sposób wpływają na efekty i jakość pracy.  

Tymczasem placówki edukacyjne w niewielkim stopniu zajmowały się oceną, nabywaniem, 
rozwojem i rozpoznawaniem miękkich umiejętności przekrojowych. Przedstawiciele sektora 
przedsiębiorstw podkreślają w szczególności fakt, że realizowane programy nauczania nie 

gwarantują uczniom nabycia wystarczających praktycznych umiejętności niezbędnych do 
wykonania pracy w sposób efektywny, by sprostać wymaganiom pracodawcy i rynku pracy. 
Krytykowano ponadto słaby związek pomiędzy edukacją a otoczeniem biznesowym i rynkiem pracy, 
który nie idzie w parze z wymaganiami pracodawców. Edukacja szkolna koncentruje się bardziej na 
nabyciu wiedzy teoretycznej i stąd nie rozwija umiejętności, które można by wykorzystać w praktyce  
i w dalszym rozwoju. Edukacja szkolna jest zbyt teoretyczna; nie rozwija samodzielnego myślenia czy 
odpowiednich umiejętności przydatnych w pracy ani umiejętności przetwarzania informacji. 
Absolwentom brakuje doświadczenia i wiedzy praktycznej, nie są też przygotowani do działań 
samodzielnych, pracy w grupie i rozwiązywania problemów zarówno w życiu zawodowym, jak  
i w osobistym.  
Zaskakującym może być fakt, że realizowane programy nauczania budzą pewne zastrzeżenia 

również wśród przedstawicieli placówek edukacyjnych, zwłaszcza ze względu na przytłaczający i 
nazbyt rozbudowany komponent nabywania wiedzy i wiążący się z tym brak komponentu 

rozwijającego miękkie umiejętności przekrojowe oraz zdolność ich wykorzystania (deficyt metod 
nauczania, wymagających większej aktywności ze strony uczniów, promujących krytyczne myślenie, 
rozwój kompetencji interpersonalnych, etc.). Edukacja na ogół nie spełnia wymagań rynku pracy, nie 
uwzględnia wymagań pracodawców w programie nauczania, co z kolei powoduje problemy, którym 
muszą stawić czoła pracodawcy w obliczu niedoboru siły roboczej z odpowiednią wiedzą i 
umiejętnościami (Źródło: Raport z badań diagnostycznych  w ramach Projektu „Jestem 
przedsiębiorczy ” Doradztwo Społeczno- Gospodarcze, 2011). 
 
Chcąc nadążyć za zmianami zachodzącymi w świecie i w społeczeństwie wszystkie szkoły na różnych 
poziomach edukacji, w tym również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wągrowcu, potrzebują nie 
tylko jasno zarysowanego obrazu zmian zachodzących na rynku pracy i w gospodarce (czego Dyrekcja 
Szkoły, jak również kadra nauczycielska ma dużą świadomość), ale także jasnej strategii pokazującej, 

jak wyposażyć uczniów w umiejętności wymagane w XXI wieku, ponieważ ludzie o niskim stopniu 
ich opanowania muszą stawić czoła znacznie większym wyzwaniom niekorzystnej sytuacji 
gospodarczej, jak np. wysokiemu bezrobociu czy oczekiwaniom pracodawców. 

Ten problem dostrzega również Ministerstwo Edukacji Narodowej, które założyło, że realizując 

programy wychowawcze i profilaktyczne oraz rozwojowe, szkoła powinna umożliwić uczniom nie 

tylko zdobycie wiedzy, ale także kształtować kompetencje społeczne. Zgodnie z nową podstawą 

programową nauczania przedmiotów zawodowych w ramach wdrażanej od 1.9.2012 r. reformy 

szkolnictwa zawodowego, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 

7.02.2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach,  wpisano obowiązek 

rozwoju kompetencji personalnych i społecznych u uczniów szkól ponadgimnazjalnych. 
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Część 2 – Poszukiwanie rozwiązań (Co jest podstawą?) 

2.1 Reforma kształcenia zawodowego 

Rola szkoleń zawodowych w rozwijaniu kompetencji społecznych w szkołach ponadgimnazjalnych 
została również wyraźnie wyartykułowana w reformie kształcenia zawodowego z września 2012 roku. 
Jedno z założeń reformy obejmuje, m.in. wzmocnienie kształcenia ogólnego w ramach szkoleń 
zawodowych. Osiągnięcie tego celu ułatwić ma nowa podstawa programowa wprowadzona 
rozporządzeniem MEN z dnia 7.02.2012 roku. 

Podstawa programowa kształcenia zawodowego obejmuje obligatoryjne zestawy celów i treści 

nauczania opisane w formie oczekiwanych efektów kształcenia: wiedza, umiejętności zawodowe oraz 
umiejętności osobowe i społeczne niezbędne w poszczególnych zawodach lub do zdobycia 
kwalifikacji wyodrębnionych dla danych zawodów objętych programami nauczania. 

Nowa podstawa programowa określa wiedzę i umiejętności zawodowe, jak również kompetencje 
osobowe i społeczne, które uczeń musi opanować w toku nauki. Zgodnie z koncepcją europejskich 
ram kwalifikacji zostały one opisane jako oczekiwane efekty kształcenia. W ramach rozporządzenia 
opisującego efekty kształcenia zawodowego dostępna jest lista dziesięciu kompetencji personalnych   
i społecznych, które każdy absolwent szkoły zawodowej powinien posiadać: 

• przestrzega zasad kultury i etyki 

• jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań 

• przewiduje skutki podejmowanych działań 

• jest otwarty na zmiany 

• potrafi radzić sobie ze stresem 

• aktualizuje wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe 

• przestrzega tajemnicy zawodowej 

• potrafi ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania 

• potrafi negocjować warunki porozumień 

• współpracuje w zespole 

 
Jednakże, przy nakładaniu na szkoły obowiązku rozwijania kompetencji osobowych i społecznych 
nauczycielom i szkołom nie zapewniono jednocześnie dostatecznego wsparcia, w postaci 
dostarczenia między innymi: 

• różnorodnych metod, technik czy modułów szkoleń dla rozwoju kompetencji społecznych,   

• programów i założeń dydaktycznych pomocnych w efektywnym przygotowaniu uczniów do 
wejścia na rynek pracy poprzez rozwój kompetencji osobowych i społecznych w ramach 
realizacji programów nauczania,  

• strategii wdrażania czy realizacji programu rozwoju kompetencji miękkich oraz ich ewaluacji. 
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Dlatego Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu we współpracy z Centrum 
Kompetencji Grupą Szkoleniowo-Doradczą (Poznań) znalazła sposób, by sprostać temu wyzwaniu. 
Podstawą do podjęcia tych działań były doświadczenia, refleksje i wnioski zdobyte przy realizacji 
wspólnych projektów edukacyjnych, oraz wieloletnie doświadczenia Centrum Kompetencji w zakresie 
rozwoju kompetencji miękkich również w obszarze edukacji ponadgimnazjalnej2  

W oparciu o rozmowy z kadrą kierowniczą szkoły, nauczycielami i wspólne doświadczenia obu stron, 
rozpoznano następujące potrzeby: 

• rozwoju kompetencji personalnych i społecznych uczniów poprzez wprowadzenie 
aktywizujących i efektywnych metod nauczania w tym zakresie, 

• opracowania metod, technik, ćwiczeń oraz modułów szkoleniowych dla rozwoju 
kompetencji społecznych, jako części realizowanego programu kształcenia ogólnego  
i zawodowego,  

• opracowania programów i założeń dydaktycznych pomocnych w efektywnym przygotowaniu 
uczniów do wejścia na rynek pracy poprzez rozwój kompetencji osobowych i społecznych w 
ramach realizacji programów nauczania zarówno przedmiotów ogólnych, jak i zawodowych, 
zawierających ww. metody, ćwiczenia, etc.  

• wprowadzenia strategii wdrażania i realizacji programu rozwoju kompetencji społecznych 
oraz ich ewaluacji, 

• wprowadzanie konkretnych rozwiązań umożliwiających rozwój kompetencji społecznych  
w trakcie realizacji programów nauczania w zakresie przedmiotów ogólnokształcących  
i zawodowych. 

Powyższe potrzeby oraz problemy stały się podstawą do zmian, których wprowadzanie umożliwił 
wspólnie opracowany przez Centrum Kompetencji i ZSP nr 1 projekt „PWP Nowe kwalifikacje – twoja 
przyszłość. Wzrost osiągnięć edukacyjnych uczniów i efektywności nauczania w Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu”, POKL.09.02.00-30-022/12, finansowany w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2013-2014. Projekt ten umożliwił, m.in. poszukiwanie 
rozwiązań w krajach członkowskich UE i transferu najlepszych dostępnych metod i programów 
szkoleniowych dla rozwoju kompetencji społecznych w Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu. 

