Ramy
Ci•g•ego Rozwoju
Zawodowego Nauczycieli
Medycyny Rodzinnej w Europie

Publikacja powsta•a przy wsparciu •nansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
Leonardo da Vinci (nr projektu 2010-1-PL1-LEO05-11460):
Framework for Continuing Educational Development of Trainers in General Practice in Europe (CEDinGP)
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialno!ci
za umieszczon" w niej zawarto!# merytoryczn".
Partnerzy Projektu:
Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce
Zdrowie i Zarz"dzanie/ZiZ Centrum Edukacji
Europejska Akademia Nauczycieli Medycyny Rodzinnej (EURACT)
Du$skie Kolegium Lekarzy Rodzinnych
Instytut Rozwoju Medycyny Rodzinnej (S•owenia)
Greckie Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych
Portugalskie Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych
Tureckie Stowarzyszenie Lekarzy Rodzinnych
Ó Prawa autorskie nale%" do Partnerów projektu Leonardo da Vinci, Nr 2010-1-PL1-LEO05-11460.
&adna cz'!# tej publikacji nie mo%e by# w jakikolwiek sposób wykorzystana, powielana lub w inny
sposób wprowadzana do publicznego obrotu bez pisemnej zgody wydanej w imieniu Partnerów przez
Promotora projektu – Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Korekta: Barbara Turnau
Projekt ok•adki: EUROHOST
Druk: TECHNET
Wydawca:
ZiZ Centrum Edukacji
Ul. H. Ko••"taja 16/4
31-502 Kraków
ISBN: 978-83-932788-1-1

Biuro Projektu Leonardo da Vinci:
ZiZ Centrum Edukacji Sp. z o.o.
ul. H. Ko••"taja 16/4
31-502 Kraków, Polska
Tel: +48 12 422 09 20
Fax:+48 12 421 40 50
biuro@zizce.edu.pl

Sekretariat administracyjny EURACT:
Barbara Toplek
Zavod za rozvoj druzinske medicine
Poljanski nasip 58
1000 Ljubljana, S•owenia
barbara.toplek@mf.uni-lj.si
Kraków 2012

„Publikacja powstała przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu
Leonardo da Vinci (nr projektu 2010-1-PL1-LEO05-11460):
Framework for Continuing Educational Development of Trainers in General Practice in Europe
(CEDinGP)
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.”

Autorzy:
Prof. Justin Allen
By•y Prezes EURACT
Cz•onek Komisji Programowej
Królewskiego Kolegium Lekarzy Ogólnych
Zjednoczone Królestwo

Dr Egle Price
By•a Prezes EURACT
Cz•onek Rady EURACT
Zjednoczone Królestwo

Prof. Igor Švab
Kierownik Zak•adu Medycyny Rodzinnej
Wydzia• Medycyny, Uniwersytet w Ljubljanie
Ljubljana, S•owenia

Prof. Adam Windak
Kierownik Zak•adu Medycyny Rodzinnej
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiello!skiego
Kraków, Polska

Wspó•praca:
Prof. Okay Ba•ak, Ayd"n, Turcja
Dr Luis Filipe Gomes, Portimao, Portugal
Prof. Janko Kersnik, Maribor, S•owenia
Prof. Margus Lember, Tartu, Estonia
Prof. Manfred Maier, Wiede!, Austria
Dr George Spatharakis, Phokida, Grecja
Dr Roger Price, Leicester, Zjednoczone Królestwo

Dr Katarzyna Dubas, Kraków, Polska
Prof. Dilek Güldal, Izmir, Turcja
Dr Niels Kristian Kjaer, Sonderborg, Dania
Dr Roar Maagaard, Aarhus, Dania
Dr Athanasios Symeonidis, Saloniki, Grecja
Dr Tomasz Tomasik, Kraków, Polska

Cz•onkowie Grupy Zadaniowej EURACT:
Eva Jurgova, S•owacja
Dolores Fores, Hiszpania
Brendan O’Shea, Irlandia
Roger Price, Zjednoczone Królestwo
Alma Svavarsdottir, Islandia
Adam Windak, Polska

Eva de Fine Licht, Szwecja
Inguna Lo!mele, #otwa
Egle Price, Zjednoczone Królestwo
Llukan Rrumbullaku, Albania
Mladenka Vrcic-Keglevic, Chorwacja

Spis tre•ci

WST•P

7

PODSTAWOWE INFORMACJE
Geneza koncepcji
Stan edukacji w Europie
Podej•cie wielowymiarowe

9
9
10
10

CELE I ZAMIERZENIA

12

ZINTEGROWANY PLAN RAMOWY ROZWOJU KOMPETENCJI
DYDAKTYCZNYCH W MEDYCYNIE RODZINNEJ
Elementy planu ramowego
Okre•lanie kompetencji zawodowych nauczycieli
Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli
Zastosowanie modelu kompetencji zawodowych nauczycieli
Dziedziny i poziomy kompetencji w nauczaniu medycyny rodzinnej

13

STRATEGIA IMPLEMENTACJI
Kompetencje osobiste i instytucjonalne
Nauczanie nauczycieli
Wykorzystanie ramowego planu rozwoju

23
23
25
27

PRZYSZ!E WYZWANIA
Jaki typ nauczyciela?
Dowód kompetencji edukacyjnych
Akredytowanie nauczycieli
Kontrola jako•ci i akredytacja kursów
Trwa!o•% szkole#

28
28
29
29
29
29

PODZI•KOWANIA

31

BIBLIOGRAFIA

33

13
14
15
17
17

7

WST•P
Znaczenie medycyny rodzinnej jako kluczowego i podstawowego poziomu systemu opieki zdrowotnej jest powszechnie uznawane na ca•ym •wiecie1-3. W Europie Pó•nocnej i Zachodniej ma ona
swoj• dobrze ugruntowan• pozycj• jako dyscyplina medyczna, natomiast w po•udniowej i wschodniej cz••ci kontynentu wci•! walczy o swoje miejsce4. Przysz•o•" medycyny rodzinnej zale!y od
wielu czynników5,6, ale z ca•• pewno•ci• w•ród nich szczególne znaczenie ma jako•" kszta•cenia
na wszystkich szczeblach edukacji medycznej w ramach tej dziedziny. Tylko profesjonalni nauczyciele z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym i dydaktycznym mog• zapewni" edukacj•
medyczn• na odpowiednio wysokim poziomie. #wiadomo•" tych faktów po••czy•a kilka instytucji
i organizacji z ró!nych krajów, w celu stworzenia projektu maj•cego na celu opracowanie jednolitej koncepcji, mog•cej przyczyni" si• do harmonizacji kszta•cenia medycyny rodzinnej w Europie. Kluczow• rol• w projekcie odgrywa Europejska Akademia Nauczycieli Medycyny Rodzinnej
(EURACT), której statutowym celem jest wspieranie i utrzymywanie wysokiego standardu europejskiej medycyny rodzinnej, poprzez propagowanie i doskonalenie edukacji w tej dyscyplinie.
Partnerzy tego projektu bazuj• na swoich poprzednich do•wiadczeniach i osi•gni•ciach, zw•aszcza na licznych kursach Leonardo–EURACT dla nauczycieli medycyny rodzinnej, opracowanych
w ramach poprzedniego projektu Leonardo da Vinci. Kluczowym produktem bie!•cego projektu,
równie! wspieranego przez Program UE Leonardo da Vinci, jest niniejszy dokument, który nakre•la ramy rozwoju zawodowego nauczycieli medycyny rodzinnej w ca•ej Europie.

Geneza koncepcji

PODSTAWOWE
INFORMACJE

Poniewa• szkolenia bazuj•ce na praktyce s• nieodzownym elementem kszta!cenia specjalistycznego w zakresie medycyny rodzinnej, niedobór lub
nawet brak wiedzy, umiej"tno#ci i kompetencji dydaktycznych w#ród tych praktykuj•cych lekarzy,
którzy dzia!aj• jako nauczyciele, by! powa•nym
de$cytem w tym zakresie. EURACT opracowa!
szereg kursów, aby wesprze% promocj" dalszego
rozwoju zawodowego w#ród tych praktykuj•cych
lekarzy, którzy odgrywaj• kluczow• rol" w kszta!ceniu zawodowym przysz!ych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej7. Pierwszy kurs Leonardo–
EURACT zosta! opracowany w ramach programu
Leonardo da Vinci prowadzonego przez Kolegium
Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Kurs ten dostarcza!
podstawowej wiedzy i umiej"tno#ci, niezb"dnych
dla nauczycieli ucz•cych w swej w!asnej praktyce, zuni$kowanych na poziomie europejskim.
Jego szeroka implementacja dowiod!a wykonalno#ci opracowanego projektu. By! to tak•e wielki
sukces dzi"ki kilku czynnikom, w#ród których za
najwa•niejsze mo•na uzna%:
v Metodologia zastosowana przy opracowaniu
kursu i sposób jego implementacji zyska!y
ogromne zainteresowanie i okaza!y si" bardzo
atrakcyjne dla nauczycieli medycyny rodzinnej
z ca!ej Europy. By!o to wynikiem wagi poruszanych tematów, przygotowania materia!ów
wysokiej jako#ci i korzystania z najnowocze#niejszych metod dydaktycznych.
v Strategia polega!a na przeszkoleniu grup nauczycieli z poszczególnych krajów, w celu upowszechnienia wiedzy, podej#cia i umiej"tno#ci
w ca!ej Europie poprzez przeprowadzenie kursów w warunkach lokalnych.
v Kurs przeprowadzono 5 razy w skali mi"dzynarodowej na poziomie europejskim, a lokalne
jego wersje implementowane by!y w 17 krajach
Europy; w kursach lokalnych uczestniczy!o ponad 1500 nauczycieli medycyny rodzinnej.
Kurs spowodowa! zainteresowanie zastosowanymi metodami dydaktycznymi, które bazuj• na aktywnym udziale ucznia w procesie dydaktycznym
– w du•ej mierze dzi"ki technice pracy w ma!ych
grupach oraz zapewnieniu odpowiednich materia!ów dydaktycznych. Ujawni! on tak•e dalsze potrzeby istniej•ce w tym zakresie, a do EURACT skie-
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10
rowano szereg apeli i wniosków z pro•b• o dalsze
przygotowywanie kursów obejmuj•cych ró•ne tematy szkole! dla nauczycieli medycyny rodzinnej.
W konsekwencji opracowane zosta"y kolejne szkolenia, np. kurs na temat zasad przeprowadzania oceny czy kurs skupiony na tematyce nauczania poprzez konsultacj#, moderowania pracy w ma"ych
grupach oraz reagowania na problemy uczestników
procesu kszta"cenia. Oczekiwania w tym zakresie
nadal s• jednak du•e i wci•• niezaspokojone.
Uznanie potrzeby rozwoju zawodowego nauczyciela, który rozszerza swoj• wiedz# i umiej#tno•ci
w efekcie ko!czenia kolejnych kursów czy szkole!, podnios"o kwesti# istnienia ró•nych poziomów
kwali$kacji nauczycieli medycyny rodzinnej – problem, który nie by" dotychczas rozpatrywany w •rodowisku edukatorów medycyny rodzinnej w Europie. Cho% kszta"c•cych w ró•nych uczelniach medycznych w Europie mo•na uzna% za ekspertów
w dziedzinie nauczania medycyny rodzinnej, brakuje de$nicji poziomów kompetencji lub niezb#dnych umiej#tno•ci, która mog"aby wspiera% zrozumienie potrzeby funkcjonowania edukacyjnych ekspertów w dziedzinie medycyny rodzinnej. Dyskusj#
nad opracowaniem takich ram rozwoju profesjonalnego nauczycieli rozpocz#to w Radzie EURACT
i stanowi ona punkt wyj•cia powstania niniejszego dokumentu.

