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Streszczenie: Artykuł przedstawia kilka aspektów europejskiej debaty na temat 
profesjonalizacji w edukacji dorosłych. W oparciu o trzy międzynarodowe projek-
ty realizowane w ramach programów europejskich szkicuje tendencje i trendy po-
szukiwania wspólnej drogi prowadzącej do zwiększenia jakości pracy oświatowej  
z dorosłymi poprzez zapewnienie transparentności i wysokich standardów kwalifi-
kacji kadry nauczającej. Szczególna uwaga skierowana jest na kompetencje zawo-
dowe facylitatora procesów uczenia się dorosłych, który stanowił przedmiot badań 
projektu Qualified to Teach realizowanego przez partnerów europejskich w latach 
2009–2011. Dzięki zastosowaniu metody delfickiej umożliwił on wypracowanie 
konsensusu w kwestii kluczowych kompetencji specjalisty pracującego z dorosłym 
uczniem. 

Profesjonalizacja w edukacji dorosłych w Polsce  
i krajach Unii Europejskiej

Problematyka profesjonalizacji w edukacji dorosłych stanowi jeden z wio-
dących tematów podejmowanych przez polskie środowisko andragogiczne na 
przestrzeni ostatnich 20 lat. Pojawiła się już podczas pierwszych konferencji 
Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, którego publikacje podejmowa-
ły różnorodne wątki związane z kształceniem nauczycieli ludzi dorosłych, pro-
gramami kształcenia i profilem kompetencji edukatorów dorosłych1. W jednej 
z publikacji czytamy: Kwestia profesjonalizacji kadr andragogicznych jest za-
gadnieniem szczególnie aktualnym. Jedną z prób rozwiązania tego problemu jest 
stworzenie optymalnego modelu akademickiego kształcenia nauczycieli oświaty 
dorosłych. Szkoły wyższe, statutowo przygotowujące kadrę nauczycielską winny 
także stać się kuźniami specjalistów elastycznej i mobilnej edukacji permanentnej. 

1	 Są	to	m.in.	publikacje:		Akademickie programy kształcenia andragogicznego,	E.A.	Wesołowska	
(red.),	Warszawa	–	Toruń	1994,	Szkoły wyższe a edukacja dorosłych,	N.	Greger,	J.	Półturzycki,	
E.A.	Wesołowska	(red.),	Warszawa	–	Toruń	1995,	Nauczyciele edukacji dorosłych,	E.A.	Weso-
łowska	(red.),	Toruń	1996.
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(Szarota 1996, s.144). Znacząca większość postulatów i propozycji, głoszonych 
przed niemal 20 laty nie straciła na aktualności. Sytuacja w obszarze kształcenia 
specjalistów edukacji dorosłych jest nadal nieuporządkowana i nieprzejrzysta. 
Brakuje strategii kształcenia edukatorów dorosłych, koncepcji jednolitych pro-
gramów kształcenia, bazujących na zdefiniowanym profilu kompetencji i zain-
teresowania decydentów politycznych działaniem prowadzącym do zwiększenia 
efektywności w sferze nauczania ludzi dorosłych czy wspomagania ich wysiłków 
edukacyjnych podejmowanych poza obszarem edukacji instytucjonalnej.

Sytuacja w profesjonalizacji edukatorów dorosłych w Polsce nie odbiega od 
sytuacji w innych państwach UE, w których edukacja dorosłych stanowi nieure-
gulowany segment systemów oświatowych, żyjący własnymi prawami. Nadal 
nie ma w państwach europejskich jednolitych dróg kształcenia prowadzących 
do wykonywania zawodu edukatora dorosłych. Jest natomiast wiele alternatyw 
umożliwiających funkcjonowanie zawodowe w tym obszarze. W edukacji doro-
słych przywykliśmy do daleko idącej tolerancji i akceptacji dla braku uregulowań 
kwestii uprawnień zawodowych, aczkolwiek, z perspektywy innych segmentów 
systemów edukacyjnych, pełna swoboda i improwizacja przy zatrudnianiu na-
uczycieli ludzi dorosłych może wydawać się anachronizmem w dobie specjaliza-
cji, standaryzacji i dbałości o jakość kształcenia. 