2.2 Doświadczenia Partnerów Projektu RPIC- VIP 

Poszukując rozwiązań dotyczących metod i narzędzi pozwalających na włączenie rozwoju 
kompetencji społecznych do systemu kształcenia stwierdzono, że problem ten dotyczy wielu krajów 
członkowskich UE. Wdrażanie tych istotnych zmian do tradycyjnych systemów edukacji wiąże się  
z wielkimi wyzwaniami. Mimo tego udało się znaleźć dobrą praktykę opracowaną w Republice 

Czeskiej przez partnera Projektu RPIC-ViP.  

                                                 
2 PWP NOWE KWALIFIKACJE – TWOJA PRZYSZŁOŚĆ. Wzrost osiągnięć edukacyjnych uczniów i efektywności nauczania  
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu 
PWP Warto spróbować - Wzrost osiągnięć edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu  
i Zespołu Szkół Powszechnych w Damasławku 
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RPIC-ViP od 1999 roku opracowuje teoretyczną i praktyczną wiedzę know-how w zakresie rozwoju 
kompetencji społecznych. W latach 2003 - 2004 przeprowadziła pośród pracodawców z małych, 
średnich i dużych przedsiębiorstw szereg ankiet dotyczących istotnych kompetencji, których oczekują 
od swoich pracowników (Raport: Model kompetencji dla Regionu Morawsko – Śląskiego. 
Metodologia identyfikacji kompetencji oraz propozycja kompetencji - RPIC-VIP, 2004). 
 
Na podstawie zebranych odpowiedzi zidentyfikowano i sformułowano 14 kompetencji kluczowych na 
rynku pracy:  

1. Komunikacja interpersonalna 

2. Umiejętność współpracy 

3. Przedsiębiorczość  

4. Elastyczność  

5. Orientacja na klienta 

6. Efektywność (zorientowanie na efekty pracy) 

7. Samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji 

8. Rozwiązywanie problemów 

9. Organizacja i planowanie 

10. Uczenie się przez całe życie  

11. Kreatywność 

12. Odporność na stres 

13. Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji 

14. Porozumiewanie się w językach obcych 

W okresie 2005 – 2008 rozwinięto i przetestowano 14 “zestawów narzędzi rozwijających 
kompetencje” (jeden na każdą z ww. kompetencji) na 3 poziomach (podstawowy, średni, 
zaawansowany) u dorosłych. Te narzędzia przetestowano i zweryfikowano na 420 osobach z grup 
docelowych (poziom 1 – bezrobotni, głównie 50+, długoterminowi bezrobotni, poziom 2 – 
pracownicy sektora MŚP, poziom 3 – uczniowie, absolwenci i nauczyciele). Wszystkie programy 
przełożono na język angielski i w takiej formie stały się one podstawą do promowania ich w Europie. 
Od 2008 roku programy i certyfikowanie trenerów są adaptowane w wielu krajach UE oraz w Turcji.  
Od 2008 roku do chwili obecnej powyższe programy stosuje się w rozwoju kompetencji miękkich u 
tysięcy osób – pracowników, menedżerów, uczniów, nauczycieli, bezrobotnych.  

Ponadto zespół RPIC-ViP  dołożył wszelkich starań, aby z 14 zestawów narzędzi rozwijających 
kompetencje dla dorosłych opracować 6 zestawów narzędzi (materiały, ćwiczenia) rozwijających 
wybrane kompetencje (druga generacja) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów  
i ponadgimnazjalnych – w przedziale wiekowym od 6 do 19 lat. Wybrane kompetencje to: 
współpraca, rozwiązywanie problemów, przedsiębiorczość, pozyskiwanie i wykorzystywanie 
informacji, komunikacja, uczenie się przez całe życie. 9 
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W przypadku pierwszej generacji (2006 – 2008) owe 6 kompetencji rozwijano w ramach 
dodatkowych godzin „warsztatów kompetencji miękkich”, jako uzupełnienie do standardowych 
przedmiotów. Nauczyciele, jednakże, zasugerowali zintegrowanie ćwiczeń rozwijających 
kompetencje społeczne bezpośrednio do standardowych przedmiotów szkolnych, gdyż 
wprowadzanie dodatkowych godzin warsztatów do programu zajęć szkolnych nastręczało wiele 
trudności. W odpowiedzi na powyższe zapotrzebowanie zespół RPIC-ViP opracował kolejny zestaw 
programów rozwijających społeczne kompetencje i pomyślnie zastosował je w latach (2010 – 2012) 
testując je z pomocą ponad 650 nauczycieli i przy udziale 19 000 uczniów w Republice Czeskiej. 