Stan edukacji w Europie
Opieka nad starzej•cym si# spo"ecze!stwem, obarczonym rosn•c• liczb• osób dotkni#tych chorobami przewlek"ymi, oraz rosn•ce koszty us"ug medycznych stanowi• wyzwanie dla wszystkich krajów europejskich8. Dowody pokazuj•, •e systemy
opieki zdrowotnej oparte na skutecznej podstawowej opiece zdrowotnej, •wiadczonej przez dobrze
wyszkolonych lekarzy, s• efektywne i zapewniaj• skuteczn• opiek# nad pacjentami9. W tych krajach Europy, w których medycyna rodzinna jest
fundamentaln• cz#•ci• systemu opieki zdrowotnej, kwestie te s• powszechnie znane i akceptowane. Unia Europejska w"•czy"a medycyn# rodzinn•
w swoj• polityk# zdrowotn•, jest ona równie• rozwijana przez pa!stwa nieb#d•ce pa!stwami cz"on[a]

kowskimi, jako narz#dzie zapewnienia efektywnej
kosztowo opieki zdrowotnej nad swoimi obywatelami10,11. Lekarze rodzinni odgrywaj• zasadnicz•
rol# w zapewnieniu pacjentom odpowiedniej opieki zdrowotnej. Jednym z g"ównych wyzwa! stoj•cych przed nauczycielami medycyny rodzinnej jest
umiej#tno•% adaptacji do zachodz•cych zmian systemowych i dostosowanie swoich metod nauczania
do zmieniaj•cych si# potrzeb uczniów12.
Chocia• nast•pi" znacz•cy post#p w rozwoju medycyny rodzinnej w Europie, nadal istniej• du•e ró•nice w roli, jak• lekarze rodzinni odgrywaj• w ró•nych systemach opieki zdrowotnej. Podobnie, ró•nice istniej• w sposobie kszta"cenia lekarzy, w dost#pie do szkole!, a tak•e w tre•ciach, formie i d"ugo•ci
kszta"cenia specjalizacyjnego13. Du•y krok naprzód
zrobiono w 2002 roku, kiedy WONCA[a] Europe,
akademicka organizacja lekarzy rodzinnych, opublikowa"a Europejsk• De$nicj# Medycyny Rodzinnej14. Okre•li"a ona fundamentalne cechy charakterystyczne dla specjalizacji, jak• jest medycyna
rodzinna, które s• wspólne dla wszystkich krajów
i niezale•ne od systemu opieki zdrowotnej, a tak•e
podstawowe kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu lekarza rodzinnego. W dokumencie tym
„podstawowe” zde$niowano jako „o istotnym znaczeniu dla dyscypliny, niezale•nie od systemu opieki zdrowotnej, w którym s! stosowane”. EURACT
rozwin•" t# my•l dalej i w 2005 roku przygotowa"
swój program edukacyjny (EURACT Educational
Agenda), który stanowi ramy uniwersalnego kszta"cenia, ukierunkowanego na uzyskanie i rozwijanie
podstawowych kompetencji15. Pozwala on na projektowanie specy$cznych programów szkoleniowych i rozpocz#cie prac zmierzaj•cych do prawdziwej harmonizacji kszta"cenia w zakresie medycyny rodzinnej w ca"ej Europie.

Podej!cie wielowymiarowe
Kiedy rozwa•a si# uczenie i nauczanie medycy rodzinnej, nale•y wzi•% pod uwag# kilka czynników.
Jedn• z najwa•niejszych kwestii jest zde$niowanie adresatów szkolenia i poziomu kompetencji po••danego w efekcie jego uko!czenia. Czynniki te
powinny silnie wp"ywa% na okre•lenie tre•ci edu-
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kacyjnych i stosowane metody dydaktyczne. Na
podstawowym poziomie kszta•cenia medycznego
(BME) wszyscy studenci, niezale•nie od ich przysz•ego wyboru kariery zawodowej, powinni uczestniczy! w szkoleniu wed•ug programu nauczania,
które ukierunkowane jest na zrozumienie roli i specy"ki podstawowej opieki zdrowotnej oraz medycyny rodzinnej16. Czas trwania szkolenia specjalizacyjnego (podyplomowego) w zakresie medycyny
rodzinnej znacznie ró•ni si# w poszczególnych krajach Europy. Forma, jak$ przyjmuje edukacja, oraz
jej tre%ci tak•e ró•ni$ si# znacznie mi#dzy szko•ami medycznymi, które w•$czaj$ ten przedmiot do
swoich programów nauczania17. Prawdopodobnie
odzwierciedla to inn$ pozycj# tej dziedziny w ró•nych krajach, ale jest te• wyrazem autonomii wy•szych uczelni. Powszechnie podejmowane s$ wysi•ki, by zapozna! studentów z medycyn$ rodzinn$ jak
najwcze%niej w trakcie studiów medycznych, najlepiej ju• w przedklinicznej fazie kszta•cenia medycznego, a tak•e zharmonizowa! tre%ci kszta•cenia18.
Mimo •e jest bardzo ma•o dowodów na wp•yw nauczania medycyny rodzinnej w czasie studiów na
decyzj# w sprawie przysz•ego wyboru specjalizacji
medycznej przez absolwentów, eksperci s$ zgodni,
•e wysoka jako%! kszta•cenia na tym etapie mo•e
zwi#kszy! rekrutacj# do tej specjalizacji. Od nauczycieli kszta•c$cych na tym poziomie, zarówno na uniwersytetach, jak i w miejscu pracy (praktyce lekarza rodzinnego), zazwyczaj oczekuje si#,
•e b#d$ uczy! studentów podstawowych zasad tej
dziedziny19.
Dog•#bne przygotowanie absolwentów medycyny
do uzyskania kompetencji lekarzy rodzinnych odbywa si# w czasie szkolenia specjalizacyjnego. Ta
cz#%! edukacji medycznej, trwaj$ca zwykle kilka
lat (w UE co najmniej trzy lata)20, stawia przed nauczycielami medycyny rodzinnej i wyk•adowcami
wyzwanie zwi$zane z konieczno%ci$ korzystania
z bardziej kompleksowych metod, w celu umo•liwienia szkol$cym si# zdobycia wiedzy, umiej#tno%ci i postaw, które s$ istotne dla bezpiecze&stwa pacjentów i skutecznej praktyki lekarza rodzinnego. Elementy tych programów mog$ by! realizowane w jednostkach uniwersyteckich, cz#sto
przez mniejsze lub wi#ksze zespo•y nauczycieli,
ale te• du•a cz#%! programu ma miejsce w praktykach medycznych, pod nadzorem nauczaj$cych
lekarzy rodzinnych21.
Ci$g•y rozwój zawodowy (CPD), który jest najd•u•szym etapem kszta•cenia zawodowego (life-

