Kształcenie
i szkolenia
zawodowe
rozwój kompetencji, umiejętności i talentów

Konferencja ECVET organizowana
w ramach Europejskiego Tygodnia
Umiejętności Zawodowych
Warszawa, 5 grudnia 2016 r.

1

Kształcenie
i szkolenia
zawodowe
rozwój kompetencji, umiejętności i talentów

Konferencja ECVET organizowana
w ramach Europejskiego Tygodnia
Umiejętności Zawodowych
Warszawa, 5 grudnia 2016 r.

2

3

szanowni państwo,
Z wielką przyjemnością przekazujemy Państwu folder, który powstał przy
okazji konferencji „Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji,
umiejętności i talentów”, zorganizowanej w ramach obchodów Europejskiego
Tygodnia Umiejętności Zawodowych.
Konferencja będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie
kompetencji i kwalifikacji dla rynku pracy oraz nowoczesnych metod kształtowania umiejętności zawodowych. Podczas obrad zostaną przedstawione
konkretne rozwiązania i inicjatywy, również te realizowane ze wsparciem programów zarządzanych w Polsce przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Publikacja zawiera opis dwóch paneli dyskusyjnych i dwóch sesji tematycznych oraz informacje o wydarzeniach towarzyszących konferencji, a także
część poświęconą Europejskiemu systemowi akumulowania i przenoszenia
osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) i Nowemu programowi na rzecz umiejętności w Europie (New Skills Agenda for Europe).
Jesteśmy przekonani, że konferencja będzie stanowiła istotny wkład w dyskusję na temat rozwoju kompetencji, umiejętności i talentów w kształceniu
i szkoleniach zawodowych oraz będzie inspiracją i motywacją do wprowadzania w życie innowacyjnych pomysłów w tym obszarze.
Zarząd Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji
dr Paweł Poszytek
Aleksandra Ścibich-Kopiec
Anna Salamończyk-Mochel
Andrzej Wyczawski
5 grudnia 2016 r.
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WPROWADZENIE
10 czerwca 2016 r. Komisja Europejska przyjęła nowy kompleksowy europejski program na rzecz umiejętności (New Skills Agenda for Europe). W tym
dokumencie państwa członkowskie oraz zainteresowane podmioty zostały wezwane do tego, aby zadbać o rozwój kompetencji obywateli, przydatnych na rynku pracy. Z badań wynika, że 70 mln Europejczyków nie posiada
wystarczających umiejętności czytania i pisania, a jeszcze większą ich liczbę
cechuje niska zdolność rozumowania matematycznego i niezadowalające
umiejętności cyfrowe. Ta znaczna luka kompetencyjna sprawia, że są osobami
zagrożonymi bezrobociem, ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Z drugiej
strony wielu Europejczyków, zwłaszcza wysoko wykwalifikowanych młodych
ludzi, wykonuje pracę poniżej swoich umiejętności i aspiracji. Jednocześnie
40% europejskich pracodawców twierdzi, że nie może znaleźć pracowników
z odpowiednimi umiejętnościami, aby rozwijać działalność i wprowadzać innowacje.
Wskazane problemy można zminimalizować, a nawet rozwiązać poprzez
kształcenie i szkolenia zawodowe, z których skorzystała prawie połowa
przedstawicieli siły roboczej w Europie. Znalezienie i przyciągnięcie odpowiednich pracowników może być trudne zwłaszcza w świecie, w którym każdy rywalizuje o największe talenty. Warto oferować nowym pracownikom
możliwości szkoleniowe, które pozwolą im na pozyskanie odpowiednich kwalifikacji i wymaganej wiedzy. Odpowiednio przeszkoleni pracownicy przyczyniają się do inteligentnego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Dopasowane do potrzeb kursy, praktyki zawodowe, a także staże czy szkolenia
w miejscu pracy, łączą teorię z praktyką i wpływają na uwolnienie potencjału
zawodowego. Kształcenie i szkolenia zawodowe cieszą się coraz większą popularnością zarówno wśród pracodawców jak i pracowników. Można je stosować w każdej dziedzinie, od nauki i inżynierii po ochronę zdrowia i finanse, zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym. Taki proces wspierania
pracowników jest niezwykle korzystny dla organizacji, ponieważ zwiększa ich
wydajność i konkurencyjność.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że obecnie rośnie również odsetek pracodawców, którzy mają trudności z pozyskiwaniem pracowników o wymaganych
kompetencjach. W 2014 r. 43 % pracodawców przyznało, że konieczne jest
podniesienie umiejętności ich pracowników (badania PARP i Uniwersytetu
Jagiellońskiego 2015). Pracodawcy, których zapytano o najpotrzebniejsze
umiejętności wymagane od kandydatów na dane stanowisko wskazywali,
niezależnie od zawodu, trzy najbardziej pożądane kategorie predyspozy-
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cji poszukiwanych pracowników: zdolności organizacyjne, profesjonalizm