 

Podsumowując:  

W wyniku współpracy Zespołu czeskiego RPIC - VIP i Zespołu Centrum Kompetencji uznano drugą 
generację kompetencji społecznych za najlepszą podstawę do zaspokojenia potrzeb i wyjścia na 
przeciw oczekiwaniom Zespołu Szkół w Wągrowcu. 

Uwzględniając założenia rozporządzenia MEN wdrażające nowe podstawy programowe oraz 
zalecenia Unii Europejskiej dotyczące kompetencji kluczowych oraz doświadczenia partnerów 
Projektu założono konieczność diagnozy oraz rozwoju następujących sześciu kompetencji 
kluczowych: 

1. Komunikacja 

2. Współpraca 

3. Rozwiązywanie problemów 

4. Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji 

5. Przedsiębiorczość 

6. Uczenie się przez całe życie 

Zaproponowany powyższy zestaw kompetencji jest syntezą kompetencji personalnych i społecznych, 
które powinny być rozwijane zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem MEN i zaleceniami 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych  
w procesie uczenia się przez całe życie. Ponadto uwzględniają one wymagania współczesnego  
i przyszłego rynku pracy. 

Współpraca z Czeskim partnerem umożliwiła zaadoptowanie programów szkoleniowych i wdrożenie 

metodologii systemu rozwoju kompetencji do polskich realiów i dostosowania ich do potrzeb 

polskich uczniów, nauczycieli i szkół. Ta współpraca odnosi się zarówno do adaptacji ćwiczeń, 
metodologii, jak i przygotowania nauczycieli do wdrażania systemu w klasach i w pracy indywidualnej 
z uczniem.  
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Część 3 Realizacja strategii rozwoju kompetencji społecznych w ZSP nr 1 w Wągrowcu  

(W jaki sposób?)  

 
Wdrożenie strategii rozwoju kompetencji personalnych i społecznych w Zespole Szkół nr 1  
w Wągrowcu realizowane będzie poprzez podjęcie szeregu zintegrowanych ze sobą działań, których 
efektem będzie wprowadzenie sprawnie działającego systemu rozwoju, ewaluacji i oceny 
kompetencji miękkich u uczniów. Dzięki temu systemowi absolwenci szkoły oprócz wiedzy  
i kompetencji twardych, zawodowych uzyskają wiedzę i umiejętności z zakresu kompetencji 
społecznych oraz certyfikat zaświadczający o uzyskaniu tych wyróżniających na rynku pracy 
skorelowanych umiejętności.  

 

3.1     System rozwoju, ewaluacji i oceny kompetencji społecznych 

Aby wesprzeć efektywne działania nauczycieli w ramach systemu rozwoju, ewaluacji i oceny 
kompetencji społecznych, Centrum Kompetencji we współpracy z RPIC-ViP, opracowało Przewodnik 
Nauczyciela. Przewodnik prezentuje Proces, którego tokiem mają podążać nauczyciele i Narzędzia, 
które mają im pomóc w osiągnięciu oczekiwanych rezultatów.  

W ww. Procesie i Systemie nauczyciele kompetencji społecznych pełnią 4 role: 

A. Trenerów – przeprowadzających ćwiczenia w klasie oraz zapewniających uczniom wsparcie 
oraz informację zwrotną  (podczas trwania  ćwiczeń oraz po ich wykonaniu). 

B. Obserwatorów – obserwujących uczniów podczas ćwiczeń i notujących spostrzerzenia dot. 
„wyróżniającej aktywności“ oraz „progowej aktywności“.  

C. Oceniających – zaznaczających aktywność uczniów i wpisujących ją do elektronicznego 
systemu.  

D. Przewodników – kierujących i wspierających uczniów w rozwoju kompetencji społecznych w 
toku 3 lub 4 lat nauki w ZSP nr 1, tak by byli dobrze przygotowani i atrakcyjni w oczach 
przyszłych pracodawców (rola strategiczna). 

Aby dobrze spełniać te 4 role oraz, aby zwiększyć efektywność działania, nauczyciele powinni 
kierować się zdefiniowanymi etapami Procesu, korzystając jednocześnie z dostępnych Narzędzi.  
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Etap w procesie Opis Narzędzia 

Przygotowanie do 

wyboru ćwiczeń dla 

wytypowanej klasy w 

ciągu roku szkolnego 

Nauczyciel (posiadający certyfikat do 

prowadzenia zajęć) wybiera ćwieczenia 

z dostępnego na platformie zestawu ćwiczeń 

rozwijających 6 wytypowanych kompetencji 

społecznych, wskazując w ramach której lekcji 

planuje przeprowadzić zajęcia. Wybrane 

ćwiczenia wpisuje do elektronicznego systemu. 

Pedagog szkolny dokonuje oceny łącznej wyboru 

ćwiczeń przez wytypowanych do ich realizacji 

nauczycieli w danej klasie. Może też sugerować 

zmianę ćwiczenia lub czasu ich wdrożenia.  

Elektroniczny system do 

zapisywania ćwiczeń, 

pozwalający uniknąć 

powtarzania się ćwiczeń. 

Przygotowanie do 

realizacji ćwiczenia w 

klasie 

Przed zastosowaniem ćwiczenia w ramach 

wytypowanej lekcji nauczyciel przygotowuje 

scenariusz lekcji i obserwacji istotnych zachowań 

uczniów (lista diagnostyczna).   

Programy szkoleniowe w 

zakresie kompetencji 

społecznych 

(przewodniki+listy 

diagnostyczne).  

Przeprowadzenie 

ćwiczenia w klasie 

W roli trenera nauczyciel objaśnia uczniom 

ćwiczenie i metody pracy z nim. Gdy tylko 

uczniowie zaczną pracować, nauczyciel wciela się 

w rolę obserwatora i sporządza notatki będące 

zarówno informacją zwrotną dla uczniów podczas 

realizacji ćwiczenia  w ramach lekcji i podczas 

podsumowania oraz wpisem „wyróżniającej lub 

progowej aktywności“ do elektronicznego 

systemu.  

Scenariusz ćwiczenia + 

związane z nim pomoce 

(szkolenie) 

Tabela (kartka papieru) do 

notowania spostrzeżeń dot. 

obserwacji aktywności 

uczniów.  

Ewaluacja ćwiczenia 

przeprowadzonego w 

klasie 

Bezpośrednio po wykonaniu ćwiczenia lub pod 

koniec danego dnia nauczyciel – w roli 

oceniajacego– podsumowuje aktywność uczniów 

oraz wpisuje „wyróżniającą lub progową 

aktywność“ do elektronicznego systemu.  

Elektroniczny system do 

zapisywania wyników.  

Ewaluacja roku 

szkolnego 

Pod koniec roku szkolnego zespół nauczycieli 

realizujący  ćwiczenia w danej klasie  oraz 

pedagog szkolny – w roli przewodnika – 

podsumowują stopień  aktywności uczniów 

podczas zajęć rozwijających kompetencje 

społeczne oraz opracowują  zalecenia do 

dalszego ich rozwoju w następnym okresie 

edukacji. O wynikach oceny uczniów danej klasy 

oraz przyjętych zaleceniach informuje uczniów 

i rodziców wychowawca klasy. 

Elektroniczny system do 

opracowania 

indywidualnych raportów 

aktywności. 

Wspólna metodologia dla 

oceny indywidualnej 

aktywności stosowana 

wśród wszystkich 

nauczycieli kompetencji 

społecznych. 
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Ewaluacja okresu 

nauki w szkole 

Pod koniec toku nauki w szkole zespół nauczycieli 

kompetencji społecznych, pedagog szkolny, kadra 

kierownicza szkoły decydują o przyznaniu 

„Ceryfikatu kompetencji społecznych“ tym 

uczniom, którzy spełnili odpowiednie kryteria 

oceny w toku nauczania. 

Uczniowie, którzy wykazali się „wyróżniającą lub 

progową aktywnością“ otrzymają certyfikaty 

zaświadczające wszystkie 6 kompetencji lub tylko 

te wybrane – zależnie od zapisów obserwacji 

dokonanych w toku nauki w szkole Wągrowcu. 

Zespół 

Kryteria certyfikacji 

Zapisy dot. wykazywania się 

kompetencjami społecznymi 

w toku nauki w szkole w 

Wągrowcu 

Certyfikat kompetencji 

miękkich 

 

3.2     Proces rozwoju, ewaluacji i oceny kompetencji społecznych  

1. Proces kształcenia kompetencji w obrębie jednego ćwiczenia (nauczyciel indywidualnie): 

o nauczyciel przygotowuje się do realizacji wybranego ćwiczenia, które jest częścią planu 
tematycznego (koordynacja z innymi nauczycielami), korzystając z instrukcji dostępnych  
w bazie danych ćwiczeń 

o nauczyciel zapoznaje się (odświeża w pamięci) z metodologią oceny rozwijanej kompetencji 
w odpowiednim arkuszu diagnostycznym  

o nauczyciel realizuje ćwiczenia zgodnie ze scenariuszem, równocześnie obserwując uczniów  
i na przygotowanym arkuszu diagnostycznym ocenia tych uczniów, którzy wykazują: (a) 
wyróżniające albo  (b) progowe umiejętności związane z daną kompetencją 

 

2. Proces oceny kompetencji i jej zapisywania w systemie (nauczyciel indywidualnie) 

o nauczyciel przeprowadza ewaluację korzystając z zapisów z obserwacji dokonanych w trakcie 
ćwiczenia – są one zapisywane bezpośrednio po lekcji lub najpóźniej tego samego dnia  
i zawierają tylko pozytywne uwagi dot. uczniów, którzy byli aktywni podczas wykonywania 
ćwiczenia  

o nauczyciel wpisuje do systemu pozytywna ocenę (albo “wyróżniający” albo “progowy”) 
wszystkim w ten sposób ocenionym uczniom - wymóg korzystania z elektronicznego 
dziennika  

o w ten sposób nauczyciel przeprowadza ewaluację wszystkich ćwiczeń rozwijających 
kompetencje społeczne w trakcie roku szkolnego 

3. Przetwarzanie zapisów ewaluacji w systemie (wszyscy nauczyciele): 

o W systemie wszystkie zapisy dotyczące oceny kompetencji są przypisywane poszczególnym 
uczniom w trakcie roku szkolnego i w toku całej edukacji szkolnej (w ciągu 3 lub 4 lat) 
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o Pod koniec roku szkolnego poszczególnym uczniom przypisana jest pozytywna ocena (albo 
“wyróżniający” albo “progowy”) za aktywność i/lub umiejętności, którymi się wykazali  
w trakcie roku szkolnego podczas wykonywania ćwiczeń rozwijających kompetencje 
społeczne – ten wynik może być dalej wykorzystany przez: (I) ucznia (w czym jest dobry, co 
powinien poprawić); (II) rodziców ucznia (informacje na temat wyników w nauce); (III) 
nauczyciela ucznia (w czym uczeń jest dobry, co powinien poprawić); (IV) doradców 
zawodowych (konsultacje w zakresie przyszłej kariery na rynku pracy) 

o pod koniec edukacji szkolnej (koniec 3 lub 4 roku) poszczególnym uczniom przypisana jest 
pozytywna ocena (albo “wyróżniający” albo “progowy”) za aktywność i/lub umiejętności, 
którymi się wykazali w trakcie całej edukacji szkolnej, podczas wykonywania wszystkich 
ćwiczeń rozwijających kompetencje społeczne – ten wynik może być dalej wykorzystywany 
przez:  
 

• dyrekcję szkoły, jako podstawa do przyznania certyfikatu  zaświadczającego 
“wyróżniający” lub “progowy” aktywność we wszystkich lub niektórych z sześciu 
rozwijanych kompetencji społecznych;  

• pracodawców do lepszego zrozumienia przygotowania absolwentów, w procesie 
rekrutacyjnym i w dalszym rozwoju kariery zawodowej;  

• samego ucznia (certyfikat opanowanie kompetencji społecznych daje możliwość 
wyróżnienia się na rynku pracy i zwiększa szanse na znalezienie pracy). 

 
4.  Proces analizy ewaluacji i zastosowania jej w zarządzaniu i ulepszaniu systemu (dyrekcja szkoły):  

Upoważnieni pracownicy szkoły (pedagog szkolny) oraz kierownictwo szkoły mają dostęp do 
przeprowadzonych analiz ewaluacji kompetencji społecznych, które mogą być wykorzystane  
np. do: 

o stworzenia przejrzystego systemu rozwoju, oceny i certyfikacji kompetencji społecznych  
o pomiaru wyników i poziomu postępów w nauce poszczególnych uczniów i opracowaniu 

działań w celu ich udoskonalenia 
o pomiaru wyników i poziomu postępów w nauce poszczególnych klas i opracowaniu działań  

w celu ich udoskonalenia 
o pomiaru wyników i poziomu postępów w nauce wszystkich klas na danym poziomie 

nauczania (roczniki) i opracowaniu działań w celu ich udoskonalenia 
o pomiaru wyników i wskaźników sukcesu poszczególnych nauczycieli i opracowaniu działań  

w celu ich udoskonalenia 
o prezentacji i promocji autorskich metod i osiągnięć szkoły  
o wspierania współpracy między szkołą a pracodawcami 

 

3.3    Opis kompetencji i ich poziomów – co należy obserwować i oceniać  

Aby wesprzeć pracę nauczycieli nad rozwojem, obserwacją i oceną kompetencji społecznych, 
kompetencje zostały opisane, a ich poziomy zdefiniowane zgodnie z następującą metodologią:  
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(A) Zaobserwowane umiejętności – każda z kompetencji społecznych da się opisać poprzez zbiór 
umiejętności (zazwyczaj 4 do 6), a każdy z tych zbiorów poprzez dające się zaobserwować 
zachowania w kilku indywidualnych umiejętnościach – więcej informacji patrz: listy diagnostyczne. 

(B) Poziom umiejętności – kompetencje społeczne należy oceniać na trzech podstawowych 
poziomach: 

1. Wyróżniający – bardzo często lub zawsze uczeń wykazuje się (daną) kompetencją (co 
potwierdzają jego zachowania świadczące o odpowiednich umiejętnościach) w trakcie 
ćwiczeń i w całym roku (latach) szkolnym (szkolnych). Nauczyciel zapisuje taką wybitną/ 

wyróżniającą się aktywność w systemie.  

2. Progowy – czasami uczeń wykazuje się daną kompetencją (co potwierdzają jego zachowania 
świadczące o odpowiednich umiejętnościach) w trakcie ćwiczeń i w całym roku (latach) 
szkolnym (szkolnych). Nauczyciel zapisuje taką progową aktywność w systemie.  

3. Poniżej normy – rzadko albo prawie nigdy uczeń wykazuje się (daną) kompetencją (co 
potwierdzają jego zachowania świadczące o odpowiednich umiejętnościach) w trakcie 
ćwiczeń i w całym roku (latach) szkolnym (szkolnych). Nauczyciel nie zapisuje takiej słabej 

aktywności w systemie. 

Narzędziem wspierającym metodologię obserwacji każdej z kompetencji społecznych są arkusze 

diagnostyczne udostępniane wszystkim przeszkolonym i certyfikowanym w zakresie rozwoju 
kompetencji społecznych nauczycielom. 
 

3.4    Narzędzia wspierające dla nauczycieli 

Arkusze diagnostyczne 

o arkusze diagnostyczne dla poszczególnych kompetencji społecznych służą jako instrukcje 

metodyczne dla nauczycieli, w celu uzyskania wiedzy o tym:  

(a) jaki wachlarz umiejętności składa się na daną kompetencję i  

(b) jakie poszczególne umiejętności można zaobserwować w pewnych typach zachowań uczniów 

podczas wykonywania ćwiczeń  

 

o aby uprościć i ułatwić pracę nauczyciela, ewaluacja całej kompetencji będzie zapisywana  

po każdym ćwiczeniu, nie jest to zatem ocena poszczególnych komponentów lub rodzajów 

zachowań 

 

o zalecenie dla zaawansowanych nauczycieli - jeżeli ćwiczenie jednej kompetencji  

(np. komunikacji) zauważalnie rozwija również element(y) składowy(e) innych kompetencji (np. 

współpracy) można zaznaczyć osiągnięcia także w tej dodatkowej kompetencji, a nie tylko w tej, 

dla której ćwiczenie zostało pierwotnie zaplanowane. 

Podręczniki szkoleniowe: Liczba ćwiczeń – nauczyciel indywidualnie 

o każdy certyfikowany nauczyciel kompetencji powinien dodać około cztery ćwiczenia z 
podręczników do planu nauczania w ciągu roku szkolnego – i powinien zwracać uwagę na 
rozwijanie więcej niż jednej kompetencji 15 
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Podręczniki szkoleniowe: Liczba ćwiczeń – wszyscy nauczyciele 

• W podsumowaniu wszystkich nauczycieli, którzy będą rozwijać umiejętności społeczne 
uczniów, powinna być dostępna opcja koordynacji ćwiczeń stosowanych na lekcjach, aby 
zagwarantować, że: 
o rozwijane będą wszystkie kompetencje (6)  
o użyta zostanie większość ćwiczeń z bazy danych 
o baza danych będzie stopniowo uzupełniania nowymi ćwiczeniami – zarówno wewnętrznie 

przez nauczycieli, wykazujących kreatywność w tym zakresie, lub ze źródeł zewnętrznych 
RPIC-ViP, Centrum Kompetencji  

o przykład: zakładając, że 5 certyfikowanych nauczycieli pracuje z jedną klasą w trakcie roku 
szkolnego – i każdy z nich zrealizuje 4 ćwiczenia w ciągu roku – to uczniowie odbędą  
20 jednostek ćwiczeniowych w ciągu roku szkolnego, 60 jednostek ćwiczeniowych w ciągu  
3-letniego okresu nauki (średnio 10 ćwiczeń z jednej kompetencji) i 80 w trakcie 4-letniego 
okresu nauki (średnio 13/14 ćwiczeń z jednej kompetencji) 

o do wykorzystania: w bazie danych znajduje się 120 ćwiczeń, tzn. pokrywają  
one zapotrzebowanie dla 3- i 4-letniego okresu nauki  

