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Instytut Badań Edukacyjnych  
zaprasza na seminarium informacyjne: 

Jak rozmawiać o ZSK z młodzieżą? – edycja 2 

które odbędzie się w dniach 20-21.05.2020   

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

Seminarium jest dwudniowe i każdego dnia będzie trwać 2,5 h. 
1. Dzień I - 20.05.2020 – godz. 12:00–14:30 
2. Dzień II - 21.05.2020 – godz. 8:30–11:00  

Cel seminarium: zapoznanie uczestników z ideą ZSK i jego funkcjonowaniem, wskazanie 
możliwości wykorzystania systemu przez doradców zawodowych w ich pracy z młodzieżą 
oraz opracowanie konspektów lekcji poświęconych tematyce ZSK. 

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/VKKJWunovhSf8ky6A 

 

Uczestnictwo w seminarium jest bezpłatne. Na zgłoszenia czekamy do 18.05.2020r.  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 (środa, 
czwartek). 
 

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 

 Jak rozmawiać o ZSK z młodzieżą?  

20-21 maja 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 

20 maja 2020 r. (pierwszy dzień) 

12:00−12:10 Otwarcie webinarium 

12:10–13:15 

Moduł I. Jak wygląda Zintegrowany System Kwalifikacji, czyli rzut oka na system  
i aktualizacja wiedzy o ZSK 

Jak zmienia się Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) oraz o nowych kwalifikacjach  
w systemie 

Ramy europejskie dla uczenia się przez całe życie (ERK, PRK, SRK); Jak rozwijają się 
Sektorowe Ramy Kwalifikacji (SRK) 

Nowe rozwiązania w obszarze potwierdzania kwalifikacji, czyli słów kilka o Walidacji   
i Instytucjach Certyfikujących 

13:15−13:30 Przerwa  

13:30–14:15 

Moduł II. Warsztat: Jak wykorzystać ZSK w szkole? 

Opracowanie konspektów lekcji w obszarze ZSK (zawód a kwalifikacje, metoda 
portfolio – zbieranie dowodów, system edukacji w realiach PRK, walidacja – nie ma 
kwalifikacji bez walidacji) 

14:15−14:30 Pytania i odpowiedzi 

21 maja 2020 r. (drugi dzień) 

8:30−8:40 Otwarcie webinarium (podsumowanie pierwszego dnia) 

8:40–9:30 

Moduł III. Warsztat: Jak wykorzystać ZSK w szkole? 

Prezentacja wypracowanych konspektów lekcji przez grupy  

Przykłady aktywnych metod nauczania przydatnych w prowadzeniu zajęć dotyczących 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (cykl Kolba) 

9:30−9:45 Przerwa  

9:45–10:45 

Moduł IV. Jak o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji rozmawiać z uczniami? 

Prezentacja lekcji na temat “Najpierw masa później forma - różne drogi budowania 
własnych kwalifikacji” 

10:45−11:00 Dyskusja, podsumowanie seminarium 