i umiejętności interpersonalne. Nowa podstawa programowa dla szkolnictwa
zawodowego obejmuje rozwój tzw. umiejętności miękkich (tj. kompetencji interpersonalnych i społecznych), takich jak planowanie, otwartość na zmiany
i radzenie sobie ze stresem, a także zdolność do pracy zespołowej („Monitor
kształcenia i szkolenia 2016. Polska” Komisja Europejska).
Od września 2015 r. wprowadzono nową formę nauczania w szkołach zawodowych na zasadzie tzw. dualnego systemu kształcenia. Stanowi ona połączenie kształcenia w szkole zawodowej i szkoleń praktycznych u pracodawcy.
Ponadto pracodawca może mieć wpływ na treść programów szkoleń zawodowych realizowanych w ramach zajęć praktycznych w jego przedsiębiorstwie.
W grudniu 2015 r. przyjęto ustawę o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Ustawa weszła w życie w styczniu 2016 r. i na jej podstawie ustanowiono Polską Ramę Kwalifikacji (PRK), zgodnie z którą kwalifikacje uzyskiwane
w edukacji formalnej i pozaformalnej zostaną przypisane do wyznaczonych
poziomów. W lipcu 2016 r. uruchomiono Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
koordynowany przez Ministra Edukacji Narodowej. Dzięki tym działaniom
zwiększeniu uległy możliwości gromadzenia i przenoszenia kwalifikacji osiąganych na różnych poziomach edukacji. Narzędzia te wprowadzają większą
swobodę w zakresie uznawania dodatkowych kwalifikacji i sprawiają, że
ścieżki kształcenia są bardziej elastyczne.
Uznawanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz walidacja pozaformalnego i nieformalnego uczenia się otwiera drogę do doskonalenia umiejętności i reintegracji osób na rynku pracy. Aby to osiągnąć – jak podkreśla
Komisja Europejska – „kluczowe jest podejście do kwalifikacji zawodowych
w oparciu o efekty uczenia się, zgodnie z przesłaniem europejskich ram kwalifikacji (EQF) oraz europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu
i szkoleniu zawodowym (ECVET). Podejście to powinno się zakorzenić we
wszystkich częściach systemu kształcenia i szkolenia” (fragment komunikatu:
„Nowy bodziec do europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego służący wspieraniu strategii Europa 2020”).
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O konferencji
Konferencja „Kształcenie i szkolenia zawodowe – rozwój kompetencji, umiejętności i talentów” rozpoczyna Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych w Polsce oraz promuje ideę Europejskiego systemu akumulowania
i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET).
Partnerami merytorycznymi konferencji, organizowanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji są: Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
Głównym celem konferencji jest promocja kształcenia i szkolenia zawodowego rozumianego jako rozwój kompetencji, umiejętności i talentów. W trakcie
sesji plenarnych zaproszeni eksperci będą m.in. poszukiwać odpowiedzi na
następujące pytania:
• J ak wspierać rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach i jaką rolę
w tym procesie pełnią kompetencje?
• C
 zy i w jakim zakresie rozwój innowacyjnych technologii wpływa na
kształcenie i szkolenia zawodowe oraz rynek pracy?
Podczas dwóch sesji tematycznych zaprezentowane zostaną innowacyjne
rozwiązania i przykłady dobrych praktyk wspomagające rozwój oraz uznawanie kompetencji zawodowych, jak również praktyczne informacje na temat
Europejskiego system akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu
i szkoleniu zawodowym.
Podsumowaniem konferencji będzie debata ekspercka na temat perspektyw rozwoju kompetencji zawodowych z uwzględnieniem relacji gospodarka-edukacja-rynek pracy.
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Z udziałem zaproszonych wybitnych prelegentów i ekspertów odpowiemy na
pytania:
1. Jak pomóc osobom kształcącym się zawodowo w zdobyciu umiejętności przydatnych na zmieniającym się rynku pracy?
2. Jak pomóc nisko wykwalifikowanym osobom dorosłym w zdobyciu
niezbędnych umiejętności wymaganych na rynku pracy?
3. W jaki sposób można zapewnić lepsze i skuteczne uznawanie kwalifikacji na poziomie europejskim?
4. Jak dostosować kształcenie i szkolenia zawodowe do potrzeb rynku
pracy?
5. Jakie znaczenie może odegrać Europejski system akumulowania
i przenoszenia osiągnięć w procesie tworzenia elastycznych ścieżek
kształcenia i kompetencji potrzebnych pracodawcom?
6. W jaki sposób program Erasmus+ przyczynia się do rozwiązywania
problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników i niedopasowania kompetencyjnego?
7. Jakie wyzwania i scenariusze przyszłości rysują się przed edukacją
i rynkiem pracy z uwagi na rozwój innowacyjnych technologii? Czy grozi
nam „koniec pracy”?

