
Fundacja VCC 
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin 
tel.: +48 81 45 83 826, fax: +48 81 45 83 827 
www.vccsystem.eu info@vccsystem.eu 

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Raport końcowy z projektu 

„Wzrost potencjału certyfikacji VCC dzięki 

współpracy międzynarodowej” 

nr: 2015-1-PL01-KA102-016026 

http://www.vccsystem.eu/
http://vcci.eu/


Fundacja VCC 
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin 
tel.: +48 81 45 83 826, fax: +48 81 45 83 827 
www.vccsystem.eu info@vccsystem.eu 

  
 
 

2 

 

Spis treści 
Wprowadzenie ....................................................................................................................................... 4 

Charakterystyka Lidera projektu ..................................................................................................... 5 

Charakterystyka Partnerów Projektu ............................................................................................ 10 

ENAIP ............................................................................................................................................ 10 

ENDURANCE ................................................................................................................................ 11 

EVTA ............................................................................................................................................. 11 

AFPA ............................................................................................................................................. 12 

Rozdział I. System walidacji i certyfikacji kwalifikacji nabywanych drogą pozaformalną w 

Polsce. System walidacji i certyfikacji proponowany przez Fundację VCC. ................................... 14 

Rozdział II. Systemy walidacji i certyfikacji kwalifikacji zawodowych nabywanych drogą 

pozaformalną w krajach Partnerów projektu. .................................................................................. 19 

Włochy .............................................................................................................................................. 19 

Uwagi dotyczące sytuacji związanej z walidacją edukacji formalnej i pozaformalnej we 

Włoszech ...................................................................................................................................... 19 

ENAIP w systemie edukacyjnym ................................................................................................ 19 

ENAIP w edukacji formalnej (EFP) ............................................................................................. 20 

Powiązania organizacji ENAIP z rynkiem pracy........................................................................ 21 

Model walidacji kwalifikacji nabywanych drogą formalną i pozaformalną ............................ 24 

Pilotażowy projekt walidacji kompetencji nabytych ścieżką nieformalną ............................ 26 

Holandia ........................................................................................................................................... 27 

System edukacyjny ..................................................................................................................... 27 

Fundacja Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) ...................... 28 

Wizyty u przedstawicieli Pracodawców .................................................................................... 29 

Wizyty u przedstawicieli instytucji edukacyjnych .................................................................... 30 

Walidacja w ujęciu państwowym ............................................................................................... 32 

System Kwalifikacji w Holandii .................................................................................................. 33 

Metody walidacji .......................................................................................................................... 35 

Belgia ................................................................................................................................................ 38 

Sytuacja w części francuskojęzycznej ........................................................................................ 38 

Sytuacja w części flamandzkojęzycznej .................................................................................... 43 

Francja .............................................................................................................................................. 47 

http://www.vccsystem.eu/
http://vcci.eu/


Fundacja VCC 
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin 
tel.: +48 81 45 83 826, fax: +48 81 45 83 827 
www.vccsystem.eu info@vccsystem.eu 

  
 
 

3 

VAE – walidacja nabytego doświadczenia zawodowego ......................................................... 48 

Jakość w AFPA ............................................................................................................................. 49 

Metody Walidacji ......................................................................................................................... 51 

Metodyka przygotowywanie nowego titre professionnel ....................................................... 52 

Rozdział III. Wzrost potencjału certyfikacji VCC poprzez zaimplementowanie dobrych praktyk 

poznanych w innych krajach do systemu VCC. ................................................................................. 54 

Identyfikowanie i dokumentowanie kompetencji i kwalifikacji nabywanych na drodze 

nieformalnej i pozaformalnej ......................................................................................................... 54 

Zwiększenie potencjału kadry szkolącej i egzaminującej VCC poprzez szkolenia wstępne  i 

uzupełniające wiedzę ...................................................................................................................... 55 

Wzmocnienie jakości procesu egzaminacyjnego poprzez umożliwienie Trenerowi 

uczestnictwa  w charakterze obserwatora (bez prawa głosu) ..................................................... 56 

Audyt Partnerów (Akademia Edukacyjna i Partner Egzaminacyjny) ......................................... 56 

Podsumowanie .................................................................................................................................... 58 

Źródła .................................................................................................................................................... 59 

 

  

http://www.vccsystem.eu/
http://vcci.eu/


Fundacja VCC 
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin 
tel.: +48 81 45 83 826, fax: +48 81 45 83 827 
www.vccsystem.eu info@vccsystem.eu 

  
 
 

4 

Wprowadzenie 

 

Celem tego opracowania jest wykazanie w jaki sposób realizacja projektu 2015-1-PL01-KA102-016026 

„Wzrost potencjału certyfikacji VCC dzięki współpracy międzynarodowej” wpłynęła na podniesienie 

jakości i wartości merytorycznej oferowanych w ramach systemu VCC szkoleń i egzaminów 

pozwalających na nabycie i certyfikację kwalifikacji zawodowych. Dostosowanie kwalifikacji 

obywateli do wymagań rynku pracy ma kluczowe znaczenie dla poprawy konkurencyjności, wzrostu 

zatrudnienia i spójności społecznej Unii Europejskiej, co jest zgodne z głównym celem strategii Europa 

2020 (Komunikat Komisji Europejskiej 2010) czyli osiągnięciem inteligentnego, zrównoważonego 

wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. W projekcie odbyto cztery wizyty studyjne: we 

Włoszech, Holandii, Belgii i Francji. W ramach realizowanych w projekcie wizyt uwaga uczestników 

była szczególnie skupiona na obserwacji następujących elementów: 

 programów szkoleń/kursów zawodowych, 

 budowaniu i funkcjonowaniu systemów kształcenia trenerów, 

 metod pracy z grupą, 

 procedurach egzaminowania i walidacji (w tym aspektach prawnych walidacji i certyfikacji  

w odwiedzonych krajach). 

Nabyta wiedza miała w założeniu pozwolić na podniesienie jakości i merytorycznej wartości systemu 

VCC w oparciu o doświadczenia partnerów z 4 krajów europejskich. Znajomość systemów walidacji  

i certyfikacji zawodowych w krajach takich jak Francja, Belgia, Holandia i Włochy miała pozytywnie 

wpłynąć na dalszy rozwój systemu VCC zmierzający do jego umiędzynarodowienia, co jest jednym  

z celów strategicznych Fundacji. 
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Charakterystyka Lidera projektu 

 

Fundacja VCC powstała w październiku 2013 roku. Jej głównym zadaniem są działania badawczo-

rozwojowe w zakresie kształcenia zawodowego oraz transferu wiedzy i innowacji z wykorzystaniem 

zasobów kapitału intelektualnego. 

Działalność Fundacji VCC koncentruje się wokół teoretycznych i metodologicznych aspektów 

ustawicznego kształcenia zawodowego oraz potwierdzania kwalifikacji zawodowych, szczególnie  

w systemie pozaformalnym i nieformalnym. Głównym zadaniem Fundacji VCC jest obserwacja  

i analiza trendów i zmian zachodzących na rynku pracy oraz badanie zapotrzebowania na określone 

zawody i kwalifikacje. Fundacja VCC jest promotorem koncepcji uczenia się przez całe życie, 

kształcenia ustawicznego i mobilności zawodowej. Poprzez organizowanie konsultacji, konferencji 

czy debat społecznych bezpośrednio wpływa na ich rozwój, promocję i upowszechnienie. 

Wynikiem prac Fundacji jest jednolity system kształcenia i potwierdzania kwalifikacji zawodowych – 

system VCC (Vocational Competence Certificate), którego Fundacja jest właścicielem i operatorem.  