 

 

3.5  Certyfikacja kompetencji społecznych i ich poziomów na końcu edukacji w Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu  

Szkoła w Wągrowcu kładzie nacisk z jednej strony na zapewnienie absolwentom dobrego startu  
w karierze zawodowej, a z drugiej na ich wysokiej jakości przygotowanie do wejścia na rynek pracy, 
tak aby spełnili wymagania pracodawców.  

W ten sposób podejmowane zostaje pionierskie działanie w zakresie edukacji, którego 

uwieńczeniem jest nie tylko standardowe świadectwo maturalne, ale także certyfikat kompetencji 

społecznych.  

Certyfikat kompetencji społecznych będzie przyznawany uczniom, którzy w ciągu całego okresu 
kształcenia w szkole wykazali się lub/i rozwinęli te kompetencje społeczne, w zakresie których ich 
aktywność oceniono na poziomie “wyróżniający/wybitny” i/lub “progowy”.  

 

3.6 Warunki wdrażania systemu - szkolenia dla nauczycieli 

Warunkiem wdrożenia sytemu rozwoju, ewaluacji i oceny kompetencji społecznych jest odpowiednie 
przygotowanie kadry nauczycielskiej do prowadzenia zajęć według wyżej wymienionych zasad i 
kryteriów. Dlatego konieczna jest ralizacja programu szkoleń certyfikujących dla nauczycieli, których 
zadaniem będzie realizacja strategii i założonego celu, jakim jest rozwój kompetencji 
interpersonalnych i społecznych u młodzieży. W zwiazku z tym opracowano i zrealizowano program 
dla nauczycieli. 
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Główne cele programu: 

Rozwijanie kompetencji personalnych i społecznych, w ramach realizacji podstawy programowej 
przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, z nastawieniem na osiąganie 10 efektów kształcenia 
zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 7.02.2012 r. w sprawie  podstawy programowej kształcenia w 
zawodach (DZ.U. nr 34 2012); zapoznanie uczestników szkolenia z metodologią pracy  
w oparciu o przygotowane materiały, ich strukturą i formą realizacji; adaptacja proponowanych 
ćwiczeń do potrzeb realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów, przygotowanie scenariuszy lekcji, 
oraz zapoznanie się z metodami obserwacji i ewaluacji kompetencji miękkich.  

Metodologia: 

Zajęcia prowadzone metodami aktywnymi: ćwiczenia indywidualne i grupowe doskonalące 
konkretne umiejętności, dyskusje, burza mózgów, studium przypadku (case study), testy, informacje 
zwrotne, mini wykłady, prezentacje. 
 

Podsumowanie  

 
Opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Kompetencji Personalnych i Społecznych w ZSP nr 1 w 
Wągrowcu, jest nie tylko odpowiedzią na rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej  z dnia 
7.02.2012 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach oraz na rzeczywiste 
wymogi rynku pracy i oczekiwania pracodawców. Jest również działaniem zwiększającym szansę 
absolwentów szkoły na uzyskanie pracy i efektywne odnalezienie się w środowisku zawodowym i 
społecznym. Opracowana i praktycznie wdrożona strategia rozwoju kompetencji i system ich 
ewaluacji to również zwrócenie uwagi na ogromną rolę kompetencji społecznych w realiach 
polskiego i europejskiego rynku pracy i prezentacja "dobrej praktyki", jak również możliwość 
skorzystania przez inne placówki edukacyjne z wypracowanych i sprawdzonych rozwiązań. 
 
Opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwoju Kompetencji Miękkich w ZSP nr 1 w Wągrowcu, 
zrealizowano w okresie od maja 2013 roku do sierpnia  2014 roku, w ramach Projektu "PWP Nowe 
kwalifikacje – twoja przyszłość. Wzrost osiągnięć edukacyjnych uczniów i efektywności nauczania w 
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu”, przez Centrum Kompetencji (Poznań) we 
współpracy z partnerem czeskim  RPIC - VIP (Ostrawa) oraz dyrekcją i kadrą nauczycielską Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wągrowcu. 
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