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Praca w grupach, sesja pierwsza 
 

 

 
Czas pracy grup – max. 45 minut, następnie krótkie prezentacje wyników każdej z 

grup oraz dyskusja. 
 
 

Zadaniem grupy jest uzgodnienie (jednostek) efektów uczenia się dla 
czterotygodniowej mobilności w wybranej branży.  

 
 
 

Pytania pomocnicze: 

 czy możliwe jest skorzystanie z już istniejących jednostek (np. z realizowanego 

programu/kwalifikacji)? 

 czy planowane efekty uczenia się będą stanowiły część kwalifikacji uzyskiwanej w 

Polsce? 

 jaki jest profil wyjeżdżających uczniów – co potrafią w momencie wyjazdu? Ale 

także jakie mają umiejętności językowe, ile mają lat, … ? 

 jaki charakter będzie miała planowana mobilność – w jakich warunkach 

(wyposażenie) będzie się odbywała mobilność, tylko w przedsiębiorstwie czy 

również w szkole, w dużej czy małej firmie, kto będzie instruktorem/nauczycielem, 

…? 

 czy zaplanowane do osiągnięcia efekty uczenia się da się osiągnąć w zakładanym 

czasie? Czy da się je również sprawdzić (czy są sprawdzalne)? 

 czy efekty uczenia się są opisane wystarczająco dokładnie i czy wszystkie strony 

rozumieją je tak samo? 
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Praca w grupach, sesja druga 
 

 

 
Czas pracy grup – max. 45 minut, następnie krótkie prezentacje wyników każdej z 

grup oraz dyskusja. 
 
 

Zadaniem grupy jest ustalenie w jaki sposób sprawdzane (weryfikowane) 
będą efekty uczenia się. 

 
 
 

Pytania pomocnicze: 

 jakie metody sprawdzania będą stosowane (wykonanie dzieła, projektu, egzamin, 

obserwacja, ocena formatywna…)? 

 kto będzie odpowiedzialny za sprawdzenie czy efekty zostały osiągnięte (jaka 

instytucja, jaka osoba, o jakich kompetencjach)? 

 w którym momencie trwania mobilności odbędzie się weryfikacja (czy będzie miała 

charakter summatywny)? 

 czy ustalone zostały wspólne i jednoznaczne kryteria oceny (co to znaczy że uczeń 

potrafi (np.) nakryć do stołu, jakich trzeba dostarczyć dowodów)? 

 czy będzie stosowana porównywalna skala ocen? 

 w jaki sposób zostaną udokumentowane wyniki weryfikacji? 

 czy przyjęty sposób zapewnia równe traktowanie i uczciwość w procesie 

sprawdzania czy efekty uczenia się zostały osiągnięte? 
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Praca w grupach, sesja trzecia 
 

 

 
Czas pracy grup – max. 45 minut, następnie krótkie prezentacje wyników każdej z 

grup oraz dyskusja. 
 
 

Zadaniem grupy jest ustalenie w jaki sposób i w jakim zakresie uznawane 
będą osiągnięcia.  

 
 
 

Pytania pomocnicze: 

 jakie dokumenty/certyfikaty otrzyma uczeń po zakończeniu mobilności? Przez kogo 

wydane? 

 czy osiągnięte efekty uczenia się będą częścią kwalifikacji uzyskiwanej w Polsce? 

Jaka instytucja jest właściwa dla określania kwalifikacji/jednostek uzyskiwanych 

przez uczących się? 

 kto będzie sprawdzał (za granicą), czy odpowiednie efekty uczenia się zostały 

uzyskane? I w jaki sposób – egzamin wewnętrzny, obserwacja, projekt? 

 jakie instytucje w kraju są odpowiedzialne za formalne uznanie kwalifikacji 

(wydanie dyplomu/ świadectwa/certyfikatu)? 

 czy efekty uczenia się uzyskane podczas mobilności będą ponownie sprawdzane po 

powrocie do kraju? 

 czy uczeń będzie zwolniony z części kształcenia w Polsce? Z części 

sprawdzianów/oceny formatywnej?  

 czy zdobyte efekty uczenia się będą „dodatkowym” osiągnięciem? 
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Rozwiązania uczestników poszczególnych grup 
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Większość z beneficjentów poradziła sobie z wyznaczonymi zadaniami 
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Ocena uczestników warsztatów: 

Liczba ocen Średnia 

ocena 
1 2 3 4 5 

Informacje otrzymane przed spotkaniem 0 0 7 7 14 4,25 

Wybór miejsca warsztatów 0 0 2 8 18 4,57 

Organizacja warsztatów 0 0 2 9 17 4,54 

Sposób prowadzenia warsztatów 0 0 1 10 17 4,57 

Jakość prezentacji w odniesieniu do tematu warsztatów 0 0 4 13 11 4,25 

Jakość prowadzonej dyskusji/pracy grupowej 0 1 5 17 5 3,93 

Użyteczność przekazanych informacji dla realizacji projektu 0 0 5 14 9 4,14 

Przydatność organizowania form warsztatowych dotyczących ECVET 0 0 5 6 17 4,43 



Zespół Ekspertów ECVET 

Dziękuje za uwagę. 


