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CELE PROJEKTU

„Motywowanie rodziców - Ścieżki
poprawy umiejętności” jest cenny
a jego realizacja przyniosła wymierne
korzyści w aspekcie niezawodowej
edukacji dorosłych.
Uzasadnieniem realizacji projektu była
potrzeba zwiększenia zdolności do
inicjowania zmian oraz poszukiwanie
nowych rozwiązań. Projekt przyczynił
się do poprawy kompetencji edukatorów, podniesienia jakości pracy i poszerzenia oferty szkoleniowej adresowanej
do rodziców.
Projekt stanowił odpowiedź na
problem jakim jest konieczność
poprawy umiejętności podstawowych
u osób dorosłych w Europie.
Projekt koncentrował się na specjalnych
potrzebach rodziców o niskich kwalifikacjach, poprawie ich dostępu do
edukacji i wsparcia w rozwijaniu
motywacji.

Cel główny - Rozwój kompetencji
edukatorów w zakresie skutecznego
motywowania rodziców z niskim
wykształceniem do nabywania nowych
umiejętności.
Cele szczegółowe:
1. Poszerzenie wiedzy edukatorów
w obszarze motywowania rodziców do
niezawodowego uczenia się.
2. Wzmocnienie doświadczenia w zakresie
tworzeniu oferty edukacyjnej adresowanej
do osób nisko wykwalifikowanych.
3. Rozwój kompetencji lingwistycznych
w tematyce projektowej: Upskilling
Pathways.
4. Wzmocnienie sieci organizacji
i współpracy między nimi w działaniach
wspierających nisko wykwalifikowane
grupy docelowe poprzez wzajemne
uczenie się w Europie.

The Don Orione Foundation is a Non-Profit Organization os Social Utililty. The
Foundation realizes international educational and social health projects: specific
activities for disabled, children, elderlies, women and people in social marginality
and poverty. It promotes the training of educators and operators in developing
countries. It acts to ensure the educational integration of children in at-risk groups.
It promotes education and research in the field of international cooperation. It
works for the establishment of voluntary groups, ensuring also training based on
education of young people and adults, literacy of children, the social progress of
women and the defense of the rights of the disabled.
Fundacja Don Orione jest organizacją użyteczności społecznej. Fundacja realizuje międzynarodowe projekty edukacyjne dotyczące zdrowia społecznego, prowadzi działania na rzecz osób
niepełnosprawnych, dzieci, osób starszych, kobiet oraz osób znajdujących się na marginesie
społecznym i żyjących w ubóstwie. Promuje szkolenie dla edukatorów i trenerów w krajach
rozwijających się. Działa w celu zapewnienia integracji edukacyjnej osób z grup ryzyka. Promuje
edukację i badania w dziedzinie współpracy międzynarodowej. Działa na rzecz tworzenia grup
wolontariuszy, zapewniając również szkolenia w zakresie kształcenia i szkolenia młodzieży
i dorosłych, podnoszenie umiejętności czytania i pisania, wsparcie społeczne kobiet oraz obronę
praw osób niepełnosprawnych.
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1. Proces integracji społecznej jako sposób
kształcenia i szkolenia
Wykluczenie społeczne uznane zostało przez UE w szczególności za jedną z podstawowych barier w osiągnięciu wzrostu ekonomicznego i zrównoważonego rozwoju. Rozwój
zrównoważony, zwłaszcza ujmowany w aspekcie społecznym (Human Development
Report), to rozwój, w którego centrum stawiany jest człowiek, i który zakłada partycypację
– uczestnictwo samych jednostek w procesach kształtowania rzeczywistości społecznogospodarczej – jako warunek osiągnięcia celów rozwojowych.
Pojęcia wykluczenia społecznego i rozwoju, a raczej złego rozwoju (maldevelopment) w
pewnym sensie wyjaśniają się wzajemnie. „Zły rozwój”, nie zakładający partycypacji
jednostek, leży u podstaw procesów marginalizacji i wykluczania, ale również wykluczenie
społeczne stanowi główną barierę rozwoju i postępu społecznego
Integracja społeczna (social inclusion) to proces, w ramach którego osoby zagrożone
ubóstwem i wykluczeniem zyskują możliwości (sposobności) i zasoby niezbędne do
pełnego uczestnictwa w życiu ekonomicznym, społecznym i kulturowym oraz zachowania
standardu życia na poziomie, który jest uznawany za normalny w danym społeczeństwie.
What is Good Practice?
A good practice is a process or methodology that is ethical, fair, and
replicable, has been shown to work well, succeeds in achieving its
objective(s), and therefore can be recommended as a model.