long learning), wymaga innych kompetencji od
nauczycieli22. Programy musz$ by! elastyczne zarówno co do tre%ci, jak i formy, w celu zaspokojenia ró•norodnych potrzeb tej zró•nicowanej grupy lekarzy.
Innym wa•nym czynnikiem jest %rodowisko edukacyjne, w którym odbywa si# nauczanie. Lekarze rozwijaj$cy kompetencje zawodowe musz$
mie! %wiadomo%! specy"ki %rodowiska, w którym b#d$ je wykorzystywa!. Zale•y ono w du•ej mierze od specy"cznych dla danego kraju lub
systemu uwarunkowa&, takich jak tradycje kulturalne, etyka zawodowa lub regulacje prawne.
Du•a cz#%! edukacji w zakresie medycyny rodzinnej odbywa si# w gabinetach lekarzy rodzinnych, gdzie sprawowana jest codzienna podstawowa opieka zdrowotna. Nauczanie oparte na
praktyce jest niezb#dne w szkoleniu specjalizacyjnym i bardzo wa•ne w nauczaniu studentów23.
Jednak jego znaczenie coraz bardziej ro%nie i jest
doceniane równie• w obszarze ustawicznej edukacji medycznej (CPD). Uniwersyteckie zak•ady medycyny rodzinnej s$ naturalnym %rodowiskiem szkoleniowym dla studentów medycyny.
Szkolenie specjalizacyjne oparte jest g•ównie na
rutynowej pracy lekarzy rodzinnych, a rezydenci s$ pracownikami %wiadcz$cymi us•ugi dla pacjentów. W wielu krajach szkolenie to odbywa si#
tak•e w jednostkach akademickich i powi$zanych
z nimi sieciach przychodni medycyny rodzinnej.
W innych krajach kszta•cenie zawodowe odbywa si# w strukturach pozaakademickich. T# rol#
mog$ odgrywa! specjalne o%rodki szkoleniowe,
szpitale, ambulatoria specjalistyczne, jednostki
pogotowia ratunkowego lub o%rodki opieki spo•ecznej. Wszyscy lekarze nauczaj$cy medycyny
rodzinnej w takich warunkach powinni posiada!
specy"czne umiej#tno%ci edukacyjne, niezb#dne
do prowadzenia tego typu szkolenia24.
Rola wi#kszo%ci nauczycieli medycyny rodzinnej
ogranicza si# do nauczania studentów i/lub rezydentów w swoich praktykach25. Jednak•e pewna
grupa nauczycieli b#dzie mie! szczególne obowi$zki, które mog$ obejmowa! zarz$dzanie %rodowiskiem dydaktycznym na ró•nych szczeblach,
udzielanie wsparcia innym nauczycielom, dba•o%!
o rozwój struktur instytucji kszta•c$cych, przygotowanie i doskonalenie programów nauczania,
a tak•e ich wdra•anie. Te i inne odpowiedzialne
zadania mog$ istnie! na poziomie lokalnym, krajowym, a nawet mi#dzynarodowym.
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Celem niniejszego
dokumentu jest
opracowanie, wdro•enie
i utrzymanie w d•u•szej
perspektywie Ram
Ci•g•ego Rozwoju
Zawodowego Nauczycieli
Medycyny Rodzinnej
w Europie.
Istotny post•p w zakresie edukacji w obszarze medycyny rodzinnej mo!na osi"gn"• jedynie poprzez
po$"czenie obecnego stanu wiedzy o szkoleniu,
nowych trendów oraz istniej"cych do•wiadcze&
w ramach regionu europejskiego, w celu opracowania nowoczesnych, wysokiej jako•ci ram koncepcyjnych. Nale!y oczekiwa•, !e ramy te b•d"
w przysz$o•ci u$atwia• rozwój nauczycieli medycyny rodzinnej i wyznacza• podstawowe standardy szkolenia nauczycieli na ró!nych poziomach.
Umo!liwi" te! monitorowanie ich post•pów i ocen• osi"gni•• w rozwijaniu kompetencji jako nauczycieli medycyny rodzinnej. Powinny te! stworzy• zrównowa!on" podstaw• dla ujednolicenia
szkolenia w zakresie medycyny rodzinnej w ca$ej
Europie, bazuj"cego na europejskiej sieci dobrze
wyszkolonych nauczycieli.
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Elementy planu ramowego

ZINTEGROWANY
PLAN RAMOWY
ROZWOJU
KOMPETENCJI
DYDAKTYCZNYCH
W MEDYCYNIE
RODZINNEJ

Przeddyplomowa edukacja studentów, a tak•e odpowiednie i stosowne szkolenie specjalizacyjne
oraz kszta!cenie ustawiczne wszystkich lekarzy to
sprawy kluczowe dla zapewnienia wysokiej jako"ci
opieki nad pacjentem. Programy edukacyjne wymagaj# wykwali$kowanej kadry w postaci nauczycieli
medycyny rodzinnej, którzy powinni by• przeszkoleni na poziomie odpowiadaj#cym wykonywanym
przez nich zadaniom7. Aby osi#gn#• ten cel w sposób zrównowa•ony, potrzebne b&dzie ukszta•towanie i rozwini&cie specy$cznego podej"cia, ukierunkowanego na samodzielne zdobywanie i utrzymywanie kompetencji dydaktycznych.
Istniej# cztery g•ówne elementy tego planu ramowego:
u Uporz#dkowany przegl#d postrzeganych potrzeb
nauczycieli medycyny rodzinnej w Europie;
v Zintegrowany program kursów dla nauczycieli
medycyny rodzinnej oparty na modelu kompetencji zawodowych;
w Sie• wykszta•conych nauczycieli medycyny rodzinnej komunikuj#cych si& poprzez internetow# platform& EURACT;
x Ramy Ci#g•ego Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Medycyny Rodzinnej w Europie (niniejszy dokument), które de$niuj# obszary oraz
sposób rozwoju kompetencji nauczyciela medycyny rodzinnej.
1. Uporz#dkowany przegl#d postrzeganych potrzeb
nauczycieli medycyny rodzinnej w Europie
W celu pe•nego zde$niowania potrzeb edukacyjnych nauczycieli medycyny rodzinnej przeprowadzone zosta•o dog•&bne badanie. Zawiera•o ono
przegl#d literatury, analiz& ocen wcze"niejszych
kursów EURACT oraz badanie kwestionariuszowe. Kwestionariusz ankiety zosta• skonstruowany
w dwóch wersjach: dla pocz#tkuj#cych nauczycieli medycyny rodzinnej, którzy zasadniczo pracuj# w gabinetach podstawowej opieki zdrowotnej, oraz dla zaawansowanych nauczycieli medycyny rodzinnej (ekspertów). '#cznie w badaniu
wzi&•o udzia• 71 nauczycieli medycyny rodzinnej
z 15 krajów Europy. Z badania wynika, •e potrzeby edukacyjne pocz#tkuj#cych nauczycieli medycyny rodzinnej koncentrowa•y si& g•ównie wokó•
nast&puj#cych zagadnie*:
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v
v
v
v

nadzór i umiej•tno•• dawania oceny zwrotnej,
rozwój •rodowiska edukacyjnego,
indywidualizacja szkolenia,
umiej•tno•• !"czenia pracy lekarza i nauczyciela.

Eksperci natomiast wi•ksze oczekiwania mieli
w zakresie rozwoju nast•puj"cych kompetencji:
v
v
v
v

ocenianie,
nauczanie,
zarz"dzanie,
badania naukowe w zakresie edukacji.

Warto zauwa#y•, #e pomimo i# uczestnicy pochodzili z ró#nych krajów i systemów ochrony zdrowia,
o zró#nicowanych systemach edukacji i pracy, !"czy!y ich liczne podobne problemy, potrzeby i oczekiwania. Pocz"tkuj"cy i zaawansowani nauczyciele
w du#ym stopniu podzielali swoje opinie.
2. Zintegrowany program kursów dla nauczycieli
medycyny rodzinnej oparty na modelu kompetencji zawodowych
Celem kursów stworzonych w ramach mi•dzynarodowego projektu Leonardo da Vinci jest promocja zrównowa#onego rozwoju fachowo•ci w nauczaniu medycyny rodzinnej w Europie poprzez
opracowanie serii kursów adresowanych do lekarzy rodzinnych posiadaj"cych ró#ny poziomy
umiej•tno•ci i do•wiadczenia w obszarze nauczania medycyny rodzinnej. Kursy te bazuj" na modelu kompetencji zawodowych, pierwotnie opisanym przez braci Dreyfus26.
Kursy zak!adaj" istnienie czterech poziomów
kompetencji, od pocz"tkuj"cego do kompetentnego, bieg!ego i eksperta. Skierowane s" do wszystkich nauczycieli medycyny rodzinnej nauczaj"cych medycyny rodzinnej w Europie, niezale#nie
od tego, czy pracuj" jako nauczyciele w swoich
praktykach, czy te# w jednostkach uniwersyteckich lub w obydwu tych miejscach równocze•nie.
Niektórzy z nich b•d" uczy• studentów medycyny, inni lekarzy w trakcie specjalizacji, a jeszcze
inni b•d" prowadzi• szkolenia b•d"ce cz••ci" ustawicznego rozwoju zawodowego (CPD). Kontekst
nie jest istotny. Wa#ny jest poziom ich kompetencji jako nauczycieli medycyny rodzinnej.
Plan ramowy dostarcza podstaw do stworzenia
kursów/programów edukacyjnych dla nauczycieli medycyny rodzinnej na trzech poziomach i jest
oparty na modelu kompetencji zawodowych:

v Poziom 1: kurs u!atwiaj"cy przej•cie z poziomu pocz"tkuj"cego do kompetentnego nauczyciela,
v Poziom 2: kurs u!atwiaj"cy przej•cie z poziomu
kompetentnego do bieg!ego nauczyciela,
v Poziom 3: program u!atwiaj"cy przej•cie z poziomu bieg!ego nauczyciela do eksperta.
Projekt Leonardo da Vinci z udzia!em EURACT
opracowa! za!o#enia i materia!y dydaktyczne dla
kursów poziomu 1 i 2 oraz programu na poziomie 3. Zapewniaj" one uczestnikom szeroki wachlarz wiedzy i umiej•tno•ci niezb•dnych nauczycielom medycyny rodzinnej do osi"gni•cia kompetencji na okre•lonym poziomie.
3. Sie• wykszta•conych nauczycieli medycyny rodzinnej komunikuj"cych si• poprzez internetow" platform• EURACT
Implementacja planu ramowego b•dzie skutkowa!a mi•dzy innymi powstaniem europejskiej sieci
wyszkolonych nauczycieli medycyny rodzinnej,
wspieranej przez innowacyjn" platform• edukacyjn". Wiod"c" rol• w utrzymaniu stabilno•ci rezultatów projektu b•dzie sprawowa• Europejska Akademia Nauczycieli Medycyny Rodzinnej (EURACT)
z jej cz!onkami w 40 krajach Europy.
Powi"zana z witryn" EURACT (www.euract.eu)
platforma jest bezp!atnym internetowym forum
edukacyjnym, dyskusyjnym i konsultacyjnym.
Uczestnicy i absolwenci kursów mog" pobiera•
wszystkie materia!y dydaktyczne, wyra#a• swoje
opinie i otrzymywa• najbardziej aktualne, regularnie aktualizowane informacje na temat wydarze$
dotycz"cych europejskiej sieci nauczycieli medycyny rodzinnej. W zamierzeniu powstanie paneuropejska sie• edukatorów, u!atwiaj"ca realizacj•
wspólnych, mi•dzynarodowych projektów nakierowanych na popraw• jako•ci nauczania medycyny rodzinnej w Europie.

