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Dokument NAMA dotyczący umiejętności numerycznych
i sektora przemysłowego zaawansowanej technologii
Celem niniejszego pisma jest przyczynienie się do modyfikacji polityki wobec
europejskiego sektora zaawansowanej produkcji. Dokument ten bazuje na rezultatach
projektu NAMA finansowanego przez program Erasmus+, a mającego na celu rozwijanie
umiejętności numerycznych pracowników i słuchaczy kształcących się zawodowo
i związanych z przemysłem w tym sektorze. Materiały dydaktyczne, platforma e-learningowa
i aplikacje mobilne wypracowane w ramach NAMA zostały pozytywnie odebrane
i docenione przez odbiorców. Wyniki elektronicznej ankiety oraz seria krótkich wywiadów,
przeprowadzonych podczas szkoleń pilotażowych poświęconych materiałom wytworzonym
w projekcie, wykazały, że ponad 80% nauczycieli i uczniów uznało materiały dydaktyczne
NAMA za istotne, przydatne, wartościowe z punktu widzenia zarówno uczniów, jak
i obecnych i przyszłych pracowników sektora produkcyjnego.
Ponadto, konsorcjum NAMA opracowało dokument wzywający do poświęcenia
większej uwagi umiejętnościom numerycznym w edukacji oraz kształceniu zawodowym
i ustawicznym, który zyskał duże poparcie wśród ważnych instytucji i przedsiębiorców, jako
potwierdzenie wiarygodności projektu i rezultatów NAMA. Porozumienie (Memorandum of
Understanding) przedłożone przez konsorcjum NAMA zostało zatwierdzone przez szerokie
grono europejskich i narodowych organizacji w Grecji, Włoszech, Polski, Hiszpanii i Wielkiej
Brytanii. Wśród nich są publiczne instytuty badawcze związane z kształceniem zawodowym,
narodowe stowarzyszenia inżynierów i techników, centra kształcenia zawodowego przy
publicznych uniwersytetach, publiczne i prywatne centra kształcenia zawodowego
i ustawicznego, jak również europejskie stowarzyszenia.
Ze względu na pozytywny odbiór projektu NAMA i jego rezultatów przez zarówno uczniów,
jak i przedsiębiorców, niniejsze pismo ma na celu zwrócenie uwagi decydentów na znaczenie
umiejętności numerycznych w europejskim sektorze zaawansowanej produkcji. Skupia się
ono wokół rezultatów inicjatywy NAMA. W związku z powyższym, Konsorcjum Projektu
NAMA pragnie podkreślić co następuje:

1. Umiejętności numeryczne pracowników są kluczowe w sektorze zaawansowanej
produkcji. W praktyce przemysłowej, na którą coraz większy wpływ ma powszechna
digitalizacja, kapitał ludzki będzie wymagał szerszego wyposażenia w odpowiednio
wysokie umiejętności numeryczne. Praktycy widzą silny związek między
konkurencyjnością sektora zaawansowanej produkcji a umiejętnościami pracowników.
Dodatkowo, osoby o wyższych umiejętnościach numerycznych zdecydowanie mniej są
zagrożone bezrobociem. Społeczność reprezentująca sektor zaawansowanej produkcji
zwraca się do rządów europejskich o włączenie kształcenia umiejętności numerycznych
w programy nauczania zawodowego i ustawicznego, a w szczególności o zbadanie
możliwości poprawy nauki matematyki w kształceniu zawodowym, w celu lepszego
odzwierciedlenia w programach nauczania umiejętności wynikających z digitalizacji
zaawansowanej produkcji przemysłowej. Dodatkowo, Konsorcjum NAMA zwraca się
także z prośbą do krajowych agencji akredytacyjnych w całej Europie o priorytetowe
potraktowanie umiejętności numerycznych w stosownych systemach akredytacyjnych.
2. Nieformalne i pozaformalne formy nauczania takie jak Open Educational Resources
(OER) oraz platformy Massive Open Online Courses (MOOCs) stanowią obecnie uznane
sposoby uczenia się, mające wpływ na zwiększenie szans zatrudnienia osób wchodzących
na rynek pracy, jak i osób już zatrudnionych w sektorze zaawansowanej produkcji.
Jednakże, dotyczące ich uregulowania w poszczególnych krajach unijnych są wciąż
fragmentaryczne i różnią się w zależności od stopnia akceptacji takich metod nauczania.
Reprezentanci europejskiego sektora zaawansowanej produkcji zwracają się z prośbą do
władz oraz instytucji odpowiedzialnych za akredytację umiejętności o wytyczenie
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nieuwzględnionych w istniejących kwalifikacjach, a również o właściwe włączenie ich
do systemu kształcenia zawodowego. Ponadto, mając na względzie wsparcie
mobilności wewnątrz UE, zachęca się stosowne instytucje do rozważenia możliwości
uznawania umiejętności numerycznych zdobytych w innych krajach unijnych.
3. Sektor zaawansowanej produkcji jest kluczowy dla osiągnięcia 20-procentowego udziału
produkcji przemysłowej w PKB do 2020 roku, będącego celem zawartym w strategii
Europa 2020. Jest on także uznawany za priorytetowy w kontekście wyzwań społecznych
XXI wieku, takich jak wydajność energetyczna oraz opieka zdrowotna nad starzejącym
się społeczeństwem. Jest to związane z faktem, że zastosowanie kluczowych technologii
wspomagających (Key Enabling Technologies) tworzy nowe możliwości w zakresie
oszczędności energii oraz efektywnego świadczenia opieki zdrowotnej. Zważywszy na
powiązania tego sektora z innymi obszarami gospodarczo-społecznymi oraz na jego
strategiczną rolę w łańcuchu wartości produkcji zwracamy się z prośbą do
ustawodawców na terenie UE o zwiększenie finansowania kształtowania umiejętności
numerycznych na poziomie edukacji zawodowej, w tym poprzez partnerstwa między
przedsiębiorstwami w celu umożliwienia europejskim przedsiębiorcom absorpcji nowych
technologii. Co więcej, zachęcamy do finansowego wspierania inicjatyw edukacyjnych
podejmowanych w ścisłej współpracy z przemysłem, takich jak praktyki i staże
zawodowe, zwłaszcza, że znaczna część tego sektora reprezentowana jest przez małe i
średnie przedsiębiorstwa dysponujące ograniczonym budżetem. Tego typu działania

wspierające powinny być realizowane poprzez ulgi podatkowe, bony edukacyjne oraz
innowacyjne systemy finansowania.
4. Dostrzegane są obecnie trudności w rekrutacji, prowadzonej przez europejskich
przedsiębiorców, w zakresie tzw. umiejętności STEM1, między którymi znajduje się
matematyka. Zarysowujący się deficyt tych umiejętności w sektorze zaawansowanej
produkcji stanowi więc rosnące zagrożenie dla rozwoju tego sektora w najbliższych
latach. Zważywszy na ten fakt, przedstawiciele sektora zaawansowanej produkcji
postulują zwiększenie liczby absolwentów kierunków z obszaru STEM, zarówno na
poziomie szkół wyższych, jak i edukacji zawodowej. Zachęca się władze do rozważenia
podjęcia kampanii informacyjnych oraz wypracowania strategii promocyjnych
poświęconych obszarowi STEM przez placówki kształcenia zawodowego oraz uczelnie
w celu powiększenia grona kształcących się w zakresie matematyki.
5. Polityka ustawicznego kształcenia jest ważnym narzędziem zachęcającym do
podnoszenia kwalifikacji dorosłych. Jest również narzędziem wyposażania ich w
umiejętności numeryczne niezbędne do pracy w przemyśle XXI wieku. Zachęca się, aby
europejscy decydenci odpowiedzialni za kształcenie zawodowe położyli większy nacisk
na kształcenie ustawiczne poprzez rozwijanie programów kształcenia dopasowanych
do specyfiki tej grupy docelowej, i jednocześnie zorientowanych na konkretne
potrzeby lokalnych przedsiębiorstw.
6. Nauczyciele w szkolnictwie zawodowym stanowią kluczowy element w organizowaniu
doświadczeń edukacyjnych uczniów oraz są istotną zmienną wpływającą na końcowy
wynik kształcenia. W celu utrzymania wysokiej jakości standardów kształcenia, sektor
zaawansowanej produkcji zwraca się z prośba do władz o zwrócenie uwagi na
ustawiczny rozwój zawodowy nauczycieli pracujących w szkolnictwie zawodowym.
Jednym z przykładów skutecznych działań w tym zakresie może być wymiana dobrych
praktyk wewnątrz UE, a także różnicowanie kadry nauczycielskiej w celu rozwijania
specjalizacji w obszarze matematyki. Podsumowując, wysiłki powinny skupić się wokół
aktualizacji wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z realiami panującymi w
przemyśle.

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej.
Ta publikacja odzwierciedla wyłącznie pogląd autorów i NA oraz KE nie ponoszą
odpowiedzialności za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.
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