Good Practice

Dobra praktyka

Prepare the ground for the
implementation of „Upskilling
Pathways”.
More than 61 million European adults
have low qualification levels (lower
secondary education at most).
Around 1 out of 5
European adults struggle with basic
reading and writing, calculation
or using digital tools in everyday
life. Without these qualifications
and skills, they are at higher risk of
unemployment, poverty and social
exclusion.

Przygotowanie gruntu do wdrożenia
„Ścieżki poprawy umiejętności”.
Ponad 61 milionów dorosłych
Europejczyków ma niskie kwalifikacje
(co najwyżej gimnazjum). Około 1 na 5
dorosłych w Europie zmaga się z
podstawowymi umiejętnościami
czytania i pisania, obliczania lub
korzystania z narzędzi cyfrowych w
życiu codziennym. Bez tych kwalifikacji
i umiejętności osoby są bardziej
narażone na bezrobocie, ubóstwo i
wykluczenie społeczne.

2. Inicjatywa Upskilling Pathways - kluczowy
element europejskiego filaru praw socjalnych,
który promuje: równe prawa do jakości
i edukacji włączającej, szkolenie i uczenie się
przez całe życie
Realizacja projektu stanowi odpowiedź na Zalecenie Rady Unii Europejskiej
(UE) w sprawie ścieżek poprawy umiejętności: nowe możliwości dla dorosłych
(Upskilling pathways: New Opportunities for Adults). W tym dokumencie Rada
UE zaleca państwom członkowskim zaoferowanie osobom dorosłym o niskich
umiejętnościach, wiedzy i kompetencjach, dostęp do ścieżek poprawy umiejętności
umożliwiających im: 1) osiągnięcie minimalnego poziomu rozumienia i tworzenia
informacji, rozumowania matematycznego i umiejętności cyfrowych lub 2)
osiągnięcie szerszego zestawu umiejętności, wiedzy i kompetencji. Osiąganie celów
w/w Zalecenia wymaga unowocześnienia często mało skutecznej oferty edukacyjnej
dla dorosłych, opartej głównie na wzorach szkolnych. Oferta edukacyjna
powinna być poprzedzona diagnozą kompetencji, tak aby była dopasowana do
indywidualnych potrzeb odbiorców. Niezmiernie ważna jest nie tylko sama oferta
edukacyjna, ale potwierdzenie efektów uczenia się po jej zakończeniu w ramach
walidacji.

Good Practice

Dobra praktyka

Build synergies
with other important initiatives.
Raising the skills and competences
of adults significanty contributes to
achieving the strategic objectives of
Europe 2020.

Budowanie synergii
z innymi ważnymi inicjatywami
Poprawa umiejętności
i kompetencji rodziców znacznie
przyczynia się do realizacji celów
strategii „Europa 2020”.

InvestEU - “Social Investments
and Skills” – suport projects with a
positive social impact.

“Social Investments and Skills” wsparcie projektów o pozytywnym
wpływie społecznym.
Europejski Fundusz Społeczny –
inwestowanie i wyposażenie osób
w odpowiednie umiejętności, aby
mogły radzić sobie w zmieniającym się
środowisku społecznym

European Social Fund (ESF+) - invest
in people and equip them with the
right skills to deal with the changing
labour market
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3. Ścieżki poprawy umiejętności - Nowe możliwości
dla dorosłych. Zwiększanie szans edukacyjnych
jako strategia walki z wykluczeniem społecznym
Skills are a driver for competitiveness, innovation and growth as well as for
individuals’ well-being and personal and professional fulfilment. The Upskilling
Pathways initiative - key building block of the European Pillar of Social Rights,
which promotes:
- equal rights to quality and inclusive education,
- training and life-long learning.
Umiejętności są siłą napędową konkurencyjności, innowacji i wzrostu, a także
dobrobytu i spełnienia osobistego i zawodowego. Inicjatywa Upskilling Pathways
stanowi kluczowy element europejskiego filaru praw socjalnych, który promuje:
- równe prawa do jakości i edukacji włączającej,
- szkolenia i uczenie się przez całe życie.

A good practice need not be viewed as prescriptive, but can be
adapted to meet new challenges, becoming better as improvements
are discovered.

Good Practice

Dobra praktyka

Foster sustainable arrangements for
its implementation - by supporting
stakeholders to disseminate
information.
The Don Orione Foundation also
collaborates with other non-profit
organization, NGO, public and
private organizations working in the
field of solidarity and international
cooperation, including: SEV Orion
’84, Endofap - National Agency for
Vocational Education and Training,
Serafim Foundation, Need You Onlus,
Presider, Movement „Tra Noi”, AINA Fund
- Little Missionary Sisters of Charity, City
of Rome, Lazio Region - Department for
social Policy, Cies - Centre Information
and Development Education.

Wspieranie trwałych ustaleń
dotyczących wdrażania - poprzez
wspieranie zainteresowanych stron
w rozpowszechnianiu informacji.
Fundacja Don Orione współpracuje
również z innymi organizacjami nonprofit, organizacjami pozarządowymi,
organizacjami publicznymi i prywatnymi działającymi w dziedzinie
solidarności i współpracy
międzynarodowej.
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4. Lokalne mechanizmy narodzin wykluczenia
społecznego. Wykorzystanie jako narzędzia
służącego włączeniu wysokiej jakości edukacji
o charakterze uniwersalnym
Participation in lifelong learning by low-qualified adults remains four times
lower than that by those with tertiary qualifications. Access to lifelong
learning opportunities remains uneven across socioeconomic groups.
Uczestnictwo w uczeniu się przez całe życie wśród nisko wykwalifikowanych
osób dorosłych jest cztery razy niższe niż wśród osób z wyższym wykształceniem.
Dostęp do możliwości uczenia się przez całe życie jest nadal nierówny wśród
poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych.

Good Practice

Dobra praktyka

Model of a trainer who is motivated
by learners’ parents, adult trainer /
educator skills:
- expertise,
- empathy,
- enthusiasm,
- transparency.
There is a growing need for upskilling
and reskilling and developing
skills, which can help parents to
adapt, to think creatively, interact in
multicultural environments and act
in cross-disciplinary fields.

Model cech trenera wzbudzającego
motywację u uczących się rodziców,
umiejętności trenera:
- wiedza specjalistyczna,
- empatia,
- entuzjazm,
- przejrzystość.
Istnieje rosnąca potrzeba podnoszenia
umiejętności i rozwijania umiejętności,
które mogą pomóc rodzicom przystosować się, kreatywnie myśleć, wchodzić
w interakcje w środowiskach wielokulturowych i działać w interdyscyplinarnych
dziedzinach.

The essence of identifying and sharing good practices is to learn from
others and to encourage the application of knowledge and experience
to new situations.