Uczestnicy konferencji
Do udziału w konferencji zaprosiliśmy przedstawicieli szkół zawodowych,
centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego, jednostek samorządu terytorialnego, uczelni wyższych, instytutów naukowo-badawczych, organizacji branżowych, małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pracodawców,
instytucji rynku pracy oraz podmioty zainteresowane rozwojem kształcenia
i szkolenia zawodowego.
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PANEL DYSKUSYJNY
Kompetencje dla każdego. Jak wspierać
rozwój pracowników o niskich
kwalifikacjach?
Moderator: Małgorzata Zawadka, dziennikarka,
antropolog, socjolog
Coraz częściej pracodawcy skarżą się na brak osób odpowiednio przygotowanych do wykonywania zawodu, w tym również pracowników szeregowych, o niskim poziomie wykształcenia. Określa się ich często pracownikami
o niskich kwalifikacjach. Kogo jednak, na współczesnym rynku pracy, gdzie
uzyskane kwalifikacje szybko się dezaktualizują, należy uznać za takich pracowników? W ostatnich latach coraz częściej mówi się o konieczności uczenia
się przez całe życie. Uzyskiwaną wiedzę, umiejętności i kwalifikacje trzeba
aktualizować i uzupełniać – w systemie edukacji formalnej, pozaformalnej
i nieformalnej. Coraz częściej w ten proces włączają się przedsiębiorcy, biorąc
udział w kształceniu dualnym bądź organizując staże dla absolwentów szkół,
wiedzą bowiem, że inwestowanie w kadry, w tym również najniższego szczebla, może przynieść im wymierne korzyści.
Z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że równie ważne jak kwalifikacje są kompetencje, w tym przede
wszystkim umiejętność współpracy i komunikacji, elastyczność, odpowiedzialność, zdolność przystosowywania się do zmian i skłonność do podejmowania ryzyka. Pracę otrzymuje się w 70% dzięki wiedzy fachowej i w 30%
dzięki zdolnościom społecznym. Traci się ją zaś w 70% z powodu braku umiejętności społecznych i w 30 % – kwalifikacji merytorycznych.
Czy i jak można kształtować kompetencje? O ile konieczność inwestowania
we wszechstronny rozwój pracowników zajmujących wyższe stanowiska jest
oczywista, o tyle pracownicy szeregowi kierowani są praktycznie wyłącznie
na szkolenia zawodowe. Czy organizowanie szkoleń z zakresu tzw. kompetencji społecznych dla tej grupy pracowników jest właściwym rozwiązaniem?
Czy może raczej należałoby się zastanowić, jak kształcenie kompetencji włączyć w cały proces edukacji pracowników – również tych, którzy kończą edukację formalną na stosunkowo niskim poziomie.
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O tym, czy i dlaczego warto podnosić kompetencje pracowników szeregowych, jak to robić oraz jaką rolę w tym procesie powinni odgrywać pracodawcy dyskutować będzie zespół ekspertów, mających różnorodne doświadczenie w pracy z tą grupą pracowników.