Okre•lanie kompetencji
zawodowych nauczycieli
Oxford Dictionary de%niuje fachowo•• (expertise)
jako „fachow" opini•, umiej•tno•• lub wiedz• w jakim• obszarze”, a eksperta jako „osob• posiadaj"c"
specjalne umiej•tno•ci lub wiedz•”. W tym przypadku specjaln" umiej•tno•ci" jest nauczanie. Lekarze s" przyzwyczajeni do d!ugiego kszta!cenia

medycznego niezb•dnego do uzyskania wystarczaj•cych kompetencji do leczenia pacjentów i ich
chorób. W jego trakcie mieli do czynienia z ró"nymi nauczycielami i wiedz•, "e istnieje du"e zró"nicowanie w poziomie ich umiej•tno#ci dydaktycznych. Wielu z nas jest w stanie przywo•a% przyk•ady #wietnego nauczania na poziomie eksperta, podobnie jak i przypadki nudy lub uczucia strachu,
jakie wywo•ywali marni nauczyciele.
W #redniowieczu rzemie#lnicy, tacy jak np. z•otnicy, aptekarze (stawali si• medykami) lub cyrulicy (stawali si• chirurgami i dentystami), byli znani
jako mistrzowie swojego fachu. Trenowali uczniów
w podstawach swego rzemios•a. Sta"e trwa•y pi•%
lub wi•cej lat, po czym ucze& stawa• si• „czeladnikiem”, wykonuj•cym okre#lone zadania dla swojego mistrza i przygotowuj•cym w•asne „arcydzie•o”,
które – je#li by•o wystarczaj•co dobre – pozwala•o
jemu samemu sta% si• mistrzem27. Tego typu podej#cie przetrwa•o w edukacji medycznej a" do drugiej
po•owy XX wieku; teraz uznawane jest jedynie za
cz•#% wi•kszego obrazu. Medycyna rodzinna sta•a si• tak z•o"ona, "e prosty model „praktyki pod
okiem mistrza” nie jest ju" wystarczaj•cy.
Zwyczajowo mówi si• o hierarchii rezultatów edukacyjnych opisanej przez Millera i zilustrowanej
przez jego trójk•t28:
ROBI – pracuje samodzielnie, w•a•ciwie korzystaj!c z wiedzy i umiej"tno•ci potrzebnych
w praktyce
POKAZUJE JAK – rozw#a zdolno•ci korzystania z wiedzy i potra$ zademonstrowa%
t" umiej"tno•%

i postaw• poprzez wspinanie si• po piramidzie a"
do poziomu „robi” na jej szczycie.

Rozwój kompetencji
zawodowych nauczycieli
Model u"yty do nakre#lenia Ram Ci•g•ego Rozwoju Zawodowego Nauczycieli Medycyny Rodzinnej w Europie bazuje na podej#ciu po raz pierwszy
zaproponowanym w 1980 roku przez braci Dreyfus z University of California/Berkeley, gdzie Stuart Dreyfus pracowa• na Wydziale In"ynierii Przemys•owej i Bada& Operacyjnych, a Hubert Dreyfus na Wydziale Filozo'i29. Ich praca, wspierana
przez grant z US Air Force, bada•a, w jaki sposób
s• nabywane i u"ywane tak z•o"one umiej•tno#ci,
jak pilotowanie samolotu.
Zaproponowali oni czterostopniowy model[b],
okre#laj•c charakterystyk• dzia•ania na ka"dym
poziomie:
1.
2.
3.
4.

Pocz•tkuj•cy,
Kompetentny,
Bieg•y,
Ekspert.

Warto odnotowa%, "e w swoim pierwotnym opracowaniu z 1980 roku bracia Dreyfus okre#lali „mistrzostwo” nie jako dalszy etap, ale jako
wy"szy stopie&, na jakim czasami funkcjonuj• eksperci:

„Jakkolwiek, wed•ug naszego modelu, nie ma
wy"szego stopnia mentalnych mo"liwo#ci
ROBI
ni" poziom ekspercki, to jednak ekspert
WIE JAK – u&ywa wiedzy pod nadzorem
jest zdolny do prze"ywania chwil intenWIE – jego podstawowe zadanie polesywnego zaabsorbowania swoj• prac•,
ga na nabyciu wiedzy i umiej"tno•ci
POKAZUJE JAK
w czasie których jego efektywno#%
jej wykorzystania
przekracza nawet swój typowy wysoki poziom”.
Nauczyciele medycyny musz• by%
w stanie pomóc swoim uczniom
WIE JAK
Poni"sza tabela przedstawia opis
– niezale"nie od tego, czy s• to
elementów funkcjonowania na
studenci, praktykanci czy prakró"nych poziomach czterotykuj•cy lekarze – zdoby% nieWIE
stopniowego modelu Dreyzb•dne umiej•tno#ci, wiedz•
fusa.
Ryc. 1. Trójk•t Millera
[b]

W rezultacie dodano jeszcze jeden etap mi•dzy Pocz•tkuj•cym a Kompetentnym – Zaawansowany Pocz•tkuj•cy, ale my
b•dziemy korzysta% z pierwotnego modelu.
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Tabela 1. Opracowanie na podstawie zawodowych standardów ochrony, Institute of Conservation
(Londyn) 2008, w oparciu o model nabywania umiej•tno•ci Dreyfusa30

Potrzebuje
"cis•ego
nadzoru lub
instrukcji.

Ma•e lub !adne
poj•cie na temat
radzenia sobie ze
z•o!ono"ci•.

D•!y do
obserwowania
dzia•a#
w izolacji.

Przystaje do
okre"lonego
celu, jednak bez
wyra$nowania.

Zdolny wykona%
wi•kszo"%
zada#, u!ywaj•c
w•asnych
os•dów.

Radzi sobie ze
skomplikowanymi sytuacjami
poprzez uwa!n•
analiz•
i planowanie.

Widzi
dzia•ania
przynajmniej
cz•"ciowo
w kontek"cie
d•ugofalowych
celów.

G••bia
rozumienia
dziedziny
i obszaru
praktyki.

W pe•ni
akceptowalny
standard
osi•gany
rutynowo.

Zdolny do
przyj•cia
odpowiedzialno"ci za w•asn•
prac• (i prac•
innych, je"li to
konieczne).

Radzi sobie ze
skomplikowanymi sytuacjami holistycznie,
pewniej
podejmuj•c
decyzje.

Widzi
ca•o"ciowy
obraz i sposób,
w jaki
wpasowane s•
w niego
indywidualne
dzia•ania.

Autorytatywna
znajomo"%
dziedziny
i g••bokie
zrozumienie
obszaru praktyki.

Doskona•o"%
osi•gana
z relatywn•
•atwo"ci•.

Potra$•cy wzi•%
odpowiedzialno"% za przekraczanie obowi•zuj•cych standardów i tworzenie w•asnych
interpretacji.

Holistyczne
uj•cie z•o!onych
sytuacji,
z •atwo"ci•
porusza si•
mi•dzy
podej"ciem
intuicyjnym
i analitycznym.

Widzi
ca•o"ciowy
obraz
i alternatywne
podej"cia;
przewiduje nowe
mo!liwo"ci.

Minimalna lub
„podr•cznikowa”
wiedza bez
••czenia
z praktyk•.

W•tpliwe, by
by• wystarczaj•cy, chyba !e pod
bacznym
nadzorem.

Dobra
profesjonalna
i podstawowa
wiedza na temat
obszaru praktyki.

3. Bieg•y

1. Pocz•tkuj•cy

Odbiór
kontekstu

Standard
pracy

2. Kompetentny

Radzenie sobie
ze z•o•ono•ci•
sytuacji

Wiedza

4. Ekspert
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Autonomia

Model ten by• szeroko wykorzystywany w edukacji piel!gniarskiej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych31,32, i w ostatnich czasach powoli zyskuje
zastosowanie w odniesieniu do edukacji lekarzy.
Kluczem do zrozumienia jego znaczenia jest przyj!cie, •e eksperci dzia•aj# inaczej, co jest wyra•one
w Tabeli 1 jako „Holistyczne uj!cie z•o•onych sytuacji, z •atwo•ci# porusza si! mi!dzy podej•ciem
intuicyjnym i analitycznym”. Szybkie przej•cie do
podej•cia intuicyjnego mo•e wydawa% si! przypadkowe, i mo•e by% myl#ce. Zosta•o to opisane
w odniesieniu do konsultacji w przychodni medycyny rodzinnej prowadzonych przez do•wiadczonych lekarzy, które zosta•y okre•lone jako „jednolite, •atwe, zrelaksowane, a czasami zaskakuj#co
nieprzewidywalne”33. Eksperci mog# wykonywa%
z•o•one czynno•ci intuicyjnie, bez konieczno•ci
•wiadomej my•li, korzystaj#c z ogromnego bogactwa wcze•niejszego do•wiadczenia, ale w obliczu nowego problemu mog# tak•e prze•#cza% si!
na •wiadome podej•cie analityczne.
Ramy Ci#g•ego Rozwoju Zawodowego Nauczycieli
Medycyny Rodzinnej w Europie bazuj# na wcze•niejszych do•wiadczeniach EURACT z organizacji kursów po•wi!conych nauczaniu umiej!tno•ci
dydaktycznych. Pierwotne kursy mia•y na celu dostarczenie wiedzy i umiej!tno•ci jedynie pocz#tkuj#cym nauczycielom medycyny rodzinnej. W miar! jak ros•a ich wiedza i kompetencje, pojawi•o si!
oczekiwanie kursów obejmuj#cych poszczególne
aspekty ich roli w stopniu g•!bszym, na przyk•ad
umiej!tno•ci oceny. Obecnie wyzwaniem jest przej•cie od u•atwiania rozwoju od pocz#tkuj#cego przez
kompetentnego do bieg•ego nauczyciela medycyny rodzinnej na najwy•szy poziom etapu ko&cowego – eksperta w nauczaniu medycyny rodzinnej.
W opracowywaniu i analizowaniu modelu nabywania umiej!tno•ci Dreyfusa wykazano, •e szkolenie
mo•e u•atwi% ten proces.

w kilkuetapowej procedurze. W pierwszym etapie zde'niowane zosta•y dziedziny[c] kompetencji,
które s# wa•ne dla nauczania medycyny rodzinnej.
W drugim wszystkie z nich zosta•y opisane na ka•dym poziomie wed•ug modelu braci Dreyfus.
Domeny (dziedziny) specjalizacji nauczycielskiej pochodz# z wielu *róde•, w tym publikacji
EURACT „Teachers and Trainers in General Practice: Attributes and Learning Areas” (Nauczyciele i trenerzy w medycynie rodzinnej: w•a•ciwo•ci
i obszary uczenia si!)34, a tak•e z Agendy Edukacyjnej EURACT15. Innym wa•nym *ród•em informacji s# wyniki wspomnianej ju• ankiety oceniaj#cej potrzeby edukacyjne, przeprowadzonej w 15
krajach, w ramach której nauczyciele medycyny
rodzinnej wype•niali obszerny kwestionariusz. Po
analizie odpowiedzi zaproszono ekspertów w dziedzinie nauczania medycyny rodzinnej na specjalnie
zorganizowan# konferencj! uzgodnieniow# w Grecji, gdzie opracowano projekt tego dokumentu. Projekt ten zosta• przedstawiony Radzie EURACT, która powo•a•a specjaln# grup! zadaniow# do dalszej
pracy nad tym opracowaniem. Koncepcja dokumentu by•a tak•e przedstawiona i dyskutowana podczas
17. Konferencji WONCA Europe w Warszawie we
wrze•niu 2011 roku i potem ponownie poddana dyskusji przez Rad! EURACT. W mi!dzyczasie dokument zosta• omówiony przez partnerów projektu Leonardo–EURACT w ci#gu kilku specjalnych
posiedze& oraz za po•rednictwem komunikacji online. Ostateczna wersja dokumentu zosta•a przyj!ta
przez Rad! EURACT w marcu 2012 roku.

Dziedziny i poziomy
kompetencji w nauczaniu
medycyny rodzinnej

Zastosowanie modelu
kompetencji zawodowych
nauczycieli

Wszystkie dziedziny edukacyjne zosta•y podzielone na poni•sze trzy kategorie g•ówne:
v +rodowisko dydaktyczne,
v Prowadzenie edukacji,
v Proces dydaktyczny.

W celu zaplanowania nauczania umiej!tno•ci dydaktycznych w zakresie medycyny rodzinnej nale•a•o okre•li% obecny poziom kompetencji nauczycieli. Aby to zrobi%, zaadaptowano model nabywania umiej!tno•ci, opisany wcze•niej w Tabeli 1,

Dla ka!dej z dziedzin poziom fachowo•ci zosta•
opisany na czterech poziomach: pocz•tkuj•cego,
kompetentnego, bieg•ego i eksperta nauczania medycyny rodzinnej. Podzia• dziedzin kompetencji
w nauczaniu przedstawiony jest w Tabeli 2.

[c]

Dziedzina, w tym kontek•cie, mo•e zosta% okre•lona jako obszer specjalizacji nauczyciela.
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Tabela 2. Dziedziny i poziomy kompetencji w nauczaniu medycyny rodzinnej

I. •rodowisko dydaktyczne

Prowadzenie nauczania

Bezpiecze#stwo pacjenta

Dziedzina

Zasoby edukacyjne
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Pocz!tkuj!cy

Kompetentny

Bieg"y

Ekspert

Zapewnia
najwy•szy standard
bezpiecze•stwa
pacjenta przez ca•y
czas.

Równowa•y
potrzeby
•wiadczenia us•ug
medycznych
z edukacj•.
Adaptuje systemy
bezpiecze•stwa
pacjenta
do •rodowiska
edukacyjnego.

Jest
zaanga•owany
w tworzenie
systemów
zapewniaj•cych
pacjentom
bezpiecze•stwo
w •rodowisku
edukacyjnym.
W••cza pacjentów
w rol• nauczycieli.

Jest
odpowiedzialny
za przewidywanie
wp•ywu programów
edukacyjnych
na bezpiecze•stwo
pacjentów.

Jest ch•tny do nauczania.

Organizuje
szkolenie w swojej
praktyce.

Naucza
w lokalnej
praktyce, a tak•e
w innych
warunkach.
Dostosowuje
i implementuje
wszystkie aspekty
programów
naukowych.

Organizuje nauczanie w lokalnych
praktykach i w innych warunkach.
Mody!kuje i tworzy programy.
Dobrze komunikuje si• ze wszystkimi zaanga•owanymi stronami.

"wiadomy zasobów edukacyjnych
potrzebnych do nauczania medycyny
rodzinnej.

Potra!•cy
korzysta•
z dost•pnych
zasobów
edukacyjnych
w celu
optymalnego
szkolenia
w zakresie
medycyny
rodzinnej.

Zdolny tworzy•
i dostarcza•
materia•y
do nauczania
medycyny
rodzinnej.

Zdolny planowa•,
koordynowa•
i nadzorowa•
tworzenie
i zaopatrywanie
w materia•y
edukacyjne.

Pocz•tkuj•cy
Do•wiadczy•
ró•nych metod jako
ucze• i jest
zdolny do re•eksji
nad nimi.
Zdolny
do nauczania
w dziedzinie,
w której jest
ekspertem.
Jako przysz•y
nauczyciel korzysta
z indywidualnego
planu uczenia si•
(PLP).

Nadzoruje ucznia
w obszarze,
w którym jest
ekspertem.
Samomotywuj!cy,
jako potencjalny
nauczyciel.
Wspó•pracuje przy
przekazywaniu
oceny zwrotnej
z innymi
nauczycielami.

Nadzór#dydaktyczny#i#wsparcie

Dziedzina

Umiej!tno"ci#dydaktyczne

II. Prowadzenie edukacji
Kompetentny

Bieg y

Ekspert

Zna szeroki
wachlarz
powszechnie
u•ywanych metod
nauczania.
Regularnie
korzysta
z powszechnych
metod nauczania
w sposób
efektywny.
Zdolny pomóc
uczniowi
w stworzeniu PLP.

Zdolny
do korzystania
z ró•norodnych
metod nauczania
i dobierania ich
odpowiednio
do potrzeb ró•nych
grup ucz!cych si•,
w tym umiej•tno•ci
dydaktycznych
innych nauczycieli.
Zna i rozumie
literatur• na temat
umiej•tno•ci
dydaktycznych,
mo•e pomóc
uczniom i innym
nauczycielom
w budowaniu PLP.

Posiada dog••bn!
znajomo•"
nauczania
medycyny
rodzinnej,
w•!czaj!c
w to metody
dydaktyczne
i badania naukowe
w zakresie
edukacji, oraz jest
w stanie
je promowa".
Rozwija zdolno•ci
edukacyjne u siebie
i u innych.
Rozumie potrzeb•
i jest w stanie
naucza" innych
nauczycieli
stosowania PLP.

Nadzoruje
umiej•tno•ci
kliniczne
i post•py
kszta•cenia
indywidualnego
ucznia. Jest
w stanie da"
uczniom
u•yteczn!
i konstruktywn!
ocen• zwrotn!.
Dostarcza wzoru do
na•ladowania.

Nadzoruje
grupy uczniów
i nauczycieli.
Rozumie
teoretyczne ramy,
na których opiera
si• udzielanie oceny zwrotnej
w skomplikowanych sytuacjach.
Nadzoruje jednostki
i procesy.
W•!cza si•
w budowanie
systemów wsparcia
dla uczniów
i nauczycieli.
Zdolny reagowa"
na szczególne
potrzeby uczniów
i nauczycieli.

Nadzoruje ca•y
program i poszczególne jego
elementy.
Nadzoruje innych
nauczycieli,
zapewniaj!c
odpowiedni! ocen•
zwrotn!. Daje
prawid•ow! ocen•
zwrotn! uczniom
ze z•o•onymi
trudno•ciami,
w stosownych
przypadkach
w•!czaj!c
zewn•trzne
instytucje.

ZINTEGROWANY PLAN RAMOWY ROZWOJU KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH W MEDYCYNIE RODZINNEJ

19

II. Prowadzenie edukacji

Ocenianie i ocena zwrotna

Zarz!dzanie problemami

Dziedzina

Teoria nauczania
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Pocz•tkuj•cy

Kompetentny

Bieg•y

Ekspert

Ma •wiadomo••
potencjalnego
wp•ywu
problemów
zaistnia•ych
w szkoleniu
na bezpiecze•stwo
pacjenta.

Zdolny wcze•nie
rozpozna•
trudno•ci, które
szkolenie sprawia
uczniom
i nauczycielom.
Reaguje na obawy
dotycz•ce trudno•ci
w szkoleniu
i poszukuje dalszej
pomocy, je•li to
potrzebne.

Jest w stanie radzi•
sobie ze z•o•onymi
trudno•ciami
podczas szkolenia,
a tak•e zapewnia•
wsparcie dla
uczestników
i wyk•adowców.
Reaguje na
problemy, pracuj•c
w ramach
dost!pnych
systemów wsparcia.

Gwarantuje
dost!pno••
systemów wsparcia
lokalnie lub
w obr!bie "róde•
zewn!trznych.
Jest w stanie
rozwi•zywa•
problemy
zidenty#kowane
przez uczniów
i nauczycieli.

Wykazuje si!
re$eksj• nad
osobistymi
do•wiadczeniami
zwi•zanymi
z pozytywn•
i negatywn• ocen•
zwrotn• oraz
u•ytymi metodami.

Zna i potra#
korzysta• z metod
u•ywanych
w ocenianiu
w miejscu pracy
(WBA).
Rozumie swoje
obowi•zki jako
nauczyciela
i oceniaj•cego
w ocenianiu
podsumowuj•cym.

Rozumie metody
powszechnie
stosowane
w nauczaniu
medycyny
rodzinnej i jest
w stanie
uczestniczy•
w korzystaniu z nich
na poziomie zak•adu
lub programu.
Potra# uczestniczy•,
pod nadzorem,
w tworzeniu
narz!dzi oceny.
Jest w stanie
nadzorowa•
i wspiera• proces
WBA.

Posiada obszern•
wiedz! w zakresie
metodologii
oceniania i potra#
odpowiednio
wybiera• stosowne
metody, nadzoruj•c
proces
i uczestnicz•ce
w ocenie osoby.
Rozwija
i podtrzymuje
strategie oceniania.

Dokonuje re$eksji
nad procesami
edukacji i oceny,
których
do•wiadczy•
osobi•cie.

Zna teori! oceny
i edukacji,
b!d•c• baz• dla
metod, których
u•ywa jako
nauczyciel.

Rozumie
i korzysta z teorii
edukacji i metod
oceny, które s•
u•ywane w jego
programie,
odpowiednio
je wybiera i jest
w stanie naucza•
ich innych.

Posiada obszerne
zrozumienie teorii
edukacji i korzysta
z niej w nauczaniu
medycyny rodzinnej
i w szerszym
kontek•cie edukacji
medycznej, a tak•e
nauk pokrewnych.

II. Prowadzenie edukacji

Praca!w!zespo ach!edukacyjnych

Dziedzina

Kompetentny

Bieg y

Ekspert

Rozumie racjonalne
podstawy
i struktur•
zespo•ów
edukacyjnych,
w których pracuje.
Anga•uje
pozosta•ych
cz•onków zespo•u
w nauczanie oparte
na praktyce.
Ma swój wk•ad
w program.
Udziela wsparcia
i otrzymuje je od
kolegów/kole•anek.

Regularnie pracuje
w zespo•ach
edukacyjnych,
motywuje
pozosta•ych
cz•onków i jest
w stanie
przewodzi• ró•nym
zespo•om, kiedy to
konieczne.
Rozwija
i podtrzymuje
kole•e•sk! sie•
wsparcia
i uczestniczy w niej
w razie
konieczno"ci.

Tworzy i utrzymuje
odpowiedni! struktur• zespo•u, w•a"ciwie przydziela
zadania.
Wspiera poszczególnych cz•onków
zespo•u w ich funkcjach.
Identy•kuje i rozwi!zuje problemy
w funkcjonowaniu
zespo•u.
Zapewnia proces
i struktur• kole•e•skiego wsparcia,
pracuje w organizacji i monitoruje jej
efektywno"•.

Pocz•tkuj•cy

Kompetentny

Bieg y

Ekspert

Jest "wiadomy
znaczenia
i zawarto"ci
programu
kszta•cenia lekarza
rodzinnego.

Korzysta
z programu
kszta•cenia lekarza
rodzinnego na co
dzie• w nauczaniu
praktycznym.
Dokonuje re#eksji
i dostarcza oceny
zwrotnej na temat
tworzenia planu
nauki w ramach
swojej specjalizacji.

Potra• zaadaptowa•
program kszta•cenia
do konkretnych
potrzeb
edukacyjnych
i rozwin!• element
programu
szkoleniowego.
Uczestniczy
w tworzeniu
i poprawianiu
lokalnego planu
nauki.

Zaanga•owany
w tworzenie
i rozwój programu
kszta•cenia lekarza
rodzinnego.
Rozumie kontekst,
w którym
opracowano
program
kszta•cenia.
Nadzoruje
realizacj• szkole•
opartych na programie kszta•cenia.

Pocz•tkuj•cy
Jest w stanie
uczestniczy• jako
cz•onek zespo•u
edukacyjnego.
Potra•
zidenty•kowa•
i uzyska•
natychmiastowy
dost•p do sieci
wsparcia, kiedy to
konieczne.

III. Proces dydaktyczny

Program!kszta cenia!

Dziedzina

ZINTEGROWANY PLAN RAMOWY ROZWOJU KOMPETENCJI DYDAKTYCZNYCH W MEDYCYNIE RODZINNEJ

21

Rozumie znaczenie
ewaluacji procesów
szkoleniowych.

Czynnie dokonuje
re•eksji i ocenia
w•asne nauczanie,
w••czaj•c w to
uczniów.
Ma wk•ad w proces
ewaluacji programu
szkoleniowego.

Potra• oceni•
wyk•adowców oraz
ró•ne elementy
programu.
Ma wk•ad w ogóln•
ocen! programu.

Jest w stanie
tworzy•,
wprowadza•
i nadzorowa•
ewaluacj! ca•ego
programu
szkoleniowego.
Analizuje wyniki
ewaluacji
i podejmuje
w•a"ciwe dzia•ania.

#wiadomy
donios•o"ci bada$
naukowych
w dziedzinie
edukacji.

Na pro"b! uczestniczy w badaniach
nad edukacj•.
Jest zaznajomiony
z badaniami prowadzonymi w dziedzinie jego zainteresowa$.

Zna wa•niejsze
wyniki bada$
edukacyjnych.
Rozumie techniki
bada$
edukacyjnych
odpowiednich dla
jego roli
dydaktycznej.
Potra• opracowa•
i przeprowadzi•
badanie
edukacyjne.

Posiada
do"wiadczenie
w badaniach
edukacyjnych.
Nadzoruje projekty
naukowe innych.
Przek•ada wa•ne
wyniki bada$ na
elementy
programów
nauczania.

Rozumie
procesy poprawy
jako"ci stosowane
w edukacji
medycznej.

Jest czynnie
zaanga•owany
w popraw! jako"ci
w•asnego
nauczania.
Promuje
doskona•o"•
praktyki
medycznej.

Organizuje
i prowadzi proces
poprawy jako"ci
programów
edukacyjnych.
Identy•kuje
problemy
i inicjuje "rodki
maj•ce na celu
popraw! oraz dba
o ich kontynuacj!.
Identy•kuje
problemy
w nauczaniu na
wszystkich
poziomach i w razie
konieczno"ci
podejmuje
odpowiednie
dzia•ania.

Bierze ca•o"ciow•
odpowiedzialno"•
za jako"•, ocen!
i popraw!
programów
edukacyjnych.
Potra• radzi• sobie
ze z•o•onymi
problemami
zwi•zanymi
z popraw• jako"ci
i nadzorowa•
wprowadzanie
odpowiednich
rozwi•za$.

Ewaluacja
Badania naukowe w edukacji
Poprawa jako!ci
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Kompetencje osobiste
i instytucjonalne

STRATEGIA
IMPLEMENTACJI

Nale•y zrozumie•, •e w zaprezentowanym modelu nie mo•na przypisa• jednego poziomu kompetencji do wszystkich czynno!ci i cech danej osoby. Nikt nie b"dzie prezentowa# takiego samego
poziomu wiedzy specjalistycznej we wszystkich
obszarach dzia#ania jako nauczyciel medycyny rodzinnej. Mo•na dzia#a• na poziomie pocz$tkuj$cego w jednych dziedzinach i na poziomie eksperta w innych. Nauczyciel – ekspert w zakresie np.
oceny niekoniecznie b"dzie doskona#ym badaczem
czy nawet klinicyst$. Fachowo!• jest cech$ osobist$ i zale•n$ od kontekstu. Staje si" to istotniejsze,
kiedy rozwa•amy poziom 3 szkole% dla nauczycieli medycyny rodzinnej, maj$cy u#atwi• osi$gni"cie
kompetencji eksperta w nauczaniu medycyny rodzinnej. Ka•dy z ekspertów mo•e mie• swój w#asny wzór fachowo!ci okre!lony przez cechy osobiste i warunki, w których pracuje.
Dalsze rozwa•ania dotycz$ osobistych kompetencji (w danej dziedzinie) i kompetencji instytucjonalnych. Jak ju• wspomniano, nie ka•dy cz#onek
zespo#u dydaktycznego, na przyk#ad asystent w zak#adzie medycyny rodzinnej, b"dzie ekspertem we
wszystkich dziedzinach. Jednak skuteczny zespó#,
wspieraj$cy poszczególnych cz#onków w rozwijaniu ich szczególnych kompetencji, b"dzie mia# do
swojej dyspozycji szeroki wachlarz ró•nych rodzajów wiedzy eksperckiej. Na przyk#ad niektórzy jego cz#onkowie b"d$ mieli szczególne umiej"tno!ci badawcze, a inni dog#"bn$ wiedz" na temat zasad oceny.
Naturaln$ zmienno!• w kompetencjach osobistych mo•na wykaza• gra&cznie. Je!li we'miemy pod uwag" nast"puj$ce cztery poziomy braci Dreyfus:
v pocz$tkuj$cy,
v kompetentny,
v bieg#y,
v ekspert,
a nast"pnie rozwa•ymy, na jakim poziomie znajdujemy si" w poszczególnych dziedzinach, wymienionych w Tabeli 2 powy•ej, mo•emy nakre!li•
nasz osobisty wzorzec kompetencji, korzystaj$c
z nast"puj$cego szablonu (Ryc. 2). W tym celu mu-
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simy precyzyjnie wskaza• te domeny, w których
jeste•my nowicjuszami, a tak•e te, gdzie mamy
du•e do•wiadczenie.
Ryc. 2. Dziedziny kompetencji nauczycielskich

Drugi przypadek (Ryc. 4) to pro•l, który mo•e by•
typowy dla pracownika naukowo-dydaktycznego
uniwersytetu, posiadaj•cego niewiele bezpo•rednich do•wiadcze! w zakresie nauczania w praktyce lekarskiej, ale b"d•cego ekspertem w badaniach edukacyjnych, teorii edukacji i posiadaj•cego sprawno•• w tworzeniu programu nauki i ocenianiu.
Ryc. 4. Mo!liwy schemat fachowo"ci nauczyciela akademickiego

Powy•sze do•wiadczenie mo•e ujawni• wyra#n•
ró•norodno•• kompetencji. W poni•szych przyk$adach pierwszy (Ryc. 3) dotyczy przypadku nauczyciela ucz•cego we w$asnej praktyce z du•ym
poziomem kompetencji (fachowo•ci) w zakresie
metod nauczania, organizacji nauczania, oceny
potrzeb edukacyjnych i dawania oceny zwrotnej,
ale z wiedz• teoretyczn• z zakresu oceniania i edukacji na poziomie pocz•tkuj•cego.
Ryc. 3. Mo!liwy schemat fachowo"ci nauczyciela ucz•cego w praktyce lekarskiej

Model ten nie powinien by• traktowany jako ca$kowicie wyczerpuj•cy zagadnienie, lecz jako
punkt wyj•cia do rozwoju w$a•ciwej strategii zaspokajania indywidualnych potrzeb dydaktycznych nauczyciela. Nie ka•dy nauczaj•cy lekarz
b"dzie chcia$ czy musia$ osi•ga• poziom bieg$ego
czy eksperta we wszystkich dziedzinach, ale ka•demu potrzebny jest sta$y program rozwoju osobistego jako nauczyciela. Niektórzy nauczyciele
b"d• rozwija• znaczn• fachowo•• i mog• sta• si"
doskona$ymi ekspertami w bardzo w•skiej dziedzinie nauczania medycyny rodzinnej, a inni mog•
chcie• pozosta• na poziomie bieg$ego w szerszym
zakresie dzia$ania. Nale•y podkre•li•, •e fachowo•• nauczania nie jest okre•lana przez kontekst,
ale poprzez umiej"tno•ci dydaktyczne i •e nie ma
akademickiej hierarchii takich kompetencji. Jednak jednym z wy•szych poziomów umiej"tno•ci
nauczycieli, którzy zarz•dzaj• zespo$ami lub programami, jest poznanie s$abych i mocnych stron
pracowników i zapewnienie równowagi mi"dzy

ich predyspozycjami, tak by instytucja posiada•a
do swojej dyspozycji wszystkie niezb•dne kompetencje.

Nauczanie nauczycieli
Dla ka!dego konkretnego poziomu kompetencji
i "rodowiska edukacyjnego mog# by$ wymagane
specy%czne umiej•tno"ci. Niektóre z nich s# bezpo"rednio zwi#zane z rozwojem "rodowiska szkoleniowego, jak przygotowanie programu nauczania
lub materia•ów dydaktycznych, organizacja miejsca szkolenia, zapewnienie edukacji personelu itp.
Inne s# wymagane do zapewnienia efektywnego
nauczania lub oceniania studentów i praktykantów.
Mo!e to wymaga$ znajomo"ci pewnych teorii edukacji czy technik nauczania i oceny. Prawdopodobnie jeszcze inne kompetencje s# niezb•dne dla zapewnienia wysokiego poziomu edukacji. Obejmuje to ci#g•# ocen• i doskonalenie procesu edukacyjnego oraz konkretne badania edukacyjne.
G•ównym celem proponowanych szkole& jest pomoc uczestnicz#cym w nich nauczycielom w przemieszczaniu si• wzd•u! trajektorii, która mog•aby prowadzi$ od pocz#tkuj#cego do eksperta. Rycina 5 pokazuje trzy dzia•ania edukacyjne maj#ce
na celu u•atwienie tego zadania.
Ryc. 5. Szkolenia u•atwiaj•ce rozwój kompetencji
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Kurs poziomu 1 jest przeznaczony dla lekarzy nauczaj•cych we w"asnej praktyce bez wcze•niejszego treningu umiej$tno•ci dydaktycznych. Sk"ada
si$ z sze•ciu trzygodzinnych modu"ów realizowanych w ci•gu trzech dni. Ka•dy modu" mo•e by•
realizowany oddzielnie, a tak•e stanowi• cz$•• innego szkolenia. Ka•dy uczestnik ma dost$p do materia"ów dydaktycznych dla ka•dego modu"u przed
jego rozpocz$ciem. Materia"y kursowe dla ka•de-

go modu"u zawieraj• harmonogram, cele kszta"cenia, metody nauczania, opis modu"u, formularz
oceny modu"u, bibliogra'$, wskazówki dotycz•ce literatury uzupe"niaj•cej oraz list$ wymaganego wyposa•enia dydaktycznego. W trakcie kursu
odbywa si$ niewielka liczba prezentacji, natomiast
wi$kszo•• szkolenia ma form$ aktywn• i anga•uj•c•, i odbywa si$ g"ównie w ma"ych grupach. Od
uczestników oczekuje si$ poznania i przeanalizowania zastosowanych metod i wykorzystania materia"ów w nauczaniu i uczeniu si$.
Poziom 2 kursu jest przeznaczony dla kompetentnych nauczycieli, którzy uczestniczyli w kursie na
poziomie 1 (lub jego odpowiedniku) i brali czynny udzia" w nauczaniu medycyny rodzinnej. Ka•dy modu" sk"ada si$ z dwóch sesji i towarzysz•
mu materia"y szkoleniowe, podobne jak dla poziomu 1. Uczestnicy s• zach$cani do wykorzystywania poznanych metod w •rodowisku lokalnym, w zale•no•ci od specy'cznych i zidenty'kowanych potrzeb.
Poziom 3 szkolenia stanowi nie kurs, ale szerszy
program, który jest wi$kszym przedsi$wzi$ciem.
Sk"ada si$ on z pracy przygotowawczej, jednego dnia kursu wprowadzaj•cego, kilkumiesi$cznej pracy nad w"asnym projektem edukacyjnym
i wreszcie dwudniowego kursu podsumowuj•cego. Od uczestników oczekuje si$ przygotowania
dysertacji i, o ile to mo•liwe, zwi•zanej z ni• publikacji. Najpewniej te• efektem podejmowanych
przez nich projektów b$d• kolejne modu"y edukacyjne, odpowiednie dla kursów poziomu 2.
Ten zintegrowany system szkole* powinien przyczyni• si$ do stworzenia zespo"u wspieraj•cego
nauczycieli medycyny rodzinnej w skali europejskiej, który stanie si$ samokszta"ceniow• i samowystarczaln• grup•, rozwijaj•c• i zapewniaj•c•
szkolenia nauczycieli medycyny rodzinnej w przysz"o•ci.
Nale•y pami$ta•, •e te szkolenia to tylko cz$••
programu. Nauczyciele i trenerzy medycyny rodzinnej rozwijaj• si$ tak jak inni specjali•ci, poprzez stopniowe budowanie swoich kompetencji.
Aby skutecznie porusza• si$ po •cie•ce od pocz•tkuj•cych do ekspertów w nauczaniu medycyny rodzinnej, musz• oni zdobywa• do•wiadczenie poprzez praktyk$ dydaktyczn• na przestrzeni ca"ej
swojej kariery zawodowej nauczyciela. Powinni
oni nabywa• wiedzy i umiej$tno•ci poprzez specjalne dzia"ania, takie jak kursy, seminaria, konfe-
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rencje lub samokszta•cenie i re•eksja. Oczywi•cie
te podstawy teoretyczne musz• by• wzbogacone o
do•wiadczenia zebrane w ró•nych •rodowiskach
edukacyjnych. Mo•na uczy• si! od kolegów, prze•o•onych czy wreszcie poprzez wype•nianie ró•nych zada" edukacyjnych indywidualnie. Przechodzenie od poziomu pocz•tkuj•cego do eksper-

ta mo•e odbywa• si& w ró•nym tempie i wymaga
udzia•u w szkoleniach, samokszta•cenia i konstruktywnej krytyki ze strony mentorów.
Ci•g•y i z•o•ony rozwój kompetencji dydaktycznych nauczycieli medycyny rodzinnej prezentowany jest na Ryc. 6.

Ryc. 6. Wzór ogólnych ram rozwoju kompetencji edukacyjnych nauczycieli
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Mo•na rozwija• profesjonalne kompetencje nauczyciela medycyny rodzinnej przy u•yciu ró•norodnych dzia•a" edukacyjnych, a tak•e zdobywaj•c do•wiadczenie z ró•nych obszarów pracy

zawodowej. Stopniowo mo•na rozwija• jednocze•nie swój poziom wiedzy specjalistycznej i niezale•no•• w roli nauczyciela medycyny rodzinnej.
Rozwój ten jest przedstawiony na Ryc. 7.

Ryc. 7. Schemat rozwoju kompetencji dydaktycznych w medycynie rodzinnej

Wykorzystanie ramowego
planu rozwoju
Ramowy plan rozwoju adresowany jest do profesjonalistów zaanga•owanych w rozwój instytucji nauczaj•cych medycyny rodzinnej na ca"ym
•wiecie, ale szczególnie w Europie. Obecnie wiele instytucji bior•cych udzia" w organizowaniu nauczania medycyny rodzinnej na ró•nych poziomach zaczyna de$niowa% kompetencje i ustala%
ich normy35. W tym celu instytucje te musz• opracowywa% strategi& wspierania rozwoju edukacyjnego w"asnych nauczycieli, którzy zazwyczaj pracuj• na ró•nych poziomach edukacji i w ró•nych
•rodowiskach. Ramowy plan rozwoju de$niuje
ró•ne poziomy fachowo•ci nauczycieli medycyny rodzinnej i okre•la kompetencje niezb&dne dla
tych poziomów. W ten sposób dokument ten mo•e
s"u•y% jako wskazówka dla osobistych planów rozwoju nauczycieli medycyny rodzinnej w zakresie
edukacji medycznej, a tak•e jako wskazówka dla
szefów zespo"ów dydaktycznych na temat tego,
jak opracowa% strategi& rozwoju kompetencji instytucjonalnych.

W wyniku realizacji projektu Leonardo da Vinci opracowane zosta"y trzy szkolenia, maj!ce na
celu uzyskanie kompetencji niezb&dnych do uzyskania statusu eksperta w nauczaniu. Trzy kursy
s! pomy#lane jako przyk"ad takiej strategii oraz
s"u•! jako ilustracja tego, jak ramy programowe mog! by% stosowane w sytuacji praktycznej.
Szkolenia te promuj! tak•e rozwój osobistych
kwali$kacji nauczycieli i zach&caj! ich, aby samodzielnie rozwijali swoje kompetencje, umo•liwiaj!c im osi!gni&cie swojego maksymalnego
potencja"u.
W celu maksymalizacji zasobów, jakie stanowi!
nauczyciele dla swoich instytucji, takich jak uniwersytety lub specjalne centra szkoleniowe, nale•y zagwarantowa% im wsparcie dla rozwoju zawodowego. Obejmuje to identy$kacj& ich indywidualnych potrzeb edukacyjnych jako nauczycieli
i umo•liwienie uczestnictwa w kursach czy innych
szkoleniach odpowiadaj!cych tym potrzebom.
Europejska sie% nauczycieli daje jednostkom akademickim sposobno#% dzielenia si& konkretn! wiedz!
eksperck! w zakresie nauczania medycyny rodzinnej, a w perspektywie mo•liwo#% wspólnych bada'
i dzia"a' zapewniaj!cych utrzymanie jako#ci.
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Procesy opisane w niniejszym dokumencie ramowym s• tylko pierwszym krokiem na drodze do
kreowania nowych ekspertów w dziedzinie edukacji. Tempo zmian musi by" utrzymane i zwi•kszane, aby zapewni" przysz•ym pokoleniom lekarzy rodzinnych w Europie odpowiednie szkolenie, prowadzone przez lekarzy rodzinnych b•d!cych ekspertami w nauczaniu. Jest oczywiste, •e
lekarze rodzinni jedynie uczestnicz!c w kursach
nie b•d! automatycznie przechodzi" od poziomu
pocz!tkuj!cego do eksperta w nauczaniu. Umiej•tno•ci i wyuczone zachowania b•d! musia•y zosta" w•!czone do indywidualnej pracy w charakterze nauczyciela w kontek•cie lokalnym i by" stale
udoskonalane i rozwijane. Jakie wi•c s! wyzwania, na które europejski system kszta•cenia medycyny rodzinnej musi odpowiedzie"?

Jaki typ nauczyciela?
Jednym z pierwszych oczekiwa• jest zrozumienie i akceptacja faktu, •e fachowo•" nauczycieli
medycyny rodzinnej mo•na w pe•ni rozwin!" na
bazie nauczania we w•asnej praktyce lekarskiej
w relacji mistrz–ucze•. Rzeczywi•cie wi•kszo•"
szkolenia zawodowego lekarzy rodzinnych powinna odbywa" si• w miejscu ich pracy i tam w•a•nie
jest najwi•ksze zapotrzebowanie na ekspertów nauczania medycyny rodzinnej. Wielu pracuj!cych
lekarzy b•dzie •wiadczy" o warto•ci, któr! ekspert-nauczyciel medycyny rodzinnej w praktyce
wniós• do ich do•wiadczenia edukacyjnego. Ten
rodzaj eksperta edukacyjnego powinien by" ceniony tak samo jak pracownik naukowo-dydaktyczny uniwersytetu. Ci, którzy wybieraj! karier•
akademick!, mog! specjalizowa" si• w konkretnych obszarach, takich jak ocena, badania edukacyjne, zarz!dzanie jako•ci! lub projektowanie
programów nauczania. Czy w przysz•o•ci powinny powsta" kursy nauczycielskie dla tych specjalnych obszarów dzia•alno•ci? Ograniczona liczba osób mo•e kierowa" i zarz!dza" jednostkami
akademickimi. Ka•dy rodzaj specjalizacji dydaktycznej b•dzie wymaga• niezb•dnych kompetencji okre•lonych na ka•dym poziomie, jak przedstawiono to w Tabeli 2 niniejszego dokumentu ramowego. Prace te musz! by" kontynuowane i poprawiane, w miar• jak zmieniaj! si• wymagania
systemów opieki zdrowotnej.
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Dowód kompetencji
edukacyjnych
Lekarze rodzinni wkraczaj•cy na •cie•k• nauczania medycyny rodzinnej b•d• musieli zbiera! dowody swoich do•wiadcze" dydaktycznych, potwierdzenia szkole", które uko"czyli, oceny, a tak•e referencje od prze#o•onych, dowody wzajemnej wery$kacji oraz ocen• zwrotn• od studentów
i sta•ystów, których uczyli. W procesie tym cenn• pomoc mog#oby stanowi! portfolio nauczyciela, szczególnie je•li korzystano by ze wspólnego
formatu, umo•liwiaj•cego wymian• do•wiadcze".
Takie portfolio mo•e by! zbiorem dokumentów
lub mie! format elektroniczny i powinno sk#ada!
si• nie tylko z po•wiadcze" uczestnictwa w kursach i konferencjach, ale równie• zawiera! dowody na re%eksj• nad zdobyt• wiedz• specjalistyczn•
i komentarz dotycz•cy korzystania z niej w rzeczywistym nauczaniu studentów lub sta•ystów. Taka
re%eksja powinna stanowi! wk#ad w tworzenie indywidualnego planu nauki jako nauczyciela medycyny rodzinnej. Portfolio u#atwi#oby wi•c ocen• poziomu osi•gni•tej fachowo•ci oraz osobistego rozwoju jako nauczyciela36. Stworzenie takiego portfolio przy u•yciu uzgodnionego wspólnego
formatu dla lekarzy rodzinnych w Europie jest jednym z g#ównych wyzwa" na przysz#o•!.

Akredytowanie nauczycieli
Aby naprawd• by! uznanym za eksperta w nauczaniu medycyny rodzinnej, trzeba b•dzie wykaza! osi•gni•cie tego specjalistycznego poziomu kompetencji. Powinno si• to odbywa! poprzez
zgromadzenie dowodów na to, •e nauczyciel przyswoi# i stosuje nabyt• wiedz• i umiej•tno•ci nauczyciela na poziomie eksperckim, na przyk#ad
przez opracowywanie i dostarczanie nowych modu#ów dla europejskich szkole" umiej•tno•ci edukacyjnych.
Jak nale•y to ocenia!? Czy na podstawie dyplomu,
który po•wiadcza, na poziomie europejskim, •e nauczyciel osi•gn•# okre•lony poziom (kompetentny,
bieg#y lub ekspert) kompetencji w nauczaniu medycyny rodzinnej? Je•li tak, to jak powinno by! to
sprawdzane i kto powinien mie! uprawnienia do
wystawiania takiego dyplomu? Czy jest potrzebny

formalny proces oceny, a je•li tak, to na jakim poziomie powinien by! ustanowiony? Czy przyczyni
si• on do podniesienia rangi medycyny rodzinnej
jako dyscypliny akademickiej, zapewniaj•c tytu#y
naukowe tym, którzy ten poziom osi•gn•li?

Kontrola jako!ci
i akredytacja kursów
Rozwój i implementacja kursów dydaktycznych
odbywa si• w skali ogólnoeuropejskiej. Istniej•
zalety tego podej•cia, na czele z gromadzeniem
i udost•pnianiem wiedzy oraz propagowaniem dobrych praktyk. Jednak takie mi•dzynarodowe kursy mog• dotrze! jedynie do mniejszo•ci tych, którzy chcieliby z nich skorzysta!. EURACT promuje przeprowadzanie swoich kursów dla nauczycieli
w poszczególnych krajach i ten kaskadowy proces implementacji szkole" w ca#ej Europie b•dzie
musia# by! kontynuowany. Obecnie nie ma kontroli jako•ci lokalnie dostarczanych kursów i nale•y rozwa•y!, czy potrzebny jest europejski proces
oceny jako•ci kursów (np. opracowanie kryteriów
rezultatu, zapewnienie, by by#y one spe#nione, analiza wyników – tak jak mia#o to miejsce w odniesieniu do kursów opracowanych w ramach projektu Leonardo da Vinci).

Trwa•o!# szkole$
Jest oczywiste, •e mo•liwo•ci organizacji mi•dzynarodowych kursów dla nauczycieli w ró•nych
cz••ciach Europy s• ograniczone i zbyt kosztowne,
aby by#y jedynym rozwi•zaniem. EURACT nadal
wspiera realizacj• swoich kursów tak cz•sto, jak to
mo•liwe i jest pionierem w projektowaniu modelu
kursów kaskadowych do poziomów regionalnych
lub krajowych, mi•dzy innymi poprzez zapewnienie zestawów wysokiej jako•ci materia#ów szkoleniowych. Okaza#o si• to skuteczne w przesz#o•ci,
ale wiele wyzwa" wci•• pozostaje. Nowe kursy
musz• by! opracowywane i wysokiej jako•ci materia#y szkoleniowe musz• nadal by! przygotowywane. Proces ten wymaga czasu i zaanga•owania.
Nauczyciele dla tych szkole" musz• by! zidenty$kowani w poszczególnych krajach, jak równie•
na poziomie europejskim. Musz• biegle pozna!
tre•! kursu, a tak•e posiada! umiej•tno•! naucza-

PRZYSZ•E WYZWANIA

29

PRZYSZ•E WYZWANIA

30
nia swoich kolegów-nauczycieli. Projekt Leonardo da Vinci 2010-1-PL1-LEO05-11460 zidenty•kowa! grup" m!odych entuzjastycznych nauczycieli medycyny rodzinnej z siedmiu krajów europejskich z umiej"tno#ciami pozwalaj$cymi na
podj"cie si" tych obowi$zków. B"d$ oni wymaga• wsparcia w ich w!asnym #rodowisku edukacyjnym, jak równie& wymiany do#wiadcze' z kolegami w innych krajach, np. poprzez dost"p do
internetowej sieci ekspertów w nauczaniu medycyny rodzinnej.

PODZI•KOWANIA
Autorzy opracowania chcieliby
podzi•kowa• wszystkim osobom
i organizacjom, które pomog•y
w przygotowaniu tego wa•nego
dokumentu. Jeste•my szczególnie
wdzi•czni Radzie EURACT oraz
cz•onkom specjalnej grupy zadaniowej
za ich cenny wk•ad. Chcemy równie•
podzi•kowa• wszystkim partnerom
projektu oraz niezale•nym ekspertom,
którzy wspomagali nas swoj• m•dro•ci•
i wiedz• na ró•nych etapach pracy.
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