Dla europejskiej edukacji dorosłych, zwłaszcza w kwestii profesjonalizacji 
przełomowym impulsem stał się Komunikat pt.: Kształcenie dorosłych: Nigdy nie 
jest za późno na naukę (Komisja Wspólnot Europejskich 2006). KE po raz pierwszy 
w historii traktuje w nim edukację dorosłych jako równoprawny samodzielny sek-
tor w obrębie krajowych systemów oświaty: Państwa członkowskie nie mogą sobie 
dłużej pozwolić na brak skutecznego systemu kształcenia dorosłych zintegrowanego 
ze strategiami uczenia się przez całe życie zapewniającymi uczestnikom zwiększo-
ny dostęp do rynku pracy, lepszą integrację społeczną oraz przygotowujących ich 
na aktywne starzenie się w przyszłości. Państwa członkowskie powinny się upew-
nić, że posiadają systemy umożliwiające zdefiniowanie priorytetów i monitorowa-
nie ich realizacji (Komisja Wspólnot Europejskich 2006, s. 6). Po drugie autorzy 
dokumentu postulują postęp w dziedzinie profesjonalizacji w edukacji dorosłych:  
W celu wsparcia kultury jakości w kształceniu dorosłych państwa członkow-
skie powinny inwestować w poprawę metod nauczania i w materiały dostoso-
wane do potrzeb dorosłych uczniów, a także ustanowić wstępne i ustawiczne 
ścieżki rozwoju zawodowego dla wykwalifikowania i poprawy umiejętności 
osób zajmujących się nauczaniem dorosłych. Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić mechanizmy zapewniania jakości i poprawić sposób przekazywa-
nia wiedzy (Komisja Wspólnot Europejskich 2006, s. 8). Kolejny bodziec dla 
edukacji dorosłych stanowiło przyjęcie w 2008 roku Europejskich Ram Kwa-
lifikacji, stanowiących układ odniesienia umożliwiający porównanie kwali-
fikacji uzyskiwanych w różnych krajach. ERK, koncentrując się na efektach 
uczenia się, pozostawiają kwestię drogi lub dróg kształcenia prowadzących do 
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uzyskania wiedzy, umiejętności i kompetencji sprawą otwartą, leżącą w ge-
stii decydentów oświatowych, organizatorów ofert edukacyjnych lub rynku za-
trudnienia. Otwartość na wielość dróg kształcenia prowadzących do profesji 
edukatora dorosłych jest konsekwencją i potwierdzeniem postulowanej przez 
Komisję Europejską zasady równoprawnego traktowania wiedzy, umiejętności  
i kompetencji zdobytych w ramach edukacji formalnej, pozaformalnej i niefor-
malnej. 

Dla profesjonalizacji w edukacji dorosłych, rozumianej w duchu ERK wy-
łoniła się konieczność strukturyzacji, systematyzacji, adaptacji istniejących dróg 
kształcenia bądź też zaprojektowania nowych, prowadzących do uzyskania efek-
tów opisanych na poszczególnych poziomach ERK. Orientacja na efekty uczenia 
się, wyrażająca się najpełniej w postaci kompetencji stoi w opozycji do domi-
nującej dotychczas na płaszczyźnie europejskiej orientacji na programy i treści 
kształcenia i implikuje jednocześnie myślenie w kategoriach rynkowych.

Europejskie priorytety oświatowe na przykładzie trzech projektów  
z lat 2004–2011

Oprócz wpływu na „wielką politykę” KE, korzystając z instrumentu, jakim 
są programy europejskie, wywiera piętno bezpośrednio na praktykę edukacyjną  
i badawczą krajów członkowskich. Przedstawione poniżej projekty odzwiercie-
dlają dynamikę europejskich priorytetów w dziedzinie profesjonalizacji w edu-
kacji dorosłych.

TEACH – Teaching Adult Educators in Continuing and Higher  
Education (2004–2006)2      

Międzynarodowe gremium ekspertów pod kierownictwem IP UMK w To-
runiu miało za zadanie wypracować europejski program kształcenia edukatorów 
dorosłych dla studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, składający 
się z treści wspólnych dla całej Unii Europejskiej i modułów specyficznych dla 
poszczególnych krajów. Mimo iż w centrum uwagi znajdował się program kształ-
cenia, znacznie bardziej istotne okazały się z perspektywy czasu efekty kształ-
cenia zawarte w poszczególnych modułach opracowanych w ramach projektu, 
które stały się drogowskazem dla wypracowania deskryptorów Europejskich Ram 
Kwalifikacji.