EKSperci
• Aleksandra Ścibich-Kopiec, zastępca dyrektora generalnego FRSE,
dyrektor programu Erasmus+
• Anna Świebocka-Nerkowska, dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
• Irena Wolińska, ekspert – badacz, politolog, polityk społeczny
• Jacek Kwiatkowski, prezes zarządu ZDZ Katowice
• Krzysztof Świerk, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, ekspert ECVET
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sESJA TEMATYCZNA i
Innowacyjne rozwiązania
wspomagające rozwój oraz uznawanie
kompetencji zawodowych
Moderator: dr inż. Krzysztof Symela, ITeE-PIB

Poszukiwanie skutecznych rozwiązań łączących świat edukacji z gospodarką wynika m.in. z szybko zachodzących zmian w środowisku i na rynku pracy.
Niewątpliwie, jak pokazują liczne raporty międzynarodowe i polskie, będą
rosły wymagania w zakresie kompetencji i umiejętności zawodowych oczekiwanych przez pracodawców. W tym kontekście znaczenia nabiera rozwój
i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących kreowania, opisywania
i uznawania kompetencji zawodowych oraz wykorzystania potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych w dopasowaniu kompetencji uczących się do wymagań stanowisk pracy.
W ramach sesji tematycznej „Innowacyjne rozwiązania wspomagające rozwój oraz uznawanie kompetencji zawodowych” będziemy poszukiwać odpowiedzi na ważne pytania: Jaka jest perspektywa rozwoju i potwierdzania
kompetencji zawodowych? Czy polski rynek usług edukacyjnych korzysta
z nowoczesnych metod kształtowania umiejętności zawodowych? Zaproszeni do udziału w sesji eksperci Instytutu Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu podzielą się z uczestnikami
doświadczeniem w budowaniu nowych rozwiązań wspomagających rozwój
kształcenia i szkoleń zawodowych. Zaprezentowane zostaną możliwości
kreowania wizji przyszłości z wykorzystaniem metodyki foresightu oraz rezultaty projektu „Mobilizowanie potencjału foresightu korporacyjnego na
terenie państw Grupy Wyszehradzkiej”. Tworzenie nowej generacji standardów kompetencji zawodowych, które będą posiadały większą elastyczność,
uniwersalność i „odporność” na dezaktualizację treści będzie prezentowana
na przykładzie doświadczeń z realizacji projektu „Communicating Professional” dofinansowanego w ramach programu Erasmus+. Natomiast idea otwartego przyznawania i prezentowania w Internecie potwierdzonych osiągnięć
edukacyjnych i zawodowych, która szybko zyskuje uznanie i zwolenników
zostanie przedstawiona poprzez pryzmat realizacji projektu „Open Badge
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Network”, również finansowanego z funduszy programu Erasmus+. Podczas
części demonstracyjnej zostaną zaprezentowane uczestnikom innowacyjne
na polskim rynku usług edukacyjnych stanowiska technodydaktyczne umożliwiające kształtowanie umiejętności praktycznych powiązanych z automatyką, informatyką i mechatroniką przemysłową.

Eksperci
• dr Anna Sacio-Szymańska, ITeE-PIB
• dr Anna Kononiuk, Politechnika Białostocka
• dr Jolanta Religa, ITeE-PIB
• Michał Nowakowski, ITeE-PIB
• dr inż. Ireneusz Woźniak, ITeE-PIB
• Mariusz Siczek, ITeE-PIB
• dr inż. Jacek Wojutyński, ITeE-PIB
• dr inż. Jordan Mężyk, ITeE-PIB
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Sesja tematyczna II
Europejski system akumulowania
i przenoszenia osiągnięć w kształceniu
i szkoleniu zawodowym (ECVET)
Moderator: Izabela Laskowska, Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji

Uznawanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz walidacja pozaformalnego i nieformalnego uczenia się otwiera drogę do doskonalenia umiejętności i reintegracji osób na rynku pracy. Aby to osiągnąć – jak podkreśla
Komisja Europejska – „kluczowe jest podejście do kwalifikacji zawodowych
w oparciu o efekty uczenia się, zgodnie z przesłaniem europejskich ram kwalifikacji (EQF) oraz europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu
i szkoleniu zawodowym (ECVET).
Zaproszeni do udziału w sesji eksperci przedstawią uczestnikom znaczenie
systemu ECVET w nowym europejskim programie na rzecz umiejętności (New
Skills Agenda for Europe) oraz podzielą się doświadczeniem na temat tego, jak
wdrożony został ECVET w polskiej edukacji w kontekście zmiany programów
na opis jednostek zawierających zestaw efektów uczenia się. Eksperci omówią możliwości wykorzystania kwalifikacyjnych kursów zawodowych w podnoszeniu kompetencji osób dorosłych. Istotnym zagadnieniem, jakie zostanie
poruszone, będzie kwestia możliwości związanych z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz znaczenia systemu ECVET w procesie
jakości zapewnienia kwalifikacji. Wykorzystanie założeń systemu ECVET jako
narzędzia elastycznego podejścia do kwalifikacji rynkowych i reagowania na
potrzeby rynku pracy zostanie zademonstrowane przez pryzmat projektów
partnerstw i sojuszy na rzecz kształcenia zawodowego. W ramach sesji zostaną zaprezentowane dwa projekty realizowane przez Ośrodek Rozwoju
Edukacji w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój i dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, których celem jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy. Zostaną także pokazane przykłady wykorzystania oferty programu
Erasmus+ do budowania programów szkoleń i definiowania kwalifikacji oraz
kompetencji w odpowiedzi na aktualne potrzeby pracodawców oraz rozwój
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technologiczny i gospodarczy. Odpowiemy na pytanie, w jaki sposób dzielić
się doświadczeniami w zakresie wsparcia kompetencyjnego zarówno pracowników, jak i całych instytucji oraz jak w programie Erasmus+ budować
partnerstwa między instytucjami kształcenia zawodowego a pracodawcami.

Eksperci
• Horacy Dębowski, ekspert ECVET/Instytut Badań Edukacyjnych
• Alicja Karczmarczyk, ekspert ECVET/ Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
• Krzysztof Świerk, ekspert ECVET/ Zespół Szkół Rolniczych Centrum
Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich
• B
 ożena Mayer-Gawron, p.o. Wicedyrektor/ Ośrodek Rozwoju Edukacji
• Agnieszka Włodarczyk, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
• Tadeusz Wojciechowski, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
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Panel wizjonerski
Jakie wyzwania i scenariusze przyszłości
rysują się przed edukacją i rynkiem
pracy z uwagi na rozwój innowacyjnych
technologii? Czy grozi nam „koniec
pracy”?
Moderator: Kacper Nosarzewski,
ekspert firmy foresightowej 4CF

Przyszłość pracy w jej ekonomicznym, społecznym i technologicznym znaczeniu jest aktualnie jednym z najgorętszych tematów w studiach nad przyszłością. Automatyzacja i robotyzacja, jak również rozwój mocy obliczeniowych
skłaniają do rysowania coraz śmielszych prognoz, w których pracę ludzką
w kolejnych dziedzinach zastępuje maszyna. Na całym świecie komentatorzy
i trendwatcherzy z uwagą obserwują rozwój automatyzacji, cyfryzacji, uczenia maszynowego i technologii obliczeniowych, których konwergencja może
sprawić, że popyt na pracę jaką znamy dziś, znacznie spadnie. Jednocześnie,
Stephen Hawking, Elon Musk i Bill Gates ostrzegają świat przed potencjalnym zagrożeniem, wynikającym z możliwego wymknięcia się sztucznej inteligencji spod kontroli.
Niezależnie od tego, czy te prognozy się sprawdzą, pewnym jest, że sztuczna inteligencja i inne technologie odcisną ogromne piętno na naturze pracy
i jej roli w gospodarce. Dlatego potrzebna jest systematyczna i naukowa eksploracja możliwych scenariuszy przyszłości, która pomoże kształtować rzeczywistość jutra i lepiej przygotować się na możliwe zmiany poza zasięgiem
naszej sprawczości. Pierwszym krokiem na drodze do dogłębnej analizy możliwych scenariuszy przyszłego rozwoju społecznego jest eksploracja możliwych przyszłości edukacji w kontekście zmieniającej się funkcji pracy.
Które z dziś widocznych zjawisk mają szansę odcisnąć największe piętno
na przyszłości edukacji i rynków pracy? Czy społeczeństwa w różnych rejonach świata są przygotowane do ery fabryk, kopalń, a być może także szkół
czy kancelarii prawnych bez pracowników? Jak na tym tle wypada Polska –
czy doświadczenie transformacji ostatnich 30 lat może być naszym atutem
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w adaptacji do globalnej zmiany? Te i inne pytania o edukację właściwą dla
przyszłego rynku pracy domagają się odpowiedzi, gdyż podejmowanymi dziś
decyzjami możemy nie tylko minimalizować zagrożenia i wykorzystywać
szanse, możemy też wpływać na ostateczny kształt przyszłości; warto wobec
tego weryfikować założenia, na których opieramy dzisiejsze polityki publiczne, strategie i indywidualne decyzje edukacyjne.

Eksperci
• Krzysztof Chełpiński, prezes zarządu firmy stb24 oaz członek Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji
• dr Łukasz Arendt, dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych
• d
 r Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji
• p
 rof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski, rektor Akademii Pedagogiki
Specjalnej w Warszawie
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WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE konferencji
W trakcie konferencji czynne będą stanowiska promocyjno-informacyjne
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i partnerów merytorycznych: Instytutu
Technologii Eksploatacji – Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu
oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Stanowiska FRSE
Europass jest siecią na rzecz przejrzystości kwalifikacji oraz wspierania mobilności edukacyjnej i zawodowej Europejczyków. Wszystko za sprawą dokumentów funkcjonujących w jednolitej formie na terenie całej UE. Na portfolio składają się: CV, Paszport Językowy, Mobilność, Suplement do Dyplomu
Szkoły Wyższej, a także trzy dokumenty dla absolwentów kształcenia zawodowego: Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe,
Suplement do Świadectwa Czeladniczego, Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego. Więcej na stronie Krajowego Centrum Europass: www.europass.org.pl.
EPALE to ogólnoeuropejska wielojęzyczna platforma internetowa skierowana do specjalistów w obszarze uczenia się dorosłych. Głównym celem
platformy jest stworzenie przestrzeni dla kadry edukacji dorosłych do dyskusji, dzielenia się wiedzą, współpracy, a przez to do doskonalenia swoich
kompetencji w obszarze edukacji dorosłych. Więcej informacji na stronie:
ec.europa.eu/epale/pl.
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STANOWISKA TECHNODYDAKTYCZNE ITEE-PIB
Eksperci ITeE-PIB zaprezentują stanowiska technodydaktyczne, które umożliwiają kształcenie z wykorzystaniem metod e-learningu w dowolnym czasie
i z dowolnego miejsca. Rozwijane przez Instytut Technologii Eksploatacji –
Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu stanowiska technodydaktyczne
do nauczania programowania sterowników PLC i pulpitów operatora HMI
są innowacyjnymi rozwiązaniami opartymi na dydaktyce cyfrowej. Stanowiska technodydaktyczne mają zastosowanie głównie w obszarach kształcenia i szkolenia zawodowego takich jak: automatyka, programowanie PLC,
mechatronika z ukierunkowaniem na uczelnie techniczne, szkoły zawodowe,
centra kształcenia zawodowego i ustawicznego, centra kształcenia praktycznego, ośrodki szkoleniowe. Są one również dobrą bazą treningową dla
inżynierów i techników utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach, jak również
mogą być wykorzystywane w procesie walidacji wiedzy i umiejętności kandydatów aplikujących na wybrane stanowisko pracy w przedsiębiorstwach, czy
też sposobem na adaptację zawodową kandydata do zatrudnienia. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej:
www.itee.radom.pl/index.php/pl/technologie-informatyczne/produkty.

Stanowiska PARP
Eksperci PARP umożliwią zainteresowanym rejestrację swoich usług w Bazie Usług Rozwojowych oraz przedstawią możliwości dofinansowania usług
rozwojowych. Baza Usług Rozwojowych to darmowe, wielofunkcyjne i innowacyjne narzędzie informatyczne, które udostępnia firmom z branży edukacyjnej nowoczesną przestrzeń informacyjną, stwarzając przy tym warunki nie
tylko do prezentacji proponowanych usług, ale także porównania swojej pozycji na rynku wobec konkurencji. Administratorem Bazy jest Polska Agencja
Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej informacji nt. Bazy Usług Rozwojowych
i dofinansowania usług rozwojowych można znaleźć na stronie internetowej
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl lub pod numerem telefonu 0 801 808 108.
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji to publiczny rejestr, w którym znajdują się
informacje o kwalifikacjach nadawanych w Polsce oraz informacje o instytucjach odpowiedzialnych za ich potwierdzanie. Obecnie w ZRK znajdują się
kwalifikacje z systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. Sukcesywnie pojawią
się tam również kwalifikacje rynkowe nieuregulowane przepisami prawa.
Kwalifikacje te zgłaszać będą podmioty zainteresowane ich włączeniem do
rejestru. Kwalifikacja rynkowa, która pojawi się w rejestrze, musi przejść proces weryfikacji określony w ustawie o Zintegrowanych Systemie Kwalifikacji
i otrzymać poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Więcej informacji pod
adresem: www.kwalifikacje.gov.pl.

18

Ważne informacje
Na czym polega system ECVET?
System ECVET jest inicjatywą Unii Europejskiej,
która ma umożliwiać obywatelom państw europejskich łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to wspierać mobilność zawodową oraz uczenie się przez
całe życie. Istotą ECVET jest takie podejście do
tworzenia kwalifikacji zawodowych, które ma ułatwiać akumulowanie, przenoszenie i uznawanie
osiągnięć (ang. credits).
Stosowanie systemu ECVET jest rekomendowane krajom członkowskim
w „Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r.
w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)”. Zalecenie określa cele, najważniejsze
założenia oraz ramy funkcjonowania systemu ECVET (specyfikacje techniczne). Mogą być one wykorzystane zarówno przez instytucje kształcące/szkolące do realizacji międzynarodowych projektów mobilności edukacyjnych, jak
i przez władze krajowe do tworzenia rozwiązań systemowych dotyczących
akumulowania, przenoszenia i uznawania osiągnięć w skali krajowego systemu kwalifikacji. Wdrożenie ECVET jest dobrowolne, w gestii każdego kraju
i instytucji odpowiedzialnych leży określenie zasad i zakresu funkcjonowania
tego systemu. Podstawowe założenia systemu ECVET zostały uwzględnione
w reformie polskiego szkolnictwa zawodowego wdrażanej od 2012 r.
Kto prowadzi prace nad systemem ECVET w Polsce?
W celu wspierania władz krajowych we wdrażaniu systemu ECVET powołano Krajowy Zespół Ekspertów ECVET, funkcjonujący przy Fundacji Rozwoju
Systemu Edukacji. W skład Zespołu wchodzi kilkunastu Ekspertów nominowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Prace członków Zespołu polegają również na promowaniu idei ECVET przez wydawanie materiałów informacyjnych, organizowanie warsztatów i seminariów dla różnych grup odbiorców. Ważną rolę
w rozwijaniu koncepcji ECVET w Polsce odgrywają instytucje kształcące
i szkolące, które uczestniczą w międzynarodowych projektach dofinansowanych ze środków europejskich (dotychczas przede wszystkim w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, obecnie Erasmus+).
Więcej informacji na stronie internetowej Krajowego Zespołu Ekspertów
ECVET: www.eksperciecvet.org.pl.
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Europejski Tydzień Umiejętności
Zawodowych
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
(European Vocational Skills Week) to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej, która ma na celu
promocję kształcenia i szkoleń zawodowych.
Cel ma zostać osiągnięty poprzez zorganizowanie szeregu spotkań, podczas których uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoje działania, podzielić się innowacyjnymi pomysłami,
a także przedstawić rozwiązania wspierające
współpracę przedsiębiorstw oraz instytucji
z tego sektora edukacji.
Obchody rozpoczną się oficjalnym otwarciem w Brukseli w dniu 5 grudnia br.
i potrwają do 9 grudnia. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to doskonała okazja, aby zainteresować swoimi działaniami zarówno społeczność
lokalną, jak i międzynarodową – dzięki uczestnictwu w inicjatywie Komisji
Europejskiej instytucje o podobnym profilu będą miały sposobność do nawiązania kontaktów i wspólnego działania na rzecz rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego.
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Wszystkie instytucje, które zdecydują się wziąć udział w wydarzeniu otrzymają możliwość korzystania z identyfikacji graficznej oraz hasła inicjatywy:
„Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych – odkryj swój talent!”. Ponadto, każda zaangażowana instytucja stanie się częścią ogromnej międzynarodowej sieci podmiotów wspierających wzmocnienie sektora kształcenia
i szkoleń zawodowych. Informacja o każdym ze zorganizowanych spotkań
zostanie zamieszczona na interaktywnej mapie Europy, która będzie opublikowana na stronie internetowej Komisji Europejskiej.
Podmioty zainteresowane wsparciem tej inicjatywy na rzecz rozwoju sektora kształcenia i szkoleń zawodowych mają wiele możliwości działań. Mogą
zorganizować m.in.: dni otwarte w szkołach, sesje z ekspertami sektora, konkursy z nagrodami, prelekcje, warsztaty, spotkania z politykami i przedstawicielami władz lokalnych oraz wiele innych. Więcej przykładów możliwych
działań oraz informacje na temat Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych znajdują się na stronie internetowej wydarzenia:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261 .
Rejestracji wydarzeń, które mają odbyć się w ramach Europejskiego Tygodnia
Umiejętności Zawodowych należy dokonać z wykorzystaniem formularza
zgłoszeniowego:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/register-your-VocationalSkillsWeek-event.
Dotychczas zarejestrowano blisko 500 wydarzeń w całej Europie, z czego
w Polsce odbędzie się ponad 50.
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ORGANIZATORZY i partnerzy konferencji
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) jest fundacją Skarbu Państwa istniejącą od 11 października 1993 roku. Głównym celem Fundacji jest wspieranie działań prowadzących do rozwoju edukacji w Polsce. FRSE realizuje
ten cel głównie poprzez koordynację edukacyjnych programów Unii Europejskiej. Programy te skierowane są do szerokiego grona uczestników – od
dzieci i młodych osób do dorosłych i seniorów.
Fundacja pełniła rolę Narodowej Agencji programów Socrates, „Uczenie się
przez całe życie”, Młodzież oraz „Młodzież w działaniu”, a obecnie pełni rolę
Narodowej Agencji Programu Erasmus+ dla wszystkich obszarów edukacji
i młodzieży.

Krajowy Zespół Ekspertów ECVET działa przy Fundacji Rozwoju Systemu
Edukacji od 2012 r. Do głównych zadań Ekspertów należy:
• popularyzowanie informacji na temat systemu ECVET wśród jego
potencjalnych interesariuszy,
• wspieranie władz krajowych w dalszym rozwoju systemu ECVET
w Polsce,
• wspieranie realizatorów projektów mobilności zawodowej,
• promowanie systemu ECVET wśród pracodawców.
Partnerzy konferencji:
• Ministerstwo Edukacji Narodowej
• Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy
• Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Patronat medialny:
• My Zawodowcy
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Program konferencji
Warszawa, 5 grudnia 2016 r.
9:00-10:00 Rejestracja
10:00-11:00 SESJA PLENARNA
Otwarcie konferencji
Wystąpienia wprowadzające
11:00-12:15 PANEL DYSKUSYJNY
Kompetencje dla każdego. Jak wspierać rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach?
12:15-12:45 Przerwa kawowa
12:45-14.15 SESJE TEMATYCZNE
Równoległe sesje do wyboru: Sesja I lub Sesja II

SESJA I
Innowacyjne rozwiązania wspomagające rozwój oraz
uznawanie kompetencji zawodowych
I.	Perspektywa rozwoju i potwierdzania kompetencji
zawodowych
•	Foresight jako kompetencja menedżerów
•	Nowa generacja standardów kompetencji
zawodowych – z doświadczeń projektu Erasmus+
ComProCom
•	Potwierdzanie efektów uczenia się za pomocą Open
Badges – wsparcie systemu ECVET
II.	Nowoczesne metody kształtowania umiejętności
zawodowych:
•	Stanowiska technodydaktyczne do nauki
programowania PLC i HMI
•	Laboratoryjne stanowisko technodydaktyczne
w obszarze technologii optomechatronicznych
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SESJA II
Europejski system akumulowania i przenoszenia osiągnięć
w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET)
I.	Wdrażanie systemu ECVET w Europie i w Polsce
•	System ECVET w Europie oraz jego znaczenie
w nowym europejskim programie na rzecz
umiejętności (New Skills Agenda for Europe)
•	System ECVET w Polsce, czyli jak ECVET zmienił
podejście polskiego systemu edukacji i szkoleń do
podnoszenia kompetencji zawodowych?
•	Implementacja założeń systemu ECVET
w zintegrowanym systemie kwalifikacji
II.	Sojusze, partnerstwa i mobilność w systemie
ECVET:
•	Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego –
pierwsze rezultaty projektu na rzecz modernizacji
podstaw programowych kształcenia w zawodach
•	Rola partnerstw strategicznych i mobilności
w programie Erasmus+
•	Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych
14:15-14:30 Przerwa kawowa
14:30-14:40 SESJA PLENARNA
Podsumowanie sesji tematycznych
14:40-15:30 DEBATA WIZJONERSKA
Jakie wyzwania i scenariusze przyszłości rysują się
przed edukacją i rynkiem pracy z uwagi na rozwój
innowacyjnych technologii?
Czy grozi nam „koniec pracy”?
15:30 Zakończenie konferencji, obiad
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