
Zespół Ekspertów ECVET 
Krzysztof Świerk 

Warszawa                               13 kwietnia 2015 r. 

Wprowadzenie do sesji warsztatowych – 
wykorzystanie systemu ECVET w uczeniu się przez 

całe życie 

http://www.youtube.com/embed/1fsx0K-KpCw
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Praca w grupach  

 

 

Czas pracy grupy na wykonanie zadania  – 2 sesje x 50 minut.  

 

 

Krótka prezentacja wyników każdej z grup oraz dyskusja  odbędzie się po opracowaniu 

wszystkich elementów, w czasie ostatniej sesji. 

 

 

 

Zadaniem grupy jest przygotowanie oferty komercyjnego merytorycznego szkolenia 

pracowników firmy X w branży………………………………………………… …………..  

(ustalić w grupie i wpisać w miejsce kropek nazwę branży)  z zakresu 

…………………………………….................. (ustalić zakres szkolenia). 
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O czym należy pamiętać podczas pracy w grupach: 

Na rynku pracy coraz częściej pojawiają się firmy 
zgłaszające zapotrzebowanie na szkolenia 
komercyjne w zakresie danych kwalifikacji. 
Zadaniem grupy będzie utworzenie kwalifikacji oraz 
określenie jej krótkiej charakterystyki. 

Przykład charakterystyki 
Kwalifikacja przeznaczona jest dla osób 
poszukujących zatrudnienia w … 
Osoba posiadająca kwalifikację jest zdolna do 
wykonywania następujących zadań: ……….. 
Po potwierdzeniu kwalifikacji osoba posiadać 
będzie: 
Wiedzę: ………….. 
Umiejętności: ……………….. 
Kompetencje: …………………. 
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O czym należy pamiętać podczas pracy w grupach: 

Czas trwania: jeden z ważniejszych elementów - wstępnych 
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O czym należy pamiętać podczas pracy w grupach: 

Czas trwania: jeden z ważniejszych elementów 

Dla placówki szkolącej Dla przedsiębiorstwa 

Czy jest to główny powód determinujący pracodawcę do podnoszenia kwalifikacji pracowników? 
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O czym należy pamiętać podczas pracy w grupach: 

Jakie wymagania musi spełnić uczestnik przed przystąpieniem do szkolenia? 
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Propozycję poziomu kwalifikacji w Polskiej Ramie Kwalifikacji  

Kwalifikacje tej samej branży 
na kilku poziomach. 
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Kwalifikacje tej samej branży 
na kilku poziomach. 

Propozycję poziomu kwalifikacji w Polskiej Ramie Kwalifikacji  
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Sesja pierwsza – czas start … 
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O czym należy pamiętać podczas pracy w grupach: 

Metody oceny oraz kryteria 
weryfikacji – jednoznaczne, 
porównywalne, obiektywne 
dla wszystkich. 
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O czym należy pamiętać podczas pracy w grupach: 

Czas trwania: jeden z ważniejszych elementów 

Dla placówki szkolącej Dla przedsiębiorstwa 

Czy jest to główny powód determinujący pracodawcę do podnoszenia kwalifikacji pracowników? 
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O czym należy pamiętać podczas pracy w grupach: 

Jakość szkolenia oraz nadawania kwalifikacji. 
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O czym należy pamiętać podczas pracy w grupach: 

Jakość szkolenia oraz nadawania kwalifikacji. 
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O czym należy pamiętać podczas pracy w grupach: 

Kto powinien uczestniczyć w tworzeniu kwalifikacji? 
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O czym należy pamiętać podczas pracy w grupach: 

Kwalifikacja odpowiadająca na potrzeby branży, nie jednego przedsiębiorstwa. 
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Jak finansować takie działania? 
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Sesja druga – czas start … 
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Krzysztof Świerk 

Dziękuje za uwagę. 