2	 Projekt	dokumentuje	publikacja	pod	red.	Ewy	Przybylskiej	pt.	Kształcenie specjalistów edukacji 
dorosłych w kształceniu ustawicznym i szkolnictwie wyższym,	Toruń	2006.
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Q-Act, Qualifying the Actors in Adult and Continuing Education 
(2006–2008)

Kolejny projekt realizowany przy udziale UMK zorientowany był już nie tyle 
na programy kształcenia, co na jego efekty. Kierunek prac wyznaczała nasilająca 
się na płaszczyźnie europejskiej dyskusja o Europejskich Ramach Kwalifikacji, 
przedstawionych społeczności ostatecznie w 2008 roku3. Cel projektu stanowi-
ło rozpoznanie ogólnej sytuacji w krajach Unii Europejskiej w dziedzinie profe-
sjonalizacji edukatorów dorosłych, zaawansowania tego procesu, jego specyfiki  
w poszczególnych krajach i przykładów dobrych praktyk. Analizie poddano m.in. 
strukturę zatrudnienia edukatorów dorosłych, obszary ich zawodowego zaanga-
żowania, drogi kwalifikacji zawodowej oraz istniejące wówczas w niektórych 
krajach profile kompetencji. W końcowej fazie projektu istniała pełna zgodność 
partnerów co do tego, iż przyszłe działania winny prowadzić do wypracowa-
nia transnarodowych ram kwalifikacyjnych bazujących na pojęciu kompetencji 
mieszczących się w strukturze ERK4. Koncepcja znalazła aprobatę Komisji Eu-
ropejskiej, która w ramach Programu Leonardo da Vinci umożliwiła realizację 
kolejnego przedsięwzięcia badawczego.

QF2Teach – Qualified to Teach5 

Wielość ról, stanowisk i funkcji zawodowych wpisanych w profesję eduka-
tora dorosłych nakazała uczestniczącym w projekcie partnerom wypracowanie 
konsensusu odnośnie do profilu zawodowego specjalisty edukacji dorosłych, któ-
ry miał stać się przedmiotem analiz i zgodnie z celem projektu „otrzymać” swój 
profil kompetencji zawodowych. Ostatecznie podjęto pracę nad profilem kom-
petencji edukatora dorosłych, który charakterem swojej działalności wpisuje się 
w angielski termin „Adult Learning Facilitator”. Jest to specjalista w zakresie 
nauczania i zarazem osoba potrafiąca sprostać licznym wyzwaniom wynikającym 
ze specyfiki współczesnych procesów uczenia się rozproszonych na różne śro-
dowiska, podlegających żywiołowej dynamice, zdanych na wielość technologii, 
źródeł i opcji zdobywania wiedzy. Facylitator uczenia się dorosłych jest nie tyle 
3	 Wcześniej	termin	ERK	pojawił	się	m.in.	w	Decyzji		nr	2241/2004/WE	Parlamentu	Europejskiego	
i	Rady	z	15	grudnia	2004	roku	w	sprawie	jednolitych	ram	wspólnotowych	dla	przejrzystości	kwa-
lifikacji	i	kompetencji.

4	 Wyniki	projektu	dokumentuje	publikacja:	Nuissl	E.,	Lattke	S.	 (red.)	Qualifying adult learning 
professionals in Europe,	Bielefeld	2007.

5	 Ogólne	 informacje	 na	 temat	 projektu	 zostały	 opublikowane	 na	 łamach	 „Edukacji	 ustawicz-
nej	Dorosłych”	2/2011	w	artykule:	Ewa	Przybylska,	Qualified to Teach – profesja facylitatora  
w europejskiej debacie o kompetencjach edukatorów dorosłych, s.	110–123.	W	języku	niemiec-
kim	raport	z	projektu	jest	zawarty	w	publikacji:	Sgier	I.,	Lattke	S.	Professionalisierungsstrategien 
der Erwachsenenbildung in Europa,	Bielefeld	2012,	s.	109–125.	Wersja	angielska	dostępna	jest	 
na	stronie	http://qf2teach.com/assets/files/Concept%20for%20transnational%20qualification%20
framework.pdf
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nauczycielem w tradycyjnym znaczeniu słowa, ile osobą wspierającą, inspirującą, 
motywującą do uczenia się i aranżującą procesy uczenia się jednostek i grup spo-
łecznych. Praca nad transnarodową koncepcją ram kwalifikacyjnych facylitatora 
polegała na skonstruowaniu katalogu jego kompetencji, akceptowalnego zarówno 
na płaszczyznach krajowych, jak i na gruncie europejskim oraz jego adaptacji do 
wymogów ERK.

Pierwsza faza projektu

Wybór padł na metodę Delfi, pozwalającą na tworzenie perspektywicznych, 
długoterminowych wizji przyszłości dzięki wykorzystaniu wiedzy i doświadczeń 
eksperckich. Nazwą nawiązuje ona do miasta Delfy w starożytnej Grecji, poło-
żonego niedaleko Zatoki Korynckiej, któremu sławę przyniosła kapłanka Pytia 
przepowiadająca przyszłość we wzniesionej około 600 lat p.n.e świątyni Apol-
lina. W Polsce znalazła już niejednokrotnie zastosowanie, choć nie cieszy się 
popularnością na gruncie szeroko rozumianej humanistyki. Zainteresowanie nią 
wykazują głównie dziedziny związane z technologią czy nauki medyczne, także 
wielkie agencje badawcze, jak Pentor, wykorzystujące ją do budowania średnio- 
lub długookresowej wizji rozwojowej. W omawianym projekcie metodę delfic-
ką zastosowano celem prognozowania kluczowych kompetencji profesjonalisty 
pracującego obecnie i w przyszłości z dorosłymi uczniami. Badania wymagały 
podejścia heurystycznego, wiedzy opartej na doświadczeniach praktycznych, jak 
i analizie różnorodnych rozproszonych źródeł informacji. Procedury postępowa-
nia badawczego zostały opracowane w oparciu o przegląd stosunkowo bogatej 
literatury angielsko- i niemieckojęzycznej i nie odbiegały zasadniczo od przedsta-
wionych w niej klasycznych przypadków zastosowania tej metody. Ostatecznie 
projekt badawczy przyjął następujący harmonogram:
1. Powołanie grupy ekspertów koordynującej i monitorującej badanie,
2. Konstruowanie pierwszej wersji kwestionariusza,
3. Testowanie kwestionariusza pod względem przejrzystości, jednoznaczności  

i zrozumiałości,
4. Przesłanie pierwszego kwestionariusza do uczestników badania,
5. Analiza pierwszej rundy odpowiedzi,
6. Przygotowanie drugiej wersji kwestionariusza,
7. Przesłanie drugiego kwestionariusza do uczestników panelu,
8. Analiza drugiej rundy odpowiedzi,
9. Przygotowanie raportu końcowego.

Istotą metody delfickiej jest wieloetapowość postępowania badawczego. 
Poszczególne rundy mogą być powtarzane wielokrotnie, dopóki nie zaistnieje 
pewność co do uzyskania rzetelnych i stabilnych wyników. Partnerzy projektu, 
zobligowani budżetem i harmonogramem zatwierdzonym przez KE, nie dyspono-
wali ani nieograniczonym czasem na realizację badań, ani środkami finansowymi, 
które pozwoliłyby na przeprowadzenie dodatkowych rund badania. 
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Badania realizowano techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview), 
której głównym walorem było umożliwienie dotarcia do osób rozproszonych po 
różnych regionach Europy. Pytania kwestionariuszowe zostały umieszczone na 
stronie internetowej głównego koordynatora projektu i przekazywane za pośred-
nictwem sieci do komputera respondentów. Udzielane przez nich odpowiedzi re-
jestrował bezpośrednio serwer docelowy. 

W pierwszej rundzie badań uczestniczyło 208 ekspertów reprezentujących 
różne obszary edukacji dorosłych; pracownicy nauki, administracji oświatowej na 
szczeblach krajowym i lokalnym, nauczyciele edukacji dorosłych, doradcy zawo-
dowi, osoby pracujące w organizacjach pozarządowych realizujących ofertę z za-
kresu edukacji dorosłych. Właściwy dobór uczestników badania przesądza w me-
todzie delfickiej o ostatecznym kształcie rezultatów badania. Kwestią zasadniczą 
było wyłonienie ekspertów, którzy w oparciu o swoje doświadczenia zawodowe 
oraz wiedzę na temat trendów rozwojowych w społeczeństwie, na rynku pracy,  
w obszarze nowoczesnych technologii i edukacji dorosłych, byli w stanie dostar-
czyć oczekiwanych informacji. Metoda delficka nie należy do metod bazujących 
na danych statystycznych. W pierwszym rzędzie opiera się na wiedzy, doświad-
czeniu oraz intuicji respondentów. Rozesłane im kwestionariusze zawierały 74 
pytania uporządkowane w dziewięciu domenach – kategoriach kompetencji: 
1. Kompetencje osobowe, 
2. Interakcje i komunikacja z uczącymi się, 
3. Współpraca ze środowiskiem zewnętrznym,
4. Planowanie i zarządzanie,
5. Wspieranie rozwoju uczących się,
6. Wiedza z zakresu nauczanego przedmiotu i wiedza pedagogiczna,
7. Monitorowanie i ocenianie postępu w nauce uczących się osób,
8. Wiedza dydaktyczna i metodyczna,
9. Rozwój osobisty, refleksyjność.

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie, którym cechom, umiejęt-
nościom bądź kompetencjom przypisują najbardziej istotne znaczenie, a które 
uważają za mniej ważne w pracy facylitatora uczenia się dorosłych. Odpowie-
dzi udzielali w oparciu o sześciostopniową skalę Likerta, porządkując cechy od 
najbardziej do najmniej istotnych. Ważną część badania stanowiła prognoza od-
nośnie do pożądanych kwalifikacji facylitatorów w niedalekiej przyszłości, tj.  
w 2015 roku. Respondenci wyrażali swoje opinie, wybierając każdorazowo jeden 
z trzech wariantów: „mało ważne”, „średnio ważne”, „bardzo ważne”.

W końcowej części kwestionariusza znalazło się miejsce na otwarte wy-
powiedzi badanych; ich komentarze na temat poszczególnych domen lub cech  
w nich wymienionych oraz ewentualne uzupełnienia. Wyniki badań poddano 
analizie statystycznej, której rezultaty przedstawiono w postaci analizy wiodą-
cych sił. Miała ona wykazać, czy struktura zaproponowana przez grupę koordy-
nującą (dziewięć domen) spotka się z akceptacją międzynarodowych ekspertów.  
Z uzyskanych wypowiedzi wyłoniła się nowa struktura obejmująca 10 domen, 
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Tab. 1. Pierwsze pytanie w kwestionariuszu w pierwszej rundzie

W pierwszym rzędzie zamierzamy określić kompetencje w obszarze, który nazwaliśmy 
„kwalifikacje osobowe”. Facylitator uczenia się dorosłych powinien być:

 Proszę wybrać właściwą odpowiedź:
  Dziś jest to  W 2015 roku będzie to
 Najmniej 

ważne
1

 

2

 

3

 

4

 

5

Najważ-
niejsze

 6

Mało 
ważne

Średnio 
ważne

Bardzo 
ważne

empatyczny O O O O O O O O O

autentyczny O O O O O O O O O

pełen humoru O O O O O O O O O

uważny O O O O O O O O O

otwarty O O O O O O O O O

 O O O O O O O O O

Źródło: www.qf2teach.eu  Materiał opracowany przez partnerów projektu.

przy czym niektóre ze wskazań nie mogły być, na skutek analizy statystycznej, 
podporządkowane żadnej z kategorii. W oparciu o średnią wartości poszczegól-
nych komponentów grupa koordynująca opracowała ranking poszczególnych 
kompetencji. Zgodnie z założeniem, że profil kompetencji zawodowych nie po-
winien obejmować więcej niż 30 komponentów, do katalogu kompetencji wpro-
wadzono domeny i wskazania, które w pierwszej rundzie badania uplasowały się 
na 30 pierwszych pozycjach. Katalog kompetencji przyjął następującą strukturę:
1. Zarządzanie i komunikacja z grupą,
2. Motywacja i inspiracja do uczenia się,
3. Efektywne nauczanie,
4. Kompetencja w dziedzinie nauczanego przedmiotu,
5. Osobisty rozwój zawodowy,
6. Wspieranie procesów uczenia się,
7. Analiza procesów uczenia się.

