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Sektorowa Rada ds. kompetencji dla Motoryzacji i Elektromobilności

projekt ogólnopolski



Zintegrowany System Kwalifikacji 
– między teorią a praktyką.

Narzędzia wspierające pracę doradców zawodowych, nauczycieli, pedagogów.  



ZINTEGROWANY SYSTEM KWALIFIKACJI
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Kwalifikacja to zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz 

kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub 

poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji 

wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie 

potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący.

Instytut Badań Edukacyjnych - www.ibe.edu.pl

www.kwalifikacje.edu.pl

www.kwalifikacje.gov.pl
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www.mojeportfolio.ibe.edu.pl
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System Odznaka+, aplikacja internetowa umożliwiająca wydawanie, etapowe

gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie cyfrowych odznak w standardzie

Open Badges oraz cyfrowo zabezpieczonych certyfikatów pdf.

Za pomocą aplikacji użytkownik ma możliwość cyfrowego poświadczania kwalifikacji,

efektów uczenia się i ich zestawów, uczestnictwa w jakimś wydarzeniu oraz innych

osiągnięć, które zostaną udokumentowane i określone konkretnymi kryteriami

przyznania.

https://kwalifikacje.edu.pl/open-badges-czyli-jak-edukacja-dogoni-gospodarke/

https://kwalifikacje.edu.pl/open-badges-czyli-jak-edukacja-dogoni-gospodarke/
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www.szkolnictwo.ibe.edu.pl
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INNOWACJE PEDAGOGICZNE
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Dnia 1 września 2017 r. utraciło moc rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły
i placówki (Dz. U. 2002 r., nr 56, poz. 506 z późn. zm).

W związku z powyższym wszystkie kwestie dotyczące działalności
innowacyjnej i eksperymentalnej regulują przepisy ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe.

https://www.mac.pl/aktualnosci/innowacje-pedagogiczne-i-eksperyment-w-
szkolach-i-placowkach

https://www.mac.pl/aktualnosci/innowacje-pedagogiczne-i-eksperyment-w-szkolach-i-placowkach
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Innowacje pedagogiczne od 1 września 2017 r.

Nowe regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej szkoły
przeniesiono na poziom ustawy, tj. ustawy Prawo oświatowe.
Akcentuje się w niej, że działalność innowacyjna szkoły jest integralnym
elementem działalności szkoły.

W stosunku do obecnego stanu prawnego zmiany polegają na:
• zniesieniu konieczności zgłaszania innowacji pedagogicznej kuratorowi

oświaty i organowi prowadzącemu,
• zniesieniu wymagań formalnych warunkujących rozpoczęcie działalności

innowacyjnej.

Oznacza to, że szkoła samodzielnie podejmuje decyzję, jakie innowacje
realizuje i jak je dokumentuje. Szkoły nie mają obowiązku zgłaszania do
kuratora oświaty innowacji pedagogicznych.
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www.kwalifikacje.edu.pl

Zakładka:
ZSK W REGIONACH

http://www.kwalifikacje.edu.pl/
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Innowacja pedagogiczna pt.: Wsiądź do pociągu nie byle jakiego
– czyli czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji

Innowacja obejmuje 4 tematy:

1. Wsiądź do pociągu nie byle jakiego – czyli czym jest Zintegrowany System 
Kwalifikacji i o co w nim chodzi.

2. Stacja kwalifikacja – Polska i Europejska Rama Kwalifikacji.

3. Bilet do kariery – walidacja i Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.

4. Zbieraj dowody – metoda portfolio. Narzędzia do tworzenia e-portfolio.
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W ramach realizacji lekcji uczeń:

1. dowie się jak, może przygotowywać się do wejścia na rynek pracy;
2. pozna podstawowe pojęcia dotyczące ZSK przydatne w kontekście kształtowania 

przyszłej kariery;
3. pozna drogi dojścia do kwalifikacji;
4. zrozumie zasadę porównywania kwalifikacji;
5. dowie się, co oznacza logo PRK na jego świadectwie szkolnym;
6. będzie umiał wyszukać informacje o kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze 

Kwalifikacji;
7. będzie wiedział, jak potwierdzać kwalifikacje i pozna drogę do uzyskania 

kwalifikacji rynkowych;
8. pozna zalety tworzenia portfolio oraz narzędzia do tego służące.

Skuteczność, efektywność oraz użyteczność przeprowadzonych zajęć będzie 
można sprawdzić stosując kwestionariusze ankiety dla uczniów oraz rodziców.
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Osoby zainteresowane poszerzeniem i zgłębieniem tematu innowacji
pedagogicznej nt. ZSK oraz wdrożeniem tego rozwiązania w swojej szkole,
mogą uzyskać wsparcie w formie seminarium metodyczno-informacyjnego.

Dodatkowo otrzymają pakiet materiałów niezbędnych do realizacji innowacji
(konspekty lekcji, plakaty, instrukcje do ćwiczeń).

Zapraszamy do kontaktu:

Agnieszka Wojtal: a.wojtal@ibe.edu.pl
Ewa Frołow: e.frolow@ibe.edu.pl
Barbara Lebedowicz: b.lebedowicz@ibe.edu.pl

mailto:a.wojtal@ibe.edu.pl
mailto:e.frolow@ibe.edu.pl
mailto:b.lebedowicz@ibe.edu.pl


PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ UCZNIA
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• Śledzenie trendów i mega trendów na rynku i w konkretnej branży.

• Śledzenie potrzeb i zmian na rynku: edukacji, szkoleniowym, kompetencyjnym.

• Śledzenie zmian w zapotrzebowaniu na kwalifikacje i zawody.

• Znajomość firm, pracodawców, zakresu ich działalności w środowisku lokalnym, 
w województwie lub szerszej perspektywie, np. kraju.

• Kontakt z pracodawcami i firmami w środowisku lokalnym. Nawiązywanie 
współpracy z biznesem.

• Śledzenie zmian na rynku pracy – WUP, PUP, portale pracy, ogłoszenia, itd.

• Pokazywanie i projektowanie ścieżek kariery ucznia. Współpraca z rodzicami.

• Udział w wydarzeniach, szkoleniach oraz systematyczny rozwój. Podążanie za 
trendami i informacjami.
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Kontakt

Iwona Caputa

Regionalny lider ds. ZSK

Instytut Badań Edukacyjnych, 

Regionalne Centrum ds. ZSK i wspierania LLL w Opolu

Tel.: 573 444 586
E-mail: i.caputa@ibe.edu.pl