5. Motywowanie i umożliwienie dorosłym uczącym się
rozwijania kluczowych kompetencji
WZBUDZANIE MOTYWACJI

Aby powstał motyw, muszą być spełnione pewne warunki.
Trzy z nich zasługują na szczególną uwagę.
1. Po pierwsze, człowiek musi czegoś potrzebować lub też musi mieć do
wykonania jakieś zadanie. Nie zaspokojona potrzeba lub nie wykonane
zadanie są źródłem napięcia ( tzw. napięcia motywacyjnego).
2. Po drugie, człowiek musi dostrzec (lub wyobrazić sobie, czy też pomyśleć),
że istnieje czynnik, który może potrzebę zaspokoić lub przeciwnie –
czynnik, który może przyczynić się do zwiększenia potrzeby. Czynnik
zaspakajający potrzebę ma wartość gratyfikacyjną dodatnią, natomiast
czynnik wzmagający potrzebę – wartość gratyfikacyjną ujemną. Czynniki
te bywają określane jako nagroda i kara.
3. Po trzecie człowiek musi mieć przeświadczenie, że w danych warunkach
potrafi osiągnąć zaspokojenie potrzeby lub osiągnięcie zadania. A zatem
człowiek musi oceniać szansę powodzenia działań.

MOTYWACJA I MOTYWOWANIE

Motywacja to wewnętrzny stan umysłu, ducha i emocji, który skłania nas do podjęcia
określonego wysiłku (wydatkowania energii).
Motywowanie natomiast to podtrzymywanie i ukierunkowywanie energii osoby dla
realizacji celów. Istotą motywowania jest więc znalezienie takich środków i sposobów
działania, aby odpowiednio trafić w stan emocji i konkretnych pragnień.

Good Practice

Dobra praktyka

The motivation of parents to learn
depends on four factors:
- success - parents want to succeed
in learning,
- wills - parents want to have a sense of
influence on learning,
- pleasure - parents want learning to
please tchem,
- values - parents want to be convinced
that they are learning something
valuable.

Motywacja rodziców do uczenia się
zależy od czterech czynników:
- sukcesu - rodzice chcą odnosić
sukcesy w uczeniu się,
- woli - rodzice chcą mieć poczucie
wpływu na uczenie się,
- przyjemności - rodzice chcą,
by uczenie się sprawiało
im przyjemność,
- wartości - rodzice chcą mieć
przekonanie, że uczą się czegoś
wartościowego.
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Kompetencje kluczowe
Kompetencje kluczowe obejmują:
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1.

Porozumiewanie się w języku ojczystym: zdolność wyrażania i interpretowania pojęć, myśli, uczuć, faktów i opinii w mowie i piśmie.

2.

Porozumiewanie się w języku obcym: jak powyżej, ale obejmuje
także umiejętności mediacji (tzn. podsumowywanie, parafrazowanie,
tłumaczenie) oraz rozumienie różnic kulturowych.

3.

Kompetencje matematyczne, naukowe i techniczne: należyte opanowanie umiejętności liczenia, rozumienie świata przyrody oraz
zdolność stosowania wiedzy i technologii w odpowiedzi na postrzegane potrzeby (takie jak medycyna, transport czy komu-nikacja).

4.

Kompetencje informatyczne: umiejętne i krytyczne wykorzystywanie
technologii informatycznej i komunikacyjnej w pracy, rozrywce i porozumiewaniu się.

5.

Umiejętność uczenia się: zdolność efektywnego zarządzania nauką,
zarówno indywidualnie, jak i w grupach.

6.

Kompetencje społeczne i obywatelskie: zdolność skutecznego
i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym
oraz angażowanie się w aktywne i demokratyczne uczestnictwo,
szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą
różnorodnością.

7.

Inicjatywność i przedsiębiorczość: zdolność do wcielania pomysłów
w czyn poprzez kreatywność, innowacyjność i podejmowanie ryzyka
oraz zdolność do planowania i zarządzania projektami.

8.

Świadomość i ekspresja kulturalna: zdolność doceniania twórczego
znaczenia idei, doświadczeń i uczuć za pomocą szeregu środków, takich
jak muzyka, literatura, sztuka teatralna i sztuki wizualne.
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Lifelong learning — key competences
The 8 key competences are the following:
1.

Communicating in a mother tongue: ability to express and interpret
concepts, thoughts, feelings, facts and opinions both orally and in
writing.

2.

Communicating in a foreign language: as above, but includes
mediation skills (i.e. summarising, paraphrasing, interpreting or
translating) and intercultural understanding.

3.

Mathematical, scientific and technological competence:sound
mastery of numeracy, an understanding of the natural world and an
ability to apply knowledge and technology to perceived human needs
(such as medicine, transport or communication).

4.

Digital competence: confident and critical usage of information and
communications technology for work, leisure and communication.

5.

Learning to learn: ability to effectively manage one’s own learning,
either individually or in groups.

6.

Social and civic competences: ability to participate effectively and
constructively in one’s social and working life and engage in active and
democratic participation, especially in increasingly diverse societies.

7.

Sense of initiative and entrepreneurship: ability to turn ideas into
action through creativity, innovation and risk taking as well as ability to
plan and manage projects.

8.

Cultural awareness and expression: ability to appreciate the creative
importance of ideas, experiences and emotions in a range of media such
as music, literature and visual and performing arts.

MAIN DOCUMENT

Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council of 18
December 2006 on key competences for lifelong learning (OJ L 394, 30.12.2006, pp. 10-18)
COUNCIL RECOMMENDATION of 22 May 2018 on key competences for lifelong
learning (Text with EEA relevance) (2018/C 189/01

Biuletyn na temat dobr ych praktyk - Motywowanie rodziców
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6. Ścieżki poprawy umiejętności jako główna
propozycja legislacyjna „The New Skills Agenda”
Enhancing educational opportunities as a strategy to combat poverty and social
exclusion. Upskilling Pathways -the main legislative proposal of the “New Skills
Agenda for Europe”.
Zwiększanie możliwości edukacyjnych jako strategia zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Good Practice

Dobra praktyka

Analyse a number of tools and initiatives
related to Upskilling Pathways steps
(skills assessments, tailored learning,
validation of learning outcomes) and key
enabling conditions (outreach, guidance,
partnership approach).
In Italy, recent legislation that improves
conditions concerning benefits for
unemployed people enables them to
receive support during steps one (skills
assessment) and two (tailored offer of
learning) of Upskilling Pathways, as well
as during guidance sessions. Legislation
enabling tax credits for companies
undertaking training activities to
support the Business 4.0 Plan, is
endorsed in a national social partner
agreement. 19 Inter-professional funds
exist, in particular to develop the skills of
the workforce acrosssectors, targeting
those at risk of skills obsolescence,
which are often low or medium skilled
workers.

Analiza szeregu narzędzi i inicjatyw
związanych z etapami ścieżek podnoszenia umiejętności (oceny umiejętności, dostosowane nauczanie, walidacja
efektów uczenia się) i kluczowych warunków sprzyjających (zasięg, poradnictwo, podejście partnerskie).
We Włoszech najnowsze ustawodawstwo, umożliwia otrzymywanie wsparcia na etapie pierwszym (ocena umiejętności) i drugim (dostosowana oferta
uczenia się) ścieżek podnoszenia umiejętności, a także podczas sesji poradnictwa. Zostało zatwierdzone ustawodawstwo umożliwiające ulgi podatkowe
dla firm podejmujących działania szkoleniowe w celu wsparcia Planu Biznesowego 4.0.
Istnieją fundusze ukierunkowanych na
wsparcie osób o niskich lub średnich
umiejętnościach.

SUPPORT TO INDIVIDUALS
To boost access to and take up of quality learning opportunities, adults with
low levels of skills should have access to Upskilling pathways in three key
steps.

Step 1 – Skills assessment
This is to enable adults to identify their existing skills and any needs for
upskilling. It may take the form of a “skills audit”: a statement of the individual’s
skills that can be the basis for planning a tailored offer of learning.

Step 2 – Learning offer
The beneficiary will receive an offer of education and training meeting
the needs identified by the skills assessment. The offer should aim to
boost literacy, numeracy or digital skills or allow progress towards higher
qualifications aligned to labour market needs.

Step 3 – Validation and recognition
The beneficiary will have the opportunity to have the skills she or he has
acquired validated and recognised.

WSPARCIE INDYWIDUALNE
Aby zwiększyć dostęp do wysokiej jakości możliwości uczenia się i skorzystać z nich, dorośli o niskim poziomie umiejętności powinni mieć
dostęp do ścieżek podnoszenia umiejętności w trzech kluczowych
krokach.
Krok 1 – Ocena posiadanych umiejętności
Zbadanie, jakie dana osoba już posiada umiejętności i jakie powinna
nabyć, by poprawić jakość swego życia,
Krok 2 - Dostosowanie do potrzeb oferty edukacyjnej
Przeprowadzenie działań edukacyjnych dopasowanych ściśle do potrzeb
danej osoby w celu rozwinięcia tych umiejętności,
Krok 3 – Walidacja nabytych umiejętności
Przeprowadzenie walidacji i potwierdzenie nabytych umiejętności.
Biuletyn na temat dobr ych praktyk - Motywowanie rodziców
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Close to 70 million Europeans lack basic reading and writing skills. Even
more cannot use numbers or digital tools properly in everyday life. Without these
skills they are at high risk of unemployment, poverty and social exclusion. The
European Commission proposed that Member States should tackle this with the
initiative ‘Upskilling Pathways’.

Blisko 70 milionów Europejczyków nie ma podstawowych umiejętności czytania i pisania. Jeszcze więcej nie może prawidłowo używać liczb lub narzędzi
cyfrowych w życiu codziennym. Bez tych umiejętności są narażeni na wysokie
ryzyko bezrobocia, ubóstwa i wykluczenia społecznego. Komisja Europejska
zaproponowała, aby państwa członkowskie rozwiązały ten problem dzięki
inicjatywie „Ścieżki poprawy umiejętności”.

Upskilling Pathways - Ścieżki poprawy umiejętności
Delivering the initiative is based
upon:
- effective outreach,
- guidance,
- support measures.

Realizacja inicjatywy opiera się na
czynnikach:
- skuteczny zasięg,
- poradnictwo,
- środki wsparcia.

In today’s society all parents needs to have a wide set of skills, knowledge and
competences, including a sufficient level of literacy, numeracy and digital
competence, in order to achieve his or her full potential, play an active part
in society and undertake his or her social and civic responsibilities.
W dzisiejszym społeczeństwie wszyscy rodzice powinni posiadać
szeroki zestaw umiejętności, wiedzy i kompetencji, w tym wystarczający
poziom umiejętności czytania i pisania, umiejętności rozumowania
matematycznego i kompetencji cyfrowych, aby móc w pełni realizować
swój potencjał, odgrywać aktywną rolę w społeczeństwie i realizować
swoje obowiązki społeczne i obywatelskie.
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Project

Motivating Parents - Upskilling Pathways
Motywowanie rodziców - Ścieżki poprawy umiejętności

Fundacja Family Center and Foundacion Don Orione Onlus

www.mapadotacji.gov.pl

Realizacja zasad i praw określonych w ramach Europejskiego
Filaru Praw Socjalnych stanowi wspólną odpowiedzialność
państw członkowskich, instytucji UE, partnerów społecznych
i zainteresowanych stron.
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W projekcie jako uczestnicy udział wzięli:
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ZDZISŁAW KRZAK
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JAROSŁAW GAŁKA
Publikacja biuletynu sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój. Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie
stanowisko jej autorów i Komisja Europejska POWER AE nie ponoszą odpowiedzialności za jej zawartość merytoryczną.
PUBLIKACJA BEZPŁATNA
The publication of the bulletin financed from the European Commission funds under the PO WER. The publication was
carried out with the financial support of the European Commission. The publication reflects only the position of its authors
and the European Commission POWER AE is not responsible for its substantive content.
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Biuletyn na temat dobr ych praktyk - Motywowanie rodziców

15

Family Center Foundation
ul. Jainty 18/1, skr. poczt. 52
41-902 Bytom / POLSKA
phone: +48 664 639 639
e-mail: info@familycenter.edu.pl
www.familycenter.edu.pl

G O O D

P R A C T I C E