W drugiej rundzie badania powtórzono proces z poprzedniego etapu. Nowy 
kwestionariusz obejmował wszystkie komponenty zawarte w pierwszym katalogu 
kompetencji oraz nowe, które zostały wniesione przez respondentów w ramach 
udzielanych przez nich komentarzy w otwartej części pierwszego kwestionariu-
sza. Tym razem celem była walidacja katalogu kompetencji i nadanie mu ostatecz-
nego kształtu. Eksperci uczestniczący w drugiej fazie badania zostali poproszeni 
o potwierdzenie wagi lub eliminację tych cech, które uważają za mniej istotne,  
w tym ustosunkowanie się do nowo wprowadzonych cech. Zgodnie z celem dru-
giej rundy badania modyfikacji uległa struktura kwestionariusza; respondenci 
otrzymali do wyboru dwie odpowiedzi: „tak” i „nie”.
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Tab. 2.  Pierwsze pytanie w kwestionariuszu w drugiej rundzie 

W pierwszym rzędzie prosimy o odpowiedź na pytanie: Czy 
kompetencje zawarte w polu „kwalifikacje osobowe” powinny być 
włączone do katalogu kompetencji czy nie?
Facylitator uczenia się dorosłych powinien być (proszę wybrać 
każdorazowo właściwą odpowiedź):

Tak Nie

otwarty
stabilny emocjonalnie
uważny
empatyczny
autentyczny

Źródło: www.qf2teach.eu  Materiał opracowany przez partnerów projektu.

Kompetencje bądź ich cechy, które uzyskały największe poparcie responden-
tów zostały wprowadzone do ostatecznej wersji katalogu. Obok siedmiu domen, 
wyłonionych na bazie analizy statystycznej, znalazły się w nim dwie kolejne, na 
które złożyły się komponenty rozproszone. Katalog przyjął następujący kształt:

Tab. 3.  Katalog kompetencji kluczowych facylitatora uczenia się dorosłych

Domena/Kompetencja 
kluczowa: 

Przykładowe cechy

Zarządzanie  
i komunikacja  z grupą

jednoznaczne, jasne wypowiedzi, zarządzanie dynamiką grupy  
i konfliktami

Kompetencja  
w dziedzinie nauczanego 
przedmiotu

wiedza merytoryczna oraz dydaktyczna w danej dziedzinie nauczania

Wspieranie uczenia się wspieranie nieformalnych procesów uczenia się, znajomość  
i umiejętność zastosowania alternatywnych metod, umiejętność 
wykorzystania w procesach uczenia się wiedzy i doświadczeń 
życiowych uczestników

Efektywne nauczanie dostosowanie ofert edukacyjnych do potrzeb poszczególnych grup 
adresatów, planowanie ofert z uwzględnieniem dostępnych zasobów 
czasowych, dydaktycznych, finansowych

Osobisty rozwój 
zawodowy

orientacja według potrzeb uczących się, bazowanie na własnym 
doświadczeniu życiowym, rozpoznanie własnych potrzeb 
edukacyjnych, kreatywność, elastyczność

Stymulacja uczenia się motywowanie, inspiracja uczących się
Analiza procesów 
uczenia się

monitorowanie, ewaluacja, ocena własnych relacji z uczącymi się, 
ocena poziomu zaawansowania w uczeniu się uczących się osób

Kompetencja osobista stabilność emocjonalna, odporność na stres, wiarygodność, 
autentyczność, otwartość

Asystowanie  
uczącym się

kreowanie sprzyjającej atmosfery, motywowanie do współpracy 
między uczącymi się, wskazywanie uczącym się treści, które powinni 
opanować, udzielanie indywidualnego wsparcia uczącym się

Źródło: www.gf2teach.eu Materiał opracowany przez partnerów projektu.



Profesjonalizacja w edukacji dorosłych w kontekście Europejskich Ram... 63

Druga faza projektu

Na tym etapie projektu należało adaptować katalog kompetencji kluczowych 
facylitatora uczenia się dorosłych do Europejskich Ram Kwalifikacji, uwzględnia-
jąc jej strukturę oraz deskryptory definiujące poszczególne poziomy kwalifikacji. 
Dalsze działania skupiły się wokół poziomów piątego i szóstego ERK odpowia-
dających studiom I. stopnia. Za wyborem tych poziomów przemawiał charakter 
profesji facylitatora uczenia się dorosłych, który realizuje się zawodowo w bez-
pośrednich kontaktach z uczącymi się osobami; nauczając, wspierając, inspirując, 
motywując, doradzając, kierując itp. Uznano, że wyższe poziomy kwalifikacji, 
odpowiadające efektom uczenia się na studiach II. stopnia, predysponują do pra-
cy przede wszystkim w obszarach zawodowych, jak: zarządzanie edukacją doro-
słych i instytucjami oświatowymi czy przewodzenie społecznościom lokalnym. 

Kolejne wyzwanie wiązało się z koniecznością wyważenia pomiędzy wy-
mogiem kompletności kompetencji kluczowych a ich przydatnością dla prak-
tyki. Opowiadając się za drugą opcją, grupa koordynująca zdecydowała się na 
podporządkowanie 9 kompetencji kluczowych trzem współzależnym elementom 
procesu nauczania–uczenia się: tematowi, nauczycielowi i uczniowi. W ostatecz-
nym kształcie katalog kompetencji kluczowych objął trzy obszary kompetencyj-
ne: kompetencje w zakresie treści przedmiotu i dydaktyki (ekspert w dziedzinie 
przedmiotu nauczania i dydaktyki, aranżacji środowiska uczenia się i analizy pro-
cesów uczenia się), kompetencje w zakresie własnego rozwoju osobistego oraz 
zawodowego i kompetencje w zakresie asystowania uczącym się osobom (moty-
wacja do uczenia się, wspieranie procesów uczenia się, opieka nad uczącymi się 
oraz zarzadzanie grupą).

Ostatnie zadanie polegało na opisaniu deskryptorów wiedzy, umiejętności  
i kompetencji odnoszących się do każdej z trzech domen. 

Konfrontacja powstałej Ramy Kwalifikacyjnej z opiniami międzynarodo-
wych ekspertów nieuczestniczących w poprzednich fazach projektu potwierdziła 
akceptację dla wypracowanego modelu, który pozwolił na kompleksowe ujęcie 
kluczowych kompetencji facylitatora procesów uczenia się dorosłych. Osiągnięty 
konsensus dotyczył procedury wypracowania Ramy Kwalifikacyjnej oraz jej osta-
tecznego kształtu, niemniej respondenci, patrząc na procesy uczenia się dorosłych 
przez pryzmat kontekstów społeczno-kulturowych, charakterystycznych dla repre-
zentowanych przez nich państw, nie byli zgodni w kwestii rangi poszczególnych 
komponentów kompetencji składających się na profil zawodowy facylitatora.

Zakończenie

Niewątpliwe jednym z głównych walorów projektu QF2TEACH, a także 
czynnikiem sprzyjającym szerokiej akceptacji opracowanej Ramy Kwalifikacyjnej 
facylitatora procesów uczenia się dorosłych było zaproszenie do grona ekspertów 
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zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki oświatowej. Mimo iż postulat za-
cieśnienia współpracy między tymi dwoma środowiskami jest artykułowany od 
wielu lat, debaty na temat kompetencji specjalistów edukacji dorosłych prowa-
dzone są na płaszczyźnie europejskiej z reguły w wąskim gronie naukowców, do 
którego włączane zostają co najwyżej osoby zarządzające instytucjami edukacji 
dorosłych. W sytuacji, gdy bezpośredni kontakt z uczącymi się dorosłymi mają 
głównie nauczyciele dysponujący innym wykształceniem aniżeli andragogiczne, 
pomijanie ich doświadczeń i opinii negatywnie rzutuje na efekt wszelkich opra-
cowań. Zastosowanie metody delfickiej pozwoliło na eliminację tego poważnego 
mankamentu i uzyskanie wyników, które z pewnością dobrze służą uczestnikom 
nieustającej debaty o kompetencjach specjalistów edukacji dorosłych.
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Netografia
Towards a Transnational Qualification Framework for Learning Facilitators in Adult and 
Continuing Education in Europe. Concept developed by the European Project „Quali-
fied to Teach“ (QF2TEACH), dostępny na http://qf2teach.com/assets/files/Concept%20
for%20transnational%20qualification%20framework.pdf, (otwarcia wielokrotne, 2012– 
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Professionalisation in adult education in the context of the European 
Qualifications Framework on the example of adult learning facilitator 
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Summary: The article presents several aspects of the European debate on the 
professionalisation of adult education. Drawing upon three international projects 
implemented as part of the European programmes, it outlines trends and tendencies 
of searching for a common way leading to the increase in the quality of educational 
work with adults through ensuring transparency and high standards of teaching 
staff qualifications. A special attention is devoted to the competences of an adult 
learning facilitator, who constituted the research subject of the Qualified to Teach 
project implemented by the European partners in 2009-2011. The application of 
Delphi method in the project enabled to work out the consensus on key competences 
required of a specialist working with adult learners.
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