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Instytut Badań Edukacyjnych  
zaprasza na seminarium informacyjne: 

 Zintegrowany System Kwalifikacji – innowacyjne doradztwo 
zawodowe, czyli o nowych narzędziach w pracy doradcy zawodowego  

które odbędzie się w dniach 08-09.06.2020   

na platformie ClickMeeting - https://clickmeeting.com/pl 

Seminarium jest dwudniowe i każdego dnia będzie trwać 2,5 h. 
1. Dzień I - 08.06.2020 – godz. 09:00–11:30 
2. Dzień II - 09.06.2020 – godz. 09:00–11:30  

Cel seminarium: przybliżenie uczestnikom rozwiązań systemowych jakie daje  ZSK w obszarze 
LLL (lifelong learning). Zapoznanie z nowymi narzędziami wspierającymi poradnictwo 
całożyciowe oraz wskazanie ich zastosowania w pracy doradcy zawodowego. Omówienie 
Metody Bilansu Kompetencji oraz prezentacja aplikacji Moje Portfolio. Instruktaż w zakresie 
praktycznego sposobu wyszukiwania informacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

Na spotkanie zapraszamy: nauczycieli-wychowawców, doradców edukacyjno - zawodowych, 
doradców zawodowych, doradców metodycznych, konsultantów, pedagogów i psychologów 
oraz wszystkich zainteresowanych ideą ZSK.  

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wymagana jest wcześniejsza rejestracja przy pomocy 
poniższego formularza. 

Zarejestruj się: https://forms.gle/crbsG8bcRQcQQgt16 

 

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Na zgłoszenia czekamy do 29.05.2020r.  lub do 
wyczerpania miejsc. Zakwalifikowane osoby otrzymają e-mail z potwierdzeniem udziału 
w spotkaniu, link do wydarzenia oraz instrukcję logowania. 
 
Rejestracja jest deklaracją udziału w obu dniach spotkania. Zaświadczenia o udziale w webinarium 
otrzymają  wyłącznie osoby, które będą uczestniczyły w obu dniach naszego seminarium (poniedziałek, 
wtorek). 
 

Zachęcamy do kontaktu z doradcami w Twoim regionie: 
Dorota Heiza, tel. 573 444 571, e-mail: d.heiza@ibe.edu.pl  

Aleksandra Chlebowicz, tel. 573 444 570, e-mail: a.chlebowicz@ibe.edu.pl 
 

Dowiedz się więcej: 
www.kwalifikacje.edu.pl,  www.kwalifikacje.gov.pl 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu 

Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” 
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SEMINARIUM INFORMACYJNE 

Zintegrowany System Kwalifikacji – innowacyjne doradztwo zawodowe, czyli 
o nowych narzędziach w pracy doradcy zawodowego  

08-09 czerwca 2020 r. 

 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” 

PROGRAM SEMINARIUM 

08 czerwca 2020 r. (pierwszy dzień) 

09:00−09:10 Otwarcie webinarium 

09:10–10:15 

Moduł I. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji  w pracy doradcy zawodowego   

O kwalifikacjach w systemie, czyli o definicji kwalifikacji ich rodzajach oraz efektach 
uczenia się wymaganych dla kwalifikacji 

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, jak się z nim zaprzyjaźnić – czyli jak wyszukiwać  
w nim informacje i jak efektywnie się nimi posługiwać 

Ramy europejskie dla uczenia się przez całe życie, czyli o roli  ERK, PRK, SRK oraz  
o tym jak się rozwijają i dlaczego są ważne w pracy doradcy zawodowego 

10:15−10:30 Przerwa  

10:30–11:15 

Moduł II.  Sprawdzanie kompetencji, czyli co warto wiedzieć o walidacji  

Nowe rozwiązania w obszarze potwierdzania  kwalifikacji, czyli o nowoczesnych 
metodach walidacji i Instytucjach Certyfikujących 

ZSK w oświacie, czyli jak można i dlaczego warto wyposażać uczniów w dodatkowe 
umiejętności zawodowe 

11:15−11:30 Pytania i odpowiedzi 

09 czerwca 2020 r. (drugi dzień) 

09:00−09:10 Otwarcie webinarium (podsumowanie pierwszego dnia) 

09:10–10:15 

Moduł III. Nowe narzędzia w pracy doradcy zawodowego – Metoda Bilansu 
Kompetencji (MBK) 

Metoda Bilansu Kompetencji, czym jest i czemu służy 

Cztery etapy MBK, charakterystyka metody i prezentacja narzędzi 

Sposób zastosowania metody bilansu (MBK) w walidacji  

10:15−10:30 Przerwa  

10:30–11:15 

Moduł IV. Nowe narzędzia w pracy doradcy zawodowego - MOJE PORTFOLIO 

O Moim Portfolio, czyli czym jest i do czego służy aplikacja.  

Przykładowe Portfolio, czyli jak dokumentować  swoje umiejętności 

Dlaczego warto tworzyć Portfolio? 

11:15−11:30 Dyskusja, podsumowanie seminarium 


