Центри професійної досконалості та
інновацій у ПОН:
Досвід Галісії

Іспанія (Галісія)
Фернандо Лопес Усейра
Хосе Антоніо Хардон Баія
Підрозділ професійної освіти Ксераль

Звідки ми?

Галісія
(Іспанія)
• Населення
• Площа

Іспанія
46,52 мільйонів
505 944 км2

Галісія
2,71 мільйона (5,82%)
29 574 км2 (5,84%)

Іспанія (Галісія)
децентралізована структура
управління
Центральний уряд

Ухвалює загальні та основні закони (на
основі правил ЄС, коли це необхідно).

• Парламент.
• Уряд (президент і міністри).

Регіональний уряд
• Регіональний парламент.
• Регіональний президент і
кабінет.

Місцеве самоврядування
• Міська рада.
• Міський голова.

Затверджує регіональне законодавство
застосовуючи, адаптуючи та
розробляючи загальні закони.
Приймає місцеві нормативні документи
на основі регіональних та державних
законів.

Іспанія (Галіція)
Система ПОН

Національна рамка
кваліфікаційні
(НРК)

Система ПОН
Початкова
підистема ПОН

Підсистема ПОН на
робочому місці

Безперервна ПОН
для працівників

Програми ПОН
для непрацевлаштованих людей

Дипломи ПОН
академічне та професійне
значення

Професійні сертифікати
тільки професійне значення

Іспанія (Галісія)

Міністерство освіти

Міністерство праці

Регіональний уряд
Регіональне Міністерство
освіти

Постачальники послуг ПОН
Школи

Початкова ПОН

Регіональне Міністерство
праці

Школи
Компанії
Профспілки
Інші

Консультативні органи (зацікавлені сторони)

Центральний уряд

Технічні групи

Технічні групи

Консультативні органи (зацікавлені
сторони)

децентралізоване управління ПОН

ПОН на робочому місці

Партнерське спілкування в ПОН
Консультативні органи (зацікавлені
сторони)

Центральний уряд
• Управління ПОН.
• Національні кваліфікаційні рамки

Компанії

Регіональний уряд
• Регіональний орган ПОН
• Основні угоди

Заклади ПОН
• Директор
• Наставник модулю виробничого
навчання
• Викладачі

• Інформація.
• Програми подвійних дипломів
ПОН
• Модуль виробничого навчання
• Відпустки вчителям для
підвищення кваліфікації.
• Підприємництво.
• Технічні робочі групи.
• Інновації.
• Виставки.
• Конгреси.
• Конкурси.

Іспанія (Галіція)
Поточна система ПОН

Система трудових
ресурсів

Освітня система
22
21
20
19

Диплом університету

18
17

Програми старших
класів середньої
школи

Середня
ПОН

Обов'язкова середня
освіта

Базова ПОН

16
15
14
13

Вища ПОН

Рівень 3
Вища
освіта

Середня освіта

Професійні сертифікати

Рівень 2
Професійні сертифікати

Рівень 1
Професійні сертифікати

Іспанія (Галіція)
Постачальники послуг з ПОН
Система ПОН
Початкова
підистема ПОН
• ІЦПОН (Інтегровані
центри ПОН).
• Державні середні школи.
• Приватні середні школи.
Усі центри потребують
адміністративної акредитації.
Поточні збірки правил:
мінімальні загальні правила,
приміщення, обладнання та
викладачі.

Підсистема ПОН на
робочому місці
Безперервна ПОН
для працівників
Програми ПОН для
непрацевлаштованих
• ІЦПОН (Інтегровані центри
ПОН).
• Інші акредитовані центри:
• Профспілки
• Компанії

Національні кваліфікаційні
рамки (НКР)

Національна рамка кваліфікацій
26 галузевих секторів
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Адміністрування та управління.
Сільське господарство.
Мистецтво і ремесла.
Хімія.
Проектування і будівництво.
Електрика та електроніка
Енерго- і водопостачання.
Видобувна промисловість .
Харчова промисловість .
Скло і кераміка.
Графічне мистецтво.
Здоров'я.
Гостинність та туризм.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Зображення та звук.
Інформаційні та комунікаційні технології.
Монтаж та технічне обслуговування.
Морська і рибна промисловість.
Металообробка.
Особистий образ.
Фізична культура й спорт.
Безпека і довкілля.
Соціально-культурні та комунальні
послуги.
Виробництво текстилю, одягу та шкіри.
Торгівля і маркетинг.
Транспорт і обслуговування транспортних
засобів.
Деревина, меблі та корок.

Національна рамка кваліфікацій
Статистика
Початкова ПОН

Професійна ПОН на
робочому місці

34 дипломи про базову ПОН

77 Рівень 1 Професійні
сертифікати

60 дипломів про середню ПОН

242 Рівень 2 Професійні
сертифікати

81 Дипломи про вищу ПОН

255 Рівень 3 Професійні
сертифікати

175 Всього Дипломів про ПОН

574 Усього Професійні
сертифікати

26 газузевих секторів

Типи пропозиції ПОН
- гнучкість
Початкова ПОН

Професійна ПОН на
робочому місці

Програми стаціонарного навчання

Плани навчання для безробітних

Модульні програми (> 18)
На робочому місці, дистанційне навчання

Плани навчання для
працевлаштованих

Подвійні дипломи ПОН (> 18, <30)

Навчання за запитом

Подвійні дипломи ПОН на 2-му курсі
стаціонарного навчання (> 18, <30)

Договір про стажування

Тести для отримання диплома про ПОН
(без навчання)

Визнання навичок, набутих через досвід роботи

Дипломи ПОН
основні характеристики
•
•
•
•
•
•

Академічне і професійне значення.
На основі результатів навчання .
Практичне навчання в модельованих реальних робочих середовищах.
2 000 годин протягом двох навчальних років (програми стаціонарного навчання)
Тренінг організовується за професійними модулями.
Дипломи ПОН загальні модулі:
– Професійна підготовка та навчання.
– Бізнес та підприємницька ініціатива.

• Модуль працевлаштування: НРМ «Навчання на робочому місці» (наприкінці 2го
навчального року).
– Базова ПОН: 320 годин.
– Середня ПОН: 410 годин.
– Вища ПОН: 384 години.

Подвійний диплом ПОН
ключові характеристики
• Навчальний процес розділено між навчальним закладом та
компанією.
• Участь компанії у виробничому навчанні становить від 33% до 85%
загальної кількості годин.
• Програму можна продовжити з двох до трьох років.
• Перед початком роботи в компанії студенти повинні пройти
підготовку в навчальному центрі.
• Оцінювання студентів покладається на вчителів навчального
закладу з урахуванням думки наставників з компанії та результатів
роботи.
• Студенти отримують оплату за свою роботу, тому що вони мають
контракт із компанією.
• Студенти отримують диплом ПОН наприкінці програми.

Карта ПОН
в Галіції (Іспанія)

2018-2019 навчальний рік
Базова

Середня

Вища

ВСЬОГО

208

395

381

984

Мод. прог.
на місці

93

89

182

Подвійний
диплом

18

32

50

Мод.
дистанційне
навчання
ВСЬОГО

18

27

45

Стаціонарне
навчання
(програми)

* Державні
заклади

1261*

Карта ПОН
в Галісії (Іспанія)

• 269 закладів ПОН
• 52 000 студентів ПОН
• 4 091 викладачів ПОН

• 20 КЦПП (Комплексний
центр професійної підготовки)
• 40% студентів ПОН
• 35% викладачів ПОН

Мережа
КЦПП
• Мережа , що складається з 20
галісійських КЦПП:
• Початкова ПОН.
• ПОН на робочому місці
• Визнання навичок, набутих через
досвід роботи
• Профорієнтація та консультування.
• Загальна стратегія КЦПП та координація
між навчальними закладами.
• Лідер ПОН у Галісії.
• Система керування якістю: IQNet та
AENOR - ISO 9001: 2015.
• Стосунки між КЦПП та компаніями.
• План підприємництва - “Eduemprende”.
• Бізнес-інкубатори для студентів ПОН
• Інноваційні проекти.

КЦПП
Система керування якістю мережі
• Сертифікат мультисайту ISO 9001/2015.
– Загальний довідник із якості: процеси,
робочі інструкції, документи.

• Загальна координація: Генеральний
субдиректорат ПОН Галісійської
регіональної адміністрації.
• Відстеження системи: Робоча група
менеджерів якості КЦПП.
• Керування системою: Комітет з якості.
– Генеральний субдиректорат ПОН
– Менеджер якості мережі КЦПП.
– Директори КЦПП.

• Внутрішні та зовнішні аудити мережі.

Структура
КЦПП
Директор
Органи правління з одним
учасником

Органи колегіальності
Громадська
рада

Заступник
директора

Рада вчителів

Секретар

Відділ якості, інновацій, керівництва та
консультування

Відділ Адміністрування та
управління.

Заступник директора

Секретар

Департамент
профорієнтації
та
консультування
.

Департамент
якості та
інновацій

Департамент
стосунків з
компаніями

Департамент
визнання
навичок,
набутих через
досвід роботи

Координаційні органи

Керівник
навчального
відділу

Департамент
навчання та
кар'єрного
консультуван
ня

Навчальний відділ

Керівник навчального
відділу

Департамент
газузевих
секторів

Департамент
динамізації
(вивчення)
іноземних
мов

Комісія з
охорони
здоров'я та
безпеки
Координатор
підприємництва

Координатор
міжнародних
програм

Координатор
ІКТ

Координатор
інновацій та
підготовки
вчителів

Викладацькі
колективи

Координато
р
бібліотеки

Департамент
динамізації
(вивчення)
галісійської
мови

Координатор
Групи
динамізації
(вивчення)
галісійської
мови

Громадська
рада КЦПП
Члени громадської ради
7 осіб, що не є
6 співробітників КЦПП
членами КЦПП
• Директор
• Керівник навчального відділу
• Секретар

• 3 Представники адміністрації

• 3 викладачі

• 2 Представники найвідоміших
профспілок регіону

• 2 Представники найвідоміших
бізнес-організацій регіону

КЦПП
Родольфо Уча Піньєро (Феррол)

• Феррол
• 2 КЦПП
• 9 закладів ПОН
• Сфера впливу
• 7 закладів ПОН

КЦПП
Родольфо Уча Піньєро (Феррол)
Феррол
• Місто в провінції А Корунья на
Атлантичному узбережжі .
• Населення: 70 000.
• Населення сектору впливу: 200 000.
• Економіка:
• Морський сектор: Навантія громадські верфі.
• Індустріальні парки: Заводи,
торгові центри, гіпермаркети,
автосалони, АЗС, будівельні
компанії,…
• Комерційні округи.
• Туризм.

КЦПП
Родольфо Уча Піньєро (Феррол)
• Споруди  1 будівля:
• 5 000 квадратних метрів.
• 30 класних кімнат із більше ніж 500
персональними комп'ютерами.
• Актовий зал (240 місць).

• Бібліотека.
• Спортивний зал і спортивний
майданчик.
• Шкільна їдальня.
• Бізнес-інкубатори.

• 69 педагогічних працівників.
• 10 Непедагогічний персонал.
• 850 студентів ПОН
• 600 Програми стаціонарного
навчання

• 250  Модульні програми (> 18).

КЦПП Родольфо Уча Піньєйро
(Феррол)
Початкова підсистема ПОН

6 галузевих секторів 14 дипломів про ПОН

АДМІНІСТРАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ
•

Технік з адміністративного управління

•

Старший технік з адміністрації та фінансів

•

Старший технік в офісі Директора

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА Й СПОРТ
• Старший технік з фізичної культури, спорту та дозвілля

ПРОЕКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВО
• Старший технік з будівельних проектів

ТОРГІВЛЯ і МАРКЕТИНГ.
• Технік з комерційної діяльності
• Старший технік з управління продажами та офісною
нерухомістю
• Старший технік з маркетингу та реклами

ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
• Основний кваліфікований оператор з комп'ютеризації
діловодства
• Технік з мікрокомп'ютерних систем і мереж

ГОСТИННІСТЬ ТА ТУРИЗМ
• Старший технік з туристичнмх довідок, інформації та
допомоги

• Старший технік з управління системами комп'ютерних
мереж
• Старший технік з розробки мультиплатформних
додатків
• Старший технік з розробки веб-додатків

КЦПП Родольфо Уча Піньєйро
(Феррол)
Підсистема ПОН на виробництві
Визнання навичок, набутих через досвід роботи
•
•

Адміністрування та управління 50 осіб
Торгівля та маркетинг 20 осіб

НЗН «Навчальні заходи для непрацевлаштованих»
• Програми ПОН для безробітних більше, ніж 50 осіб

Доходи та витрати КЦПП
ДОХОДИ

• Загальний дохід від експлуатаційних
витрат.
• ЄСФ Європейський соціальний фонд.
• Фотокопії.
• Використання будівель.

ВИТРАТИ
•
•
•
•
•
•
•

ВИТРАТИ, ЯКИМИ НЕ КЕРУЄ НАВЧАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД
• Оплата праці викладацького та не
викладацького складу.
• Обладнання та приміщення.
• Навчання викладачів.

•
•
•
•

Базове обслуговування.
Опалення.
Електроенергія та водопостачання.
Витратні матеріали.
Малоцінне обладнання.
Оплата експертам.
• Навчання.
• Лекції.
Додаткова педагогічна діяльність.
• Транспортні послуги.
• Квитки.
Витрати на відрядження.
Оренда обладнання.
Канцтовари
Поштові витрати.

Інновації
• Ставлення людей та організацій до ...
– Нових видів діяльності.
– Виконання старих видів робіт у відмінний та новий
спосіб.
– Виконання того ж у простіший спосіб.
– Виконання з кращими стандартами якості.
– Виконання більш ефективним способом.

Інновації
• Інновація це:
– Випереджати зміни,
– Пропагувати зміни.

• Адміністрування освіти та інновацій.
– Підтримка та популяризація інновацій.

• Постійний зворотний зв’язок у межах
інновацій.

Основні
сфери інновацій
• Мережа КЦПП
• Подвійні дипломи ПОН.
• Підприємництво.
– Програми.
– Мережа бізнес-інкубаторів.

•
•
•
•
•
•
•

Інноваційні проекти.
Реклама ПОН.
Розробка ІКТ .
Система керування якістю:
Навчання викладачів ПОН .
Інтернаціоналізація.
Багатомовність.

Програми підприємництва

Стратегічні осі
Мотивувати

Навчати
започаткуванню
бізнесу

Заохочувати
і підтримувати

Координувати та використовувати ініціативи

Підприємництво
мережа бізнес-інкубаторів
26 Закладів в Галіції з бізнес-інкубаторами

• Загальний
брендинг.
• 2 - 4 робочі
станції.
• Наставник.
• Бізнес-план.

Інноваційні
проекти
• Щорічне скликання (5е).
• Бюджет 2018 року .
• Форми роботи.

•

– Технологічний або
науковий.
– Дидактичний.

•
•

• Співпраця.
– Серед центрів.
– З компаніями.

• Корисні для навчання.
• Мотивація.
– Викладачі.
– Студенти.

•

Поліпшення можливості.
працевлаштування.
– Кількість компаній, які
належать до інкубаторів.
Грошове утримання
< 40 000 €.
– Обладнання.
– Транспортні витрати
і Управління продовольства і
медикаментів.
Реклама.
– Портал ПОН.
– Виставка: Innova FP 2017.
•
•
•
•

30 проектів.
17 проектів міні-компаній.
4 компанії з інкубаторів.
32 навчальні заклади, 47
компаній.

Реклама
ПОН
•
•
•
•
•
•
•
•

Реклама бренду.
Брошури.
ЗМІ.
www.edu.xunta.es/fp
Веб-сайтицентрів ПОН .
Соціальні мережі.
Виставки і конгреси.
Конкурс: GaliciaSkills.

Реклама
ПОН

Розробка ІКТ
• Інструменти менеджменту:
– Потребує ідентифікації.
– Розробка інструментів ІКТ.
– Взаємопов'язаність
інструментів.
• Платформа електронного
навчання:
– Platega 2.0.
• «Програмування».
• Симулятори, віртуальна
реальність (ВР).

Система
керування якістю

• Мережі якості:
– 48 сертифікованих центрів.
– ISO 9001/2015.
КЦПП
Мережа
підготовки
викладацько
го складу

EASD
DXEFPIE
CMUS
та
CDAN

КМПП
Мережа
сертифіков
аних
цертрів

Навчання викладачів ПОН
Наявні
• Мережа підготовки вчителів.
• Інструмент управління ІКТ
“Fprofe”.
• Виробниче та електронне
навчання .
– 140 навчальних заходів.
– 2512 вчителів.

• Влаштування в компаніях (75).
• Відпустка «для навчання».
– Для отримання кваліфікації.
– Щоб скласти або розробити
дидактичні матеріали.

• Програми «Робота за
кордоном» (128).

Нові
• Власні проекти навчання:
– Ідентифікація потреб Центру.
– Розробка спеціального
проекту.
– Впровадження
• 77 проектів.
• 597 вчителів.

• Нові стратегії у підготовці
вчителів ПОН:
– Залучення компаній.
– Орієнтовані на інноваційні
проекти.

Інтернаціоналізація
багатомовність
• Двомовні відділення та багатомовні центри ПОН:
– Викладання нелінгвістичних предметів іноземною мовою.
– Поліпшення рівня студентів в іншій мові.
– Викладач немовних дисциплін з мовними компетенцями, що співпрацює з
викладачем мови.
– Доступний мовний помічник.
– Додаткові заходи> 40 годин.
– Не менше 2 навчальних років.

• «Робота або навчання за кордоном» програми тривалістю 4 роки:
– Студентів
– Дипломантів
– Учителів

787.
70.
128.

• Участь у заходах по всьому світу.

Популярність
ПОН
•
•
•
•
•

Сучасні дослідження
Гнучкість
Кращі шанси
працевлаштування
…

• Підвищення привабливості та цінування ПОН
• Збільшення кількості студентів ПОН

27,5 %
52,9 %
19,6 %

60,000
45,000

38,383

36,665

34,022

34,746

36,239

38,418

42,720

47,966

Обов'язкова середня
освіта
Повна середня освіта
ПОН

51,074

51,610

49,574

50,627

51,000

30,000
15,000
0
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Студенти ПОН в Галісії

Дякую
за увагу
Підрозділ
професійної освіти Ксераль
www.edu.xunta.es/fp
jardon@edu.xunta.es
fernando.lopez@edu.xunta.es

