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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 (PROJEKT ZSK 2)

OBSZARY DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU ZSK 2
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monitoring ZSK
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komponent regionalny
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opis kwalifikacji w języku efektów uczenia się
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wspieranie procesu walidacji
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Sektorowe Ramy Kwalifikacji
działania upowszechniające
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MONITORING ZSK
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Wspieranie MW w procesie oceny wniosków o włączenie
kwalifikacji rynkowych do ZSK

Różnorodność form wsparcia: seminaria, konferencje,
spotkania robocze, kontakty mailowe/ telefoniczne, wzory
dokumentów, wsparcie przy przypisywaniu poziomów PRK,
proponowanie kandydatów na specjalistów/ ekspertów,
przygotowywanie kandydatów na specjalistów/ ekspertów
Publikacje, analizy kwartalne, analiza kosztów
funkcjonowania ZSK w ministerstwach i potrzeb w zakresie
wdrożenia ZSK
Monitorowanie procesu od momentu wpisania wniosku do
rejestru do kwalifikacji funkcjonującej

KOMPONENT REGIONALNY
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Identyfikacja Interesariuszy ZSK, nawiązywanie
kontaktów i utrzymywanie współpracy
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Identyfikacja potrzeb Interesariuszy ZSK w zakresie
funkcjonowania w ZSK
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4

Upowszechnianie wiedzy na temat ZSK wśród Interesariuszy
i Odbiorców (seminaria regionalne, konferencje, spotkania
informacyjne, bieżące informowanie o nowych działaniach
w ramach ZSK)
Wsparcie Interesariuszy ZSK w zakresie: przygotowania do
opisu kwalifikacji, złożenia wniosku o włączenie kwalifikacji,
w uzyskaniu uprawnień do certyfikowania kwalifikacji
w ramach ZSK, w znalezieniu partnera do podjęcia działań
w ramach ZSK

OPIS KWALIFIKACJI W JĘZYKU EFEKTÓW UCZENIA SIĘ
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Przygotowanie i włączenie do ZSK 120 opisów kwalifikacji
(rynkowych i potrzebnych społecznie)

Wnioski o włączenie kwalifikacji do ZSK, wnioski o nadanie
uprawnień do certyfikowania kwalifikacji, rozwiązania
w zakresie wewnętrznego systemu zapewniania jakości,
próbki narzędzi walidacji
Pilotaże narzędzi walidacji
Przygotowanie 20 opisów kwalifikacji innowacyjnych
(w branży motoryzacyjnej i przemysłu chemicznego)

WSPIERANIE PROCESU WALIDACJI
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Opracowanie innowacyjnego narzędzia do diagnozowania
kompetencji społecznych
Uruchomienie on – line multimedialnego vademecum
walidacji
Rekomendacje dotyczące powiązania systemu doradztwa
zawodowego z ZSK w kontekście wspierania polityki uczenia
się przez całe życie (rekomendacje dla systemu doradztwa
zawodowego)
Rekomendacje dotyczące rozwiązań z zakresu walidacji
stosowanych w szkolnictwie wyższym w zakresie uznawania
efektów uczenia się uzyskanych w ramach uczenia się
pozaformalnego i nieformalnego (rekomendacje dla
szkolnictwa wyższego)

SEKTOROWE RAMY KWALIFIKACJI
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Opracowanie Sektorowych Ram Kwalifikacji w dwóch
branżach (sektor motoryzacyjny, przemysł chemiczny)
Badanie - ocena funkcjonowania kwalifikacji w sektorze
motoryzacji i przemysłu chemicznego

DZIAŁANIA UPOWSZECHNIAJĄCE
1

materiały informacyjne, broszury, ulotki, publikacje, prace
redakcyjne

2

konkursy dla uczniów szkół ponadpodstawowych

3

Badanie stanu świadomości nt. ZSK
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działania upowszechniające dla szkół ponadpodstawowych
(seminaria, lekcje pokazowe)
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działania informacyjne w mediach społecznościowych,
prowadzenie i rozbudowa strony internetowej
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bieżąca komunikacja z interesariuszami i mediami, briefingi
prasowe

„Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru
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