 

Główne zadania Fundacji VCC to: 

 monitorowanie potrzeb światowego rynku pracy, tendencji i zmian na nim zachodzących, 

 monitorowanie zapotrzebowania na nowe zawody i kwalifikacje, 

 określanie kwalifikacji zawodowych dla nowopowstałych zawodów, 

 testowanie i implementacja nowych rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego, 

 wskazywanie kierunków i metod kształcenia zawodowego, 

 certyfikowanie kwalifikacji zawodowych w sposób ujednolicony oraz zgodny z krajowymi  

i unijnymi wytycznymi w tym zakresie, 

 promocja mobilności zawodowej pracowników, 

 promocja uczenia się przez całe życie. 
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Cele Fundacji VCC realizowane są poprzez: 

 opracowywanie standardów certyfikowania kwalifikacji zawodowych w sposób ujednolicony 

w skali światowego rynku pracy; 

 promowanie nowych form zdobywania kwalifikacji zawodowych wśród młodzieży, uczniów  

i studentów; 

 organizowanie działań promocyjnych i innych w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych 

osób bezrobotnych oraz zagrożonych bezrobociem; 

 prowadzenie kształcenia zawodowego, zgodnego z oczekiwaniami pracodawców; 

 akredytowanie i sprzedaż podręczników VCC; 

 certyfikowanie trenerów, egzaminatorów, operatorów systemu egzaminacyjnego. 

 

Fundacja VCC opracowuje ujednolicone metody kształcenia, walidacji oraz certyfikacji kwalifikacji 

nabywanych w systemie pozaformalnym i nieformalnym. Metody te są wypracowywane we 

współpracy z pracodawcami, a także w odniesieniu do europejskiego rynku pracy.  

Prowadzony przez Fundację VCC system szkoleń i certyfikacji jest spójny z założeniami polityki 

europejskiej m.in.: z inicjatywą Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy, Strategią EUROPA 

2020, Europejską Ramą Kwalifikacji, projektem CELAN, europejskim systemem akumulowania  

i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) oraz Europass.  

Założeniem systemu certyfikacji VCC jest dostarczenie pracodawcom wiarygodnej i kompleksowej  

informacji o kwalifikacjach pracowników/kandydatów do pracy. Jest to możliwe dzięki zachowaniu 

rzetelności i obiektywności procesów egzaminacyjnych, prowadzonych przez niezależne podmioty 

(Partnerów Egzaminacyjnych). Potwierdzeniem pozytywnego przejścia procesu egzaminacyjnego 

jest certyfikat wraz z suplementem, w którym zapisano, jakie efekty uczenia się osiągnął 

egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem wyników w poszczególnych obszarach. 

Fundacja VCC angażuje się zarówno w krajowe, jak i europejskie inicjatywy mające na celu promocję 

kształcenia zawodowego, zbliżanie sektora edukacji i pracodawców oraz wzrost świadomości na 

temat uczenia się przez całe życie. Wybrane inicjatywy, w które zaangażowany jest zespół VCC to: 

 prace nad testowaniem systemu zgłaszania kwalifikacji do Zintegrowanego Rejestru 

Kwalifikacji, dzięki partnerstwu z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie w projekcie 

http://www.vccsystem.eu/
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„Budowa krajowego systemu kwalifikacji-pilotażowe wdrożenie krajowego systemu 

kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania”, w którym 

opracowano projekt kwalifikacji „Opiekun osób starszych”, oraz testowano procedury 

zapewniania jakości poprzez audyty procedur instytucji certyfikujących, 

 prace komisji powołanych przez największą organizację branży szkoleniowej – Polską Izbę 

Firm Szkoleniowych: Komisji ds. Jakości oraz Komisji ds. Kształcenia Zawodowego. 

Stale rozwijająca się sieć partnerska VCC obejmuje obecnie 50 podmiotów z terenu całego kraju  

o statusie Akademii Edukacyjnych oraz Partnerów Egzaminacyjnych (w tym przedstawicieli szkół 

zawodowych, izb rzemieślniczych, uczelni wyższych oraz firm szkoleniowych), 1050 trenerów  

i egzaminatorów VCC, 90 partnerów wspierających, wśród których są instytucje rynku pracy, 

pracodawcy, stowarzyszenia branżowe oraz samorządy. W 2013 roku Fundacja VCC rozpoczęła 

wdrażanie systemu VCC za granicą, gdzie pozyskano partnerów w 19 krajach m.in.: w Słowacji, 

Czechach, Chorwacji, Bułgarii, Serbii, Gruzji i Rumunii, dzięki którym kursy VCC są dostępne  

w językach narodowych niektórych z tych krajów. O zainteresowaniu szkoleniami VCC za granicą 

świadczy chociażby fakt, iż serbskie Ministerstwo Pracy delegowało na szkolenia VCC swoich 

pracowników. Szkolenia VCC, a także rozwijanie portfolio kursów są również elementem krajowych  

i międzynarodowych projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.  
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Schemat organizacyjny Fundacji VCC 

 

Schemat organizacyjny Fundacji VCC w ramach systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008 

(opracowanie własne) 
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Procedury zapewniania jakości 

Zidentyfikowane zostały procesy oraz powiązania pomiędzy nimi realizowane w Fundacji VCC. 

Można je zobrazować w postaci schematu: 

 

Schemat procesów obowiązujących w Fundacji VCC w ramach systemu zarządzania jakością ISO 

9001:2008 (opracowanie własne) 
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Charakterystyka Partnerów Projektu 

 

ENAIP 

 

ENAIP Lombardia został utworzony w 1951 roku jako oddział Fundacji 

ENAIP w celu organizacji i prowadzenia kursów doszkalających 

mających na celu przeciwdziałanie i zmniejszenie bezrobocia.  

Na początku lat 70-tych ENAIP rozpoczął współpracę z Ministerstwem 

ds. zatrudnienia, a od 1975 roku prowadzi także wspólne działania z instytucjami takimi jak: 

samorządy lokalne, cechy/rzemiosła, prywatni przedsiębiorcy, na rzecz aktywizacji zawodowej osób 

w wieku produkcyjnym. Od 1979 roku ENAIP realizuje kursy współfinansowane ze środków 

Wspólnoty Europejskiej. W latach 80-tych kompetencje związane z organizacją szkolnictwa 

zawodowego zostały przekazane ze szczebla centralnego do samorządów lokalnych (regionów)  

i ENAIP został przekształcony w niezależną regionalną organizację działającą na styku szkolnictwa 

zawodowego i administracji lokalnej. W roku 1993 ENAIP uzyskał status fundacji. Od 2002 roku 

posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001. 

ENAIP posiada 27 akredytowanych centrów szkoleniowych, które oferują kursy i szkolenia zawodowe 

ramach zarówno systemu formalnego, jak i nieformalnego/pozaformalnego. Ponadto ENAIP posiada 

22 jednostki szkoleniowe, które świadczą usługi związane z zatrudnieniem i rynkiem pracy. ENAIP 

Lombardia zatrudnia ok. 300 pracowników, w tym ok. 200 nauczycieli/trenerów. Oprócz tego 

współpracuje z około 500 ekspertami zewnętrznymi. Co roku w szkoleniach organizowanych przez 

ENAIP bierze udział ok. 25 000 osób, w tym 2/3 to osoby młode i dorosłe, a 1/3 to nastolatkowie poniżej 

18 roku życia. W roku 2011-2012 ENAIP zorganizował staże/praktyki w ok. 1500 przedsiębiorstw dla 

ponad 2300 uczniów, drugiej i trzeciej w trzyletnim systemie kształcenia zawodowego. Większość 

przedsiębiorstw współpracujących z ENAIP to małe lub mikroprzedsiębiorstwa. 

Szkolenia i usługi oferowane przez ENAIP Lombardia obejmują następujący zakres: 

 kształcenie i szkolenia zawodowe (3-letnie zakończone tytułem „Operatora”, 4-letnie 

zakończone tytułem „technika”, 5-letnie uzupełniające, umożliwiające kontynuację nauki na 

uczelni), 

 doradztwo zawodowe mające na celu zdobycie nowych kwalifikacji oraz zapobieganie 

przerywaniu nauki przez osoby uczące się, 

 dokształcające kursy zawodowe zakończone tytułem technika, 

 uczestnictwo w projektach europejskich dotyczących wymian międzynarodowych młodzieży, 

staży i praktyk za granicą, 

 staże i praktyki w przedsiębiorstwach regionalnych, 

 doradztwo i szkolenia dla firm, 

 ustawiczne kursy dla osób bezrobotnych (kursy doszkalające, kursy odświeżające, 

przekwalifikowywanie), 
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 przekwalifikowanie zawodowe (uczestnictwo w kursach umożliwiających naukę nowego 

zawodu i zdobycie nowych kompetencji zawodowych), 

 usługi pośrednictwa pracy, 

 kursy kwalifikacyjne (zawody regulowane przez państwo), 

 doskonalenie kompetencji społecznych. 

 

ENDURANCE 

 

Endurance posiada dwudziestopięcioletnie doświadczenie  

w międzynarodowych projektach realizowanych w Turcji, Hiszpanii, 

Francji, Niemczech, Słowenii, Słowacji, Włoch oraz innych krajach. 

Organizacja jest zaangażowana w rozwój oferty i oceny szkolenia praktycznego i projektów 

edukacyjnych w ramach europejskiego sektora hotelarskiego. Celem Endurance jest pomoc  

w poprawie funkcjonowania uczestników tych projektów w ich codziennej pracy.  

 

EVTA 

 

EVTA jest jedną z największych europejskich sieci działających  

w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. EVTA zapewnia 

tworzenie aktualnych rozwiązań w odpowiedzi na potrzeby rynku 

pracy poprzez partnerskie uczenie się, debaty na wysokim szczeblu  

i realizację projektów. EVTA posiada około 18 członków, 

zlokalizowanych na terenie całej Europy. 

W 2013 roku EVTA wprowadziła "ekosystem" EVTA, z podejściem opartym na czterech filarach: 

edukacja - zatrudnienie - INNOWACJE - przedsiębiorczość. Chodzi o to, że edukacja musi być istotna 

dla jednostki, społeczeństwa obywatelskiego i na rynku pracy, a to może być realizowane tylko wtedy, 

gdy skupiamy się na innowacji i przedsiębiorczości. 

EVTA w szczególności działa w obszarach dotyczących: procesy=ów restrukturyzacji  

w przedsiębiorstwach, umiędzynarodowienia kształcenia i szkolenia zawodowego, mobilności, 

stosowania i wdrażania europejskich narzędzi odniesienia (ECVET, EQF, EQAVET, Europass, NFIL). 

EVTA posiada doświadczenie w organizowaniu wizyt studyjnych. Za pośrednictwem 

międzynarodowych kontaktów i partnerów sieci, EVTA jest w stanie zgromadzić odpowiednich 

partnerów razem w dziedzinie certyfikacji. Mimo, że nie jest możliwe włączenie wszystkich 

odpowiednich partnerów w tym konsorcjum, jest ono dobrą okazją by zaprosić więcej odpowiednich 

partnerów w tym projekcie poprzez wizyty studyjne. 
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AFPA 

 

AFPA jest największą organizacją szkoleniową we Francji i w Europie, która 

przeszkoliła kilka milionów bezrobotnych mężczyzn i kobiet w ciągu ostatnich 60 

lat. AFPA jest częścią publicznych służb zatrudnienia. Zrzesza 5000 instruktorów 

i trenerów, ekspertów 270 specjalistów standardów kształcenia i certyfikacji, 600 

pracowników w gastronomii i hotelarstwa, 200 pracowników specjalizuje się  

w rekrutacji i orientacji oraz ponad 100 doradców społecznych. 

Jest organizacją non-profit zajmującą się kształceniem zawodowym na terenie całego kraju, a także 

świadczy usługi pośrednictwa pracy. AFPA oferuje szkolenia i kursy zawodowe kończące się 

wydaniem certyfikatu potwierdzającego posiadanie kwalifikacje lub kompetencje, na bazie umowy 

zawartej z Ministerstwem Pracy. 

Początki AFPY sięgają okresu po I wojnie światowej, kiedy kraj potrzebował odbudowy,  

a przedsiębiorstwa profesjonalnych pracowników. Organizacja zajęła się wtedy szkoleniem osób 

zdolnych do pracy. Jednak rozkwit AFPY przypada na lata po II wojnie światowej. Wtedy AFPA 

uzyskała status instytucji państwowej podległe Ministerstwu Pracy oraz pełne dofinansowanie na 

szkolenia osób dorosłych. Realizowano wtedy głównie szkolenia dla przyszłych budowlańców,  

w przyspieszonej formie (1 rok). A także inne kursy rzemieślnicze.  

Obecnie AFPA jest organizacją sektora prywatnego działającą jednak według procedur 

obowiązujących podmioty państwowe. Finansowanie działań wygląda następująco: 

 

 

Finansowanie działa lności AFPA 

Środki publiczne

Środki pochodzące od podmiotów wysyłających pracowników na szkolenie

Środki własne

Środki unijne
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Od początku swojej działalności AFPA przeszkoliła ponad 5 milionów osób. Organizacyjnie, AFPA 

podzielona jest na 13 oddziałów głównych oraz ponad 200 ośrodków szkoleniowych. Ośrodki 

szkoleniowe AFPY wyglądem przypominają amerykańskie campusy, z wieloma specjalistycznymi 

halami, salami i laboratoriami służącymi do nauki zajęć praktycznych. W obrębie campusu znajduje 

się również stołówka oraz mały hotel dla pracowników i uczniów. W przeszłości na terenie campusu 

działała również praktyka lekarska. 

AFPA podczas realizowanych procedur egzaminacyjnych stosuje się do wytycznych jakościowych 

przygotowanych przez Ministerstwo Pracy. Jest to efekt podpisania porozumienia z Ministerstwem  

w sprawie realizacji egzaminów zatwierdzonych przez władze państwowe. Obowiązek ten dotyczy 

również innych podmiotów realizujących na tych samych zasadach egzaminy państwowe. 

Wytyczne egzaminu dotyczą min.: czasu, miejsca, materiałów, zadań. W egzaminie nie uczestniczy 

trener. Oceny egzaminu w stosunku do jednego kandydata dokonuje dwóch egzaminatorów. Baza 

egzaminatorów jest prowadzona przez Ministerstwo Pracy. Zestawy egzaminacyjne dostarczane są 

bezpośrednio na miejsce egzaminu. Poza egzaminem praktycznym, kandydat otrzymuje również 

pytania dotyczące globalnej wizji danego zawodu. Dodatkowo, egzaminatorzy mogą również zadać 

kandydatowi pytania techniczne oraz związane ze sposobem wykonania danego polecenia.  

Tworzeniem nowych modułów szkoleniowych zajmuje się grupa metodyków (pracownicy AFPA). 

Programy konsultowane są z trenerami AFPA oraz przedstawicielami firm i pracodawcami. Trenerzy 

również testują przygotowane materiały. Wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych, 

metodycy odpowiadają również za określenie poziomu Europejskiej Ramy Kwalifikacji. 
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Rozdział I. System walidacji i certyfikacji kwalifikacji nabywanych drogą pozaformalną  

w Polsce. System walidacji i certyfikacji proponowany przez Fundację VCC. 

 

Sposób nauczania oraz kultura nauki w Polsce przyzwyczaiły społeczeństwo do nauki w systemie 

formalnym. Większość Polaków nie zdaje sobie sprawy o istnieniu edukacji nieformalnej (kursy, 

szkolenia) czy pozaformalnej (uczenie się przez doświadczenie). Stąd też problem z rozpoznawaniem 

i uznawalnością kwalifikacji zdobytych w systemie innym niż formalny. Sytuacja ta dotyczy głównie 

osób w wieku produkcyjnym powyżej 25 roku, które nie posiadają wymaganych kwalifikacji do 

otrzymania zatrudnienia i chciałyby szybciej i efektywniej zdobyć wymagane wykształcenie  

i doświadczenie. Niesprzyjający jest również fakt, iż zaledwie niewielki odsetek osób dorosłych 

wykazuje chęć podjęcia dalszej edukacji w dorosłym życiu bądź przekwalifikowania. Wśród Polaków 

pokutuje nadal przeświadczenie z poprzednich lat, iż raz wyuczony zawód ma wystarczyć do czasu 

przejścia na emeryturę. Ponadto, każdego roku szkoły i uniwersytety kształcą młodych ludzi  

w kierunkach i zawodach, na które nie ma zapotrzebowania (lub jest niewielkie).  

I w tym miejscu pojawia się możliwość kształcenia i certyfikowania kwalifikacji w formach innych niż 

formalna ścieżka. Do najważniejszych dokumentów określających kwestię kształcenia drogą 

nieformalną i pozaformalną należą: 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późn. zm., 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia 

ustawicznego w formach pozaszkolnych, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów 

eksternistycznych, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu 

czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, 

przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów  

i słuchaczy w szkołach publicznych, 

 Uchwała Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu 

strategicznego „Perspektywa uczenia się przez całe życie”,  

 Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

 

Dokumenty te regulują zagadnienia związane z nabywaniem, walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji 

pełnych (nabywanych w systemie oświaty i szkolnictwa wyższego) lub jej części (kompetencji) 

nabytych w ramach doświadczenia zawodowego lub kursów/szkoleń. 
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Od 2010 roku rozpoczęto prace nad uregulowaniem kwestii potwierdzania kwalifikacji zdobywanych 

w pozaformalnym i nieformalnym systemie edukacji. Zajmują się tym: 

1. Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, które na co dzień zajmują się walidacją kwalifikacji 

uzyskanych w systemie formalnym. 

2. Plan utworzenia nowego organu; w związku z powołaniem Zintegrowanego Rejestru 

Kwalifikacji podmioty świadczące usługi szkoleniowe mogą ubiegać się o uzyskanie statusu 

akredytowanej instytucji walidującej i certyfikującej konkretne kwalifikacje. 

Najczęściej stosowaną metodą walidacji kwalifikacji jest metoda mieszana, czyli połączenie teorii  

z praktyką. Test teoretyczny trwa zazwyczaj 60 minut i obejmuje 40 pytań testowych jednokrotnego 

wyboru. Część praktyczna polega na wykonaniu zadań typowych dla danego zawodu (stworzenie 

profesjonalnej sytuacji zawodowej). Czas trwania egzaminu oraz wymagania sprzętowe są 

uzależnione od branży. 

 

Pozostałe formy walidacji kwalifikacji zawodowych to: 

1. Przygotowanie portfolio potwierdzającego dotychczas zdobyte umiejętności (dokumenty, 

zdjęcia, projekty), 

2. Listy referencyjne od pracodawców, potwierdzające umiejętności i dotychczasowe 

dokonania. 

 

Etapy walidacji: 

 

Egzaminatorami są zazwyczaj nauczyciele z systemu formalnego lub izb rzemieślniczych.  

Ich doświadczenie wiąże się nie tylko z praktyczną nauką zawodu, ale również z pracą w danym 

zawodzie. Dodatkowo, egzaminatorzy powinni: 

 posiadać kwalifikacje do sprawowania funkcji nauczyciela w szkole lub nauczyciela 

akademickiego specjalizującego się w dziedzinach, które wchodzą w zakres danego 

egzaminu, 

Identyfikacja 
kwalifikacji 

zawodowych

Dokumentacja 
kwalifikacji 

zawodowych

Egzamin 
potwierdzający 

kwalifikacje 
zawodowe
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 posiadać co najmniej trzyletnie doświadczenie w nauczaniu w szkole 

publicznej/prywatnej/wyższej, 

 posiadać pełną zdolność do czynności prawnych i prawa publicznego, brak trwającego 

postępowania karnego lub dyscyplinarnego lub ubezwłasnowolnienia, brak wyroku za 

umyślnie popełnione przestępstwo, 

 ukończony kurs na egzaminatora organizowany przez OKE, 

 znać standardy kwalifikacji w danym zawodzie, 

 znać przepisy BHP w odniesieniu do specyfiki danego zawodu, 

 znać obowiązki w pracy na danym stanowisku. 

 

Zintegrowany System Kwalifikacji 

15 stycznia 2016 roku weszła w życie Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie 

Kwalifikacji, która stanowi pokłosie prac nad przygotowaniem i wdrożeniem Polskiej Ramy 

Kwalifikacji.  

Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji określa min.: 

 wymogi dotyczące podmiotów przeprowadzających walidację i certyfikowanie oraz zasady 

uzyskiwania uprawnień do certyfikowania, 

 zasady zapewniania jakości walidacji i certyfikowania, 

 zasady nadzoru nad walidacją i certyfikowaniem, 

 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, 

 zasady włączania kwalifikacji do ZRK. 

 

Zintegrowany System Kwalifikacji zapewni: 

 jakość nadawanych kwalifikacji, 

 możliwość uznawania efektów uczenia się uzyskanych w edukacji pozaformalnej i poprzez 

nieformalne uczenie się, 

 możliwość etapowego gromadzenia osiągnięć oraz uznawania osiągnięć, 

 dostęp do informacji o kwalifikacjach możliwych do uzyskania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

 możliwość porównania kwalifikacji uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

z kwalifikacjami nadawanymi w innych państwach członkowskich UE. 

 

Fundacja VCC 

VCC zostało stworzone jako komplementarny system kształcenia, potwierdzania kwalifikacji oraz 

certyfikacji. Fundacja VCC w pełni odpowiada za wszystkie materiały edukacyjne, procedury walidacji 
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oraz certyfikacji dla kwalifikacji znajdujących się w systemie. Walidacja przeprowadzana jest przez 

instytucje posiadające status Partnera Egzaminacyjnego VCC. 

 

Funkcję Partnerów Egzaminacyjnych pełnić mogą: 

 szkoły, 

 uczelnie wyższe, 

 firmy szkoleniowe, 

 jednostki kształcenia ustawicznego, 

 pracodawcy, 

 i inne podmioty, pod warunkiem spełnienia wymogów proceduralnych. 

 

Proces walidacji jest szczegółowo opisany na stronie internetowej vccsystem.eu i obejmuje 

następujące egzaminy: 

 Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, 

dostępnego on-line. Jego zakres w pełni pokrywa zagadnienia wyszczególnione w sylabusie. 

Egzamin teoretyczny trwa, w zależności od specyfiki modułu – od 30 do 90 minut, obejmuje 

minimum 30 pytań testowych. Egzamin teoretyczny odbywa się w obecności Operatora 

Systemu Egzaminacyjnego. Zazwyczaj składa się z 30 pytań zamkniętych wybieranych 

losowo, co zapewnia obiektywizm i jakość egzaminów. 

 Egzamin praktyczny przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy VCC. Proces 

egzaminowania odbywa się u Partnerów Egzaminacyjnych VCC. Polega on na wykonywaniu 

praktycznych zadań przez egzaminowanego właściwych dla kwalifikacji. 

 

Egzaminy, jak również dokumenty zgłoszenia i potwierdzenie egzaminu są przygotowywane przez 

Fundację VCC i ujednolicone, co zapewnia obiektywizm procesu walidacji. Loginy i hasła do części 

teoretycznej egzaminu są również generowane na podstawie zgłoszeń egzaminu przez pracowników 

Fundacji VCC. 

 

Wynik egzaminu uprawniający do otrzymania certyfikatu: 

 egzamin teoretyczny – poziom minimalny 55%, 

 egzamin praktyczny – poziom minimalny 75%. 
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Załącznikiem do certyfikatu jest suplement. Przedstawia on w sposób syntetyczny wyniki osiągnięte 

w poszczególnych obszarach kompetencyjnych, z wyszczególnieniem uzyskanych efektów uczenia 

się. 

Certyfikaty dla uczestników wystawiane są tylko po uzyskaniu minimalnego progu zdawalności na 

podstawie wyniku z części teoretycznej egzaminu (rejestrowanego w systemie egzaminacyjnym) oraz 

potwierdzeń z egzaminu praktycznego wypełnianych przez Egzaminatora VCC. Egzaminator 

wyposażony jest również w skalę oceny egzaminu praktycznego. Fundacja VCC mimo 

wykorzystywania systemów informatycznych pozwalających w sposób zautomatyzowany 

kontrolować realizację procedur, wdrożony został mechanizm losowych kontroli weryfikujących 

realizację procesu walidacji i certyfikacji według ustalonych norm i procedur. 

Dla każdej kwalifikacji, Fundacja VCC określa standardy, jakie muszą zostać spełnione w zakresie 

minimalnych zasobów organizacyjnych i materialnych niezbędnych dla prawidłowego 

przeprowadzenia procesu walidacji. W umowach partnerzy przeprowadzający egzaminy zobowiązują 

się do zapewnienia odpowiedniej infrastruktury umożliwiającej przeprowadzenie egzaminu, ściśle 

określonej przez Fundację VCC. W przypadku przeprowadzania egzaminów praktycznych Partner 

Egzaminacyjny zobowiązany jest zapewnić wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego, zgodnie  

z wytycznymi do poszczególnych kwalifikacji. W przypadku przeprowadzania egzaminów 

teoretycznych Partner Egzaminacyjny zobowiązany jest zapewnić salę wyposażoną w stanowiska 

komputerowe z dostępem do Internetu. Fundacja VCC dla każdej kwalifikacji publikuje na stronie 

internetowej i dostarcza partnerom szczegółowo opisane stanowisko egzaminacyjne oraz sposób 

przeprowadzenia egzaminu, do którego przestrzegania zobowiązany jest Partner Egzaminacyjny. 

Mając na uwadze projakościowe podejście do oferowanych na rynku rozwiązań został w fundacji 

wdrożony System Wewnętrznego Zapewnienia Jakości przy wykorzystaniu międzynarodowych 

systemów jakości tj.: 

- Norma ISO 9001 – ukierunkowana na zadowolenie klienta poprzez realizację usług według 

przyjętych, aktualizowanych oraz weryfikowanych przez zewnętrzne podmioty procedur, 

- Norma ISO 29990 – projakościowa norma dedykowana podmiotom świadczącym usługi rozwojowe 

(edukacyjne). 
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Rozdział II. Systemy walidacji i certyfikacji kwalifikacji zawodowych nabywanych drogą 

pozaformalną w krajach Partnerów projektu.  

 

Włochy 

 

Uwagi dotyczące sytuacji związanej z walidacją edukacji formalnej i pozaformalnej we Włoszech 

 

System walidacji kwalifikacji jest we Włoszech kwestią dość złożoną. Wynika to z faktu, że systemy 

związane z walidacją kwalifikacji zawodowych są regulowane na poziomie regionów, a kompetencje 

szkół i uniwersytetów na poziomie narodowym. Powoduje to, że każdy z regionów posiada system, 

który może się różnić od rozwiązań wypracowanych w pozostałych. W ostatnich latach wprowadzono 

szereg aktów prawnych oraz dokumentów umożliwiających walidację, z których najważniejszym jest 

Libretto formativo del cittadino (Narodowe Portfolio Kompetencji), którego celem jest umożliwienie 

zapisu procesu edukacyjnego i kompetencji obywateli nabywanych również ścieżką nieformalną  

i pozaformalną zgodnie z wytycznymi instytucji europejskich. 

 

Osoby uczestniczące w kursach i szkoleniach: 

 nie ponoszą bezpośrednich kosztów związanych z udziałem w szkoleniach zarówno  

w obszarze państwowym, jak i prywatnym (są one finansowane ze środków państwowych, 

regionalnych lub samorządowych), 

 ponoszą częściowe koszty, co oznacza że uczestnik jest zobowiązany do pokrycia części 

kosztów względem organizatora zarówno państwowego i prywatnego, 

 ponoszą pełne koszty za uczestnictwo w kursach lub szkoleniach. 

 

ENAIP w systemie edukacyjnym 

 

ENAIP jest jednostką certyfikowaną i akredytowaną przez władze regionalne (zarówno w obszarze 

walidacji kompetencji formalnych, jak i pozaformalnych). Oznacza to, że certyfikaty wydane przez 

ENAIP są uznawane przez władze regionalne i posiadają właściwe im oznakowanie. ENAIP działa 

zarówno obszarze edukacji formalnej, jak i pozaformalnej. W systemie obowiązującym we Włoszech 

kwestie związane z edukacją zawodową leżą w gestii regionów (samorządów) i na tym poziomie są 

regulowane praktycznie wszystkie kwestie związane z walidacją i certyfikacją kwalifikacji 

zawodowych. Co więcej, obserwujemy tu daleko idące wyspecjalizowanie regionów w konkretnych 

branżach zawodowych, mające związek z zakładami produkcyjnymi znajdującymi się w obszarze 
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regionu. W Lombardii dominują firmy związane z branżą drzewną (przemysł meblarski regionu 

Lombardia pokrywa znaczną część eksportu całej Unii Europejskiej) oraz gastronomiczną. Oznacza 

to, że większość centrów szkoleniowych ENAIP Lombardia jest związana z kształceniem właśnie  

w tych obszarach. Należy wspomnieć, że we Włoszech nie istnieje Narodowa Rama Kwalifikacji 

obowiązująca wszystkie regiony i każdy z regionów indywidualnie kształtuje swoją politykę odnośnie 

kształcenia w poszczególnych zawodach. 

 

ENAIP w edukacji formalnej (EFP) 
 

Włoski system kształcenia i certyfikacji kompetencji jest zgodny ze Strategią Lizbońską, do której 

nawiązują dwie ustawy dotyczące edukacji oraz rynku pracy. Narodowa Rama Kwalifikacji składa się 

wyłącznie z zawodów normowanych. Uzupełnienie stanowią Regionalne Ramy Kwalifikacji (QRSP) 

odrębne dla każdego z regionów. Regionalne Ramy Kwalifikacji składają się z: 

 23 sektorów w ramach, których wyszczególnione zostały zawody, 

 profili zawodowych (na ich podstawie przygotowywane są programy szkoleń), 

 podstawowy umiejętności w sektorach i zawodach, 

 umiejętności miękkie, 

 kompetencji zawodowych, w tym z kompetencji indywidualnych dla danego zawodu oraz 

kompetencji transwersalnych wymaganych w kilku zawodach, 

 wymagań dot. danego zawodu (wiedza, umiejętności, liczba godzin szkolenia) 

 profili normalizowanych i regulowanych. 

 

Status jednostki kształcenia publicznej czy też prywatnej nie jest istotny we Włoszech, stąd wiele 

działających prywatnych firm szkoleniowych. Najważniejsza jest akredytacja przyznawana przez 

władze regionalne, która pozwala jednostce kształcenia przeprowadzać proces certyfikacji 

zakończony wystawieniem dyplomu ze stemplem Regionu Lombardii. ENAIP Lombardia znajduje się 

na liście akredytowanych jednostek certyfikujących i jest uprawniony do wystawiania tych dyplomów. 

Dołączenie do grona akredytowanych jednostek jest procesem żmudnym i biurokratycznym.  

W ramach przygotowań należy sporządzić szereg dokumentów m.in.: 

 formularze zgłoszeniowe, 

 dokumenty pracownicze, 

 wyniki dotychczasowego kształcenia, 

 dokumenty poświadczające przystosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych 

ruchowo, 

 wykaz pracowników wraz ze stanowiskami i listą pełnionych obowiązków, 

 dokumenty finansowe jednostki, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za proces kształcenia itp. 
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Cały proces szkolenia i certyfikacji obejmuje poniższe etapy: 

 wybór kursu/szkolenia z oferty, 

 plan szkolenia/kursu, 

 ocenę procesu kształcenia, 

 walidację efektów uczenia się, 

 certyfikację. 

 

ENAIP certyfikuje kwalifikacje zawodowe, a nie profile zawodowe. 

 

Certyfikat formalizuje nabycie umiejętności w ramach co najmniej jednej kwalifikacji umieszczonej  

w profilu zawodowym Regionalnej Ramy Kwalifikacji. W efekcie, osoby uzyskujące certyfikat zyskują 

zróżnicowane kwalifikacje. 

 

Procedura certyfikacji 

1. W przypadku kształcenia formalnego:  

a. Przygotowanie dokumentów z pomocą nauczyciela (CV, deklaracja posiadanych 

kompetencji), 

b. Weryfikacja kompetencji przez certyfikatora (osoba akredytowana przez instytucję 

certyfikującą), asesora (eksperta branżowego) i nauczyciela odpowiedzialnego za 

proces kształcenia osoby egzaminowanej (nieobowiązkowe, wyłącznie w przypadku 

podstawowych poziomów walidowanych kwalifikacji). 

2. W przypadku kształcenia nieformalnego: 

a. Przygotowanie dokumentów z pomocą nauczyciela (CV, deklaracja posiadanych 

kompetencji), 

b. Weryfikacja kompetencji przez asesora w wybrany przez niego sposób, 

c. Trwa około 1-2 miesięcy. 

 

Powiązania organizacji ENAIP z rynkiem pracy 

 

Porro 

Firma Porro została założona w Brianzy, regionie znanym z produkcji wysokiej jakości włoskich mebli. 

Pierwszy warsztat został założony przez dwóch braci, Giulio i Stefano Porro, w małej miejscowości 

Montesolaro  w 1925 roku z zamiarem produkowania mebli w starym stylu, stylizowanych na meble 

angielskie i francuskie z poprzednich epok na zamówienie nowopowstałej mediolańskiej klasy 

średniej. Kluczowym momentem dla firmy było wejście na rynek niemiecki w latach 90-tych,  

i stworzenie międzynarodowej sieci dystrybucji sprzedaży oraz udział w wystawach na  

5 kontynentach. Firma weszła w nowy etap swojej działalności w 2000 roku wraz z budową nowego 
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magazynu o powierzchni 14 tysięcy metrów kwadratowych, a następnie w 2004 roku otworzyła 

własny sklep w Mediolanie oraz nawiązała współpracę z grupą międzynarodowych projektantów 

takich jak Jean Marie Massaud, Christophe Pillet oraz szwedzką grupą Front. 

Dziś Porro Industria Mobili liczy 100 pracowników (osoby zatrudnione przy produkcji to 70 osób)  

i posiada sieć ponad 600 sklepów na całym świecie, a eksport stanowi 50% jej obrotów. 

Firma produkuje meble „szyte na miarę”, z najwyższej jakości drewna (jako jedyna na świecie używa 

16 rodzajów drewna). Każdy mebel jest robiony indywidualnie na zamówienie klienta i nie ma dwóch 

identycznych egzemplarzy. Największą grupę odbiorców stanowią Stany Zjednoczone Ameryki 

Północnej oraz kraje starej Europy. Większa część procesu odbywa się w sposób zautomatyzowany  

z wykorzystaniem najnowocześniejszych maszyn i metod obróbki drewna, ale firma podkreśla 

artystyczny wymiar swoich mebli i znaczna część procesu odbywa się w sposób tradycyjny 

(manufaktura). Firma zwraca również szczególną uwagę na ochronę środowiska naturalnego i dzięki 

wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii ilość odpadów wytwarzanych podczas produkcji 

mebli jest bardzo niska (ok. 11%). Ponadto, wszystkie odpadki są wykorzystywane do ogrzewania hal 

produkcyjnych, a dodatkowo urządzenia fotowoltaiczne zainstalowane na dachu uzupełniają proces 

ogrzewania budynków. 

Firma Porro bardzo aktywnie uczestniczy w spotkaniach Komitetu złożonego z pracodawców, władz 

samorządowych i przedstawicieli instytucji kształcenia zawodowego, wyznaczając trendy i kierunki 

kształcenia w zawodach związanych z branżą drzewną/meblarską. W praktykach oferowanych przez 

Porro uczestniczy około 7-8 uczniów z ośrodka szkoleniowego ENAIP w ciągu roku. Praktyki trwają  

2 miesiące w ciągu roku i odbywają się równolegle z procesem kształcenia. Ponadto firma oferuje 

programy staży dla absolwentów trwające 3 lata, podczas których stażysta przechodzi gruntowny 

proces szkolenia pod okiem doświadczonego pracownika, pobierając niepełne wynagrodzenia (1 rok- 

80% pełnej stawki, 2 rok – 85%, 3 rok – 90%). Po tym okresie, stażysta staje się pełnoprawnym 

pracownikiem zatrudnionym na normalnej umowie. 

 

Oczekiwania względem pracowników 

Najbardziej pożądanym typem kandydatów do pracy w firmie Porro są osoby młode, które ukończyły 

szkołę zawodową/technikum ze specjalizacją w branży drzewnej, ale nie jest to warunek konieczny. 

Zdaniem Edmondo Caspani, przedstawiciela Biura Technicznego firmy Porro, najważniejszy jest 

potencjał i chęć do zdobywania nowych umiejętności i kompetencji oraz gotowość na zrozumienie 

ducha i filozofii, którymi kieruje się firma. Jedną z najważniejszych kwestii jest posiadanie 

umiejętności transwersalnych umożliwiających pracownikom szybkie dostosowywanie się do pracy 

na różnych stanowiskach i do różnorodnego zakresu obowiązków. Jest to absolutnie niezbędne przy 

organizacji produkcji obowiązującej w firmie, szczególnie w okresie kryzysu. Jednocześnie, istotne 

jest aby osoby podejmujące zatrudnienie miały bazowy poziom kompetencji z zakresu IT, mechaniki 

i elektroniki. Firma jest również otwarta na osoby, które zdobywają swoje kwalifikacje w systemie 

pozaformalnym lub posiadające kwalifikacje w obszarach innych niż branża drzewna. Pośród  
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10 ostatnio przyjętych pracowników 4 osoby ukończyły edukację zawodową w systemie formalnym  

i są na stażach pracowniczych, 2 osoby przeszły z innych firm przemysłu meblarskiego, a 4 osoby 

przyszły do pracy z firm działających w zupełnie innych branżach. Certyfikacja kompetencji oraz 

formalne tytuły zawodowe nie są istotne z punktu widzenia tego pracodawcy, który wyżej ceni sobie 

umiejętność szybkiej nauki, wszechstronność, chęć do podejmowania wyzwań i elastyczność. 

 

BLM 

Firma BLM została stworzona w 1960 roku w regionie Lombardii. Od początku przedmiotem jej 

działalności jest cały proces produkcyjny rury: od cięcia laserowego lub tarczowego, do gięcia, 

formowania i certyfikacji elementu. Firma jako pierwsza rozpoczęła laserowe cięcie rur w 1986 roku.  

Firma składa się z 3 jednostek przemysłowych:  

 BLM SPA – wyspecjalizowana w produkcji giętarek do rur sterowanych numerycznie, maszyn 

do formowania, systemów pomiarowych oraz odpowiednych urządzeń do ich integracji  

i automatyzacji, 

 Adige SPA – produkuje systemy do laserowego cięcia rur oraz maszyny do cięcia tarczowego 

rur, detali pełnych oraz profilowanych. Ponadto produkowane są szczotkarki, systemy 

pomiarowe myjące oraz zbiorniki, 

 Adige-SYS SPA – produkuje systemy mieszane do laserowego cięcia rur i blachy, linie do 

laserowej obróbki rur o dużych wymiarach, linie do cięcia i odprowadzania końcówek rur  

i prętów. 

Firma zatrudnia 540 pracowników na całym świecie osiągając obrót około 190 milionów euro w 2014 

roku. Od 2009 roku firma zwiększa obroty o 10% w stosunku rocznym. Eksport stanowi ponad 80% 

produkcji, z czego około 40% trafia do USA, a pozostałe 40% na rynki europejskie i azjatyckie. Główne 

branże, dla których są produkowane maszyny to branża samochodowa, kolejarska, przemysł lotniczy, 

przemysł stoczniowy, przemysł meblarski. 

Firma aktywnie współpracuje z placówkami szkolnictwa średniego i wyższego, nieustannie 

poszukując osób mogących zasilić szeregi pracowników BLM Group. Wśród zatrudnionej kadry 30% 

stanowią technicy a 70% inżynierowie. 

Wśród kompetencji najbardziej pożądanych u potencjalnych pracowników, Paolo Colombo – 

Menadżer, wymienia umiejętności miękkie: umiejętność pracy w zespole, zdolności komunikacyjne, 

znajomość języków obcych (z naciskiem na język techniczny). Potrzebna jest również podstawowa 

wiedza z zakresu mechaniki, elektroniki i IT (znajomość podstaw mechatroniki mile widziana). Paolo 

Colombo zwraca również uwagę na niedostateczny poziom kształcenia w systemie formalnym  

w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w zakładzie produkcyjnym. 

Od pracownika oczekuje się wykazania dużą dozą samodyscypliny, motywacji i chęci nauki, ponieważ 

trening bazowy trwa około pół roku, a po roku pracownik jest w stanie pracować w pewnym stopniu 

samodzielnie (przez rok pracuje pod okiem doświadczonego pracownika/mentora). Weryfikacja 
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kandydatów odbywa się poprzez 3-4 miesięczne staże, po których zostają wybrani najlepsi, którzy 

przechodzą dalszy proces szkolenia. Firma kładzie nacisk na nieustanne podnoszenie kwalifikacji 

przez pracowników, oferując im kursy doszkalające w dziedzinach technicznych oraz szkolenia 

językowe. 

Certyfikacja kompetencji oraz formalne tytuły zawodowe nie są istotne z punktu widzenia tego 

pracodawcy, który wyżej ceni sobie umiejętność szybkiej nauki, wszechstronność, chęć do 

podejmowania wyzwań i elastyczność. 

 

Model walidacji kwalifikacji nabywanych drogą formalną i pozaformalną 

 

Model 1 – walidacja kwalifikacji formalnych i nieformalnych dla zawodu technik renowacji 

zabytków 

Firma posiadająca pracowników z kompetencjami odpowiadającymi zawodowi technika renowacji 

zabytków, na skutek regulacji przepisów krajowych została zobligowana do certyfikowania 

kwalifikacji swoich pracowników (aby móc uczestniczyć w przetargu na renowację Colosseum). 

Wśród pracowników byli architekci, murarze i inżynierowie czyli osoby o zróżnicowanym rodzaju  

i poziomie kompetencji zawodowych. Głównym wyzwaniem związanym z tym projektem, było 

zdefiniowanie kompetencji niezbędnych do stworzenia tego profilu zawodowego w ramach systemu 

QRSP. 

 

W ramach procesu walidacji kompetencji zastosowano następującą procedurę: 

1. Stworzono listę kompetencji w oparciu o informacje uzyskane od pracodawcy, konieczne do 
wykonywania tego zawodu. 

2. Nałożono listę uzyskanych kompetencji na istniejący profil zawodowy, określony  
w wytycznych QRSP, obowiązujących dla Regionu Lombardii, porównano je i dodano te 
elementy profilu, których brakowało w istniejącym profilu zawodowym. W wyniku tego 
procesu uzyskano nowy profil zawodowy, który został zaakceptowany przez samorząd 
lokalny i wpisany na listę istniejących zawodów dla regionu Lombardii. 

3. W oparciu o istniejący profil przeprowadzono procedurę samooceny osób skierowanych na 
szkolenie. Każdy z kursantów przy pomocy eksperta z firmy oraz trenera z organizacji ENAIP 
dokonywał oceny własnych umiejętności. Pod uwagę brano nie tylko kompetencje 
umieszczone na liście, ale również inne kompetencje, które mogły wypełniać kryteria 
określone w profilu. Kandydaci musieli przedstawić dowody na posiadanie poszczególnych 
kompetencji (w postaci zaświadczeń, certyfikatów, referencji, zdjęć lub wykonanych 
projektów). W przypadku pozytywnej weryfikacji, kompetencja była walidowana zgodnie  
z procedurą. Po analizie kompetencji okazało się, że murarze mieli znacznie szerszy zakres 
umiejętności praktycznych niż architekci/inżynierowie. Oznaczało to, że program kursu 
będzie musiał być znaczenie bardziej zindywidualizowany. 
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4. Kurs został podzielony na część: 

 teoretyczną, 

 praktyczną, 

 projekt. 

W części teoretycznej zrealizowano 80 godzin szkolenia jednolitych dla wszystkich uczestników, 

obejmujący zagadnienia teoretyczne. 

Część praktyczna liczyła 200 godzin szkolenia, a uczestnicy zostali podzieleni na grupy według luk 

kompetencyjnych, które ich dotyczyły. Oznaczało to, że proces szkolenia został wysoce 

zindywidualizowany i umożliwiał uczestnikom uzupełnienie brakujących kompetencji. 

W części projektowej uczestnicy mieli za zadanie wykorzystać wszystkie kompetencje, które miały 

być poddane walidacji. W praktyce oznaczało to stworzenie pracy dyplomowej, która umożliwiałaby 

komisji ocenę, czy pożądane kompetencje zostały nabyte. Wszyscy uczestnicy szkolenia, którzy 

posiadali tytuł operatora lub inżyniera otrzymali tytuł technika renowacji zabytków, a osoby nie 

posiadające uprzednio tytułu zawodowego, na przykład murarze, otrzymali tytuł operatora. 

Certyfikaty wystawiane uczestnikom były zatwierdzone i uznawane przez władze regionalne. 

Szkolenie i certyfikacja zostały opłacone przez pracodawcę, a w przypadku osób nie będących 

pracownikami firmy zostały opłacone przez nich. 

 

Model 2 – walidacja kompetencji formalnych i nieformalnych poprzez program stażu 

zawodowego 

Warunkiem koniecznym, aby zostać zakwalifikowanym na program stażu jest kryterium wiekowe – 

16-29 lat. W systemie włoskim szkolenia pracowników spoczywają w coraz większym stopniu na 

pracodawcach. Celem jest stworzenie systemu dualnego na wzór niemiecki, gdzie uczniowie 

jednocześnie nabywają kompetencje formalne w szkołach i umiejętności praktyczne u pracodawców 

w zakładach pracy (2 dni w tygodniu zajęcia lekcyjne, 3 dni praktyka w zakładzie pracy). W 2012 roku 

firmy w regionie Lombardii uzyskały możliwość walidacji kwalifikacji zawodowych. Niestety, 

problemem okazał się być brak odpowiednich osób, mogących te procesy przeprowadzać (większość 

stanowią małe firmy zatrudniające 3-5 pracowników). 

Osoby podejmujące staż podlegają przepisom dotyczącym pracowników, które w systemie włoskim 

są regulowane na poziomie przepisów krajowych. Natomiast, walidacja kompetencji zawodowych 

odbywa się na poziomie regionów. Powoduje to sytuację, że rama kwalifikacji zawodowych na 

poziomie regionalnym musi być uzgadniania z bardziej ogólnymi wytycznymi zdefiniowanymi  

w programie na poziomie krajowym, co dostarcza wielu trudności. 

 

Etapy walidacji kompetencji: 

1. Firma zgłasza instytucji pośredniczącej (ENAIP) potrzebę organizacji staży w swojej 
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jednostce. 

2. Następuje weryfikacja dokumentów potwierdzających kwalifikacje danej osoby (świadectwa, 
certyfikaty, zdjęcia itp.) przy pomocy eksperta/nauczyciela. 

3. Eksperci tworzą profil zawodowy, wypracowując wspólny model kompetencji pomiędzy 
systemem krajowym, regionalnym oraz kompetencjami pożądanymi przez pracodawców. 

4. Stażyści odbywają staże i potwierdzają kompetencje zawodowe w oparciu o działania 
podejmowane w ramach pracy w firmie. Niestety, firmy często nie certyfikują walidowanych 
kwalifikacji, co powoduje, że pracownicy nie otrzymują formalnego potwierdzenia swoich 
kompetencji zawodowych. 

 

Pilotażowy projekt walidacji kompetencji nabytych ścieżką nieformalną 

 

Ostatnim punktem wyjazdu była wizyta w Centro Formazione Professionale, centrum szkoleniowym 

(VET Center) w Como. Jest to szkoła publiczna działające od 20 lat. Obecnie kształci uczniów na 

kierunkach: kucharz, kelner, cukiernik, przewodnik turystyczny, fryzjer i kosmetyczka. W skali roku 

kształci około 600 uczniów. Należy do formalnego systemu kształcenia, jednakże prowadzi również 

kursy i szkolenia dla osób dorosłych zarówno bezrobotnych, jak i pracujących. W tym roku z kursów 

skorzystało już 200 dorosłych. Ponadto szkoła zajmuje się także pośrednictwem pracy. 

Szkoła realizując szkolenie dla osób dorosłych tak jak ENAIP Lombardia korzysta z funduszu Youth 

guarantee. Aktywnie uczestniczy w projektach międzynarodowych i krajowych mających na celu 

realizację staży i praktyk zarówno uczniów, jak i nauczycieli (job shadowing). Wychodząc z założenia, 

że system kształcenia powinien być powiązany z rynkiem pracy, szkoła organizuje publiczne 

wydarzenia w których biorą udział min.: znane osobistości z branży gastronomicznej, przygotowuje 

catering na wydarzenia organizowane przez związki zawodowe, stowarzyszenia branżowe oraz 

władze lokalne.  

Chiara Bernasconi, nauczycielka odpowiedzialna za proces certyfikacji, przedstawiła nam na 

przykładzie zrealizowanym przez CFP Como jak wygląda proces walidacji i certyfikacji kwalifikacji dla 

osób bezrobotnych realizowany na zamówienie firmy zewnętrznej. Zakończony projekt dotyczył 

kwalifikacji z branży cukierniczej. 

Pierwszym krokiem było nawiązanie bezpośredniego kontaktu z rynkiem pracy i poznanie jego 

potrzeb. Firma cukiernicza zgłosiła zapotrzebowanie na stażystów i pracowników, przekazując przy 

tym listę wymaganych od pracowników kompetencji. Na podstawie przygotowanego formularza 

wymaganych kompetencji CFP Como było w stanie podjąć decyzję co do certyfikacji całej kwalifikacji 

czy jej części. Częstą praktyką jest certyfikowanie pojedynczych kwalifikacji zamiast pełnej 

kwalifikacji. W tym przypadku, również miało to miejsce. Ostatecznie osobom uczestniczącym  

w kursie potwierdzono 3 kwalifikacje z 4, które wchodzą w skład profilu zawodowego cukiernika. 

Każdej kwalifikacji powinno być poświęcone ok. 40 godzin szkoleniowych, czyli w sumie 120 godzin. 

Jednak w tym przypadku wiedza i umiejętności składające się na te kwalifikacje były uzupełnianie  
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i kurs ostatecznie trwał 100 godzin szkoleniowych. W ramach tego szkolenia, uczestnikom 

zapewniono również szkolenie BHP oraz badania sanitarno-epidemiologiczne dopuszczające ich do 

pracy z żywnością. W tym przypadku, w skład komisji egzaminującej wchodziły 3 osoby: trener 

odpowiedzialny za proces szkolenia, asesor (ekspert branżowy) i certyfikator (akredytowany trener  

z ramienia instytucji certyfikującej). 

Ponadto, zaprezentowano nam pilotażowy projekt walidacji kwalifikacji nabytych ścieżką 

nieformalną, w którym CFP Como uczestniczy. Procedury wyglądają następująco: 

1. Zainteresowany wypełnia formularz podając kompetencje, które chce zwalidować  

i certyfikować, 

2. Nauczyciel (z CFP Como) pomaga zainteresowanemu zdefiniować kompetencje zgodnie  

z jego CV oraz Regionalną Ramą Kwalifikacji, 

3. Formularz podlega weryfikacji, na tym etapie może zostać odrzucony, 

4. Zainteresowany przygotowuje tzw. portfolio, czyli listę kompetencji, referencje, 

zrealizowane projekty, zdjęcia dokumentujące posiadane kompetencje i umiejętności, 

5. Asesor weryfikuje zgodność portfolio z Regionalną Ramą Kwalifikacji; w ramach weryfikacji 

może być wymagana rozmowa z zainteresowanym 

6. Egzamin praktyczny z komisją składającą się z certyfikatora i asesora. 

 

Holandia 

 

System edukacyjny  

 

System edukacyjny Holandii charakteryzuje się: 

 uniwersalnością – narodowa rama kwalifikacji, 

 centralizacją polityk kształcenia – szkoły zobowiązane są osiągać pewne wyniki i spełniać 

wymogi określone w dokumentach krajowych, np. wymagania egzaminacyjne, 

 decentralizacją administracji i zarządzania szkołami – szkoły posiadają szeroką autonomię  

w kwestiach organizacji, procesów uczenia, materiałów szkoleniowych. 

 

W ostatnich latach doszło do znaczących zmian w systemie kształcenia Holandii: 

 w 1996 roku uchwalono Vocational and Adult Education Act: 

o połączono MBO z kształceniem dorosłych, 

o połączono kształcenie w szkołach z systemem stażowym (system dualny), 

o utworzono regionalne centra szkoleniowe, 

o zwiększono liczbę inspekcji prowadzonych przez Inspectorate of Education, 

 w latach 2013-2014 wzrosła ranga i uznawalność kształcenia w szkołach prywatnych, 

 w 2015 powołano do życia organizację rządową SBB (the new Cooperation Organisation for 

Vocational Education, Training and the Labour Market), 
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 zmniejszono liczbę uczniów rezygnujących z edukacji z 15,5% (2000 r.) do 8% (2013 r.). 

 

Fundacja Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) 
 

SBB jest organizacją rządową utworzoną 1 sierpnia 2015 roku, która działa zarówno na poziomie 

lokalnym, regionalnym, jak i narodowym. Celem jej działalności jest współpraca na rzecz edukacji 

zawodowej oraz rynku pracy. SBB dba by firmy i przedsiębiorstwa współpracujące ze szkołami 

zapewniały uczniom najlepszej jakości przygotowanie zawodowe. Odbywa się to poprzez uzyskanie 

akredytacji od SBB. SBB zapewnia także akredytowanym jednostkom coaching oraz przygotowanie 

pedagogiczne dla pracowników zajmujących się bezpośrednio stażystami. 

Działalność SBB jest możliwa dzięki zawartemu porozumieniu między instytucjami edukacji oraz 

rynku pracy. 

Do głównych zadań SBB należy: tworzenie polityk na poziomie narodowym, regionalnym  

i sektorowym oraz praktyczna ich implementacja. Polityki powstają we współpracy z partnerami 

edukacyjnymi i przedstawicielami rynku pracy.  

Celem działalności SBB jest uzyskanie przez uczniów możliwie jak najlepszego praktycznego 

przygotowania do zawodu z perspektywami rychłego zatrudnienia oraz wykształcenie wysokiej klasy 

profesjonalistów, których w niedalekiej przyszłości przyjmie krajowy rynek pracy. 

 

SBB działa poprzez: 

 przyznawanie akredytacji, coaching, doradztwo i szkolenia dla akredytowanych firm 

przyjmujących uczniów na staż, 

 przygotowywanie i rozwój kwalifikacji, 

 badania rynku pracy,  

 tworzenie polityk łączących szkolnictwo zawodowe z rynkiem pracy, 

 szkolenie nauczycieli i trenerów. 

 

Akredytacja dla firmy przyjmującej stażystów: 

 procedury sprawdzające min.: 

o środowisko pracy sprzyjające nauce, 

o możliwości firmy do realizacji szkolenia, 

o doświadczona kadra trenerska (opiekuni stażu), 

o chęć współpracy z instytucjami edukacji zawodowej i SBB, 
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 firmy, które uzyskały akredytację znajdują się na ogólnodostępnej stronie internetowej pod 

adresem: www.stagemarkt.nl, która pozwala na bezpośredni kontakt między uczniem, szkołą 

i firmą, 

 kontrola jakości usług świadczonych przez firmę odbywa się minimum raz na cztery lata, 

 średnio każdego roku około 85% stażystów zostaje zatrudnionych w miejscu, w którym 

odbywali staż, 

 akredytowane firmy otrzymają dodatkowo dofinansowanie. 

 

W ramach SBB działają 4 komitety do spraw: 

 kwalifikacji i egzaminów, 

 staży, 

 wydajności kształcenia zawodowego, 

 wejścia na rynek pracy. 

 

SBB posiada również wydział zajmujący się potwierdzaniem kwalifikacji zdobytych za granicą 

(Department for Credential evaluation). Jego zadaniem jest potwierdzanie i przypisanie właściwego 

poziomu danego zawodu obcokrajowcom legitymujących się zagranicznymi dyplomami  

i certyfikatami. W skrajnych przypadkach, gdy osoba z zagranicy nie legitymuje się żadnym 

dokumentem (uległ zniszczenie itp.), SBB przeprowadza odpowiednie testy teoretyczne i egzaminy 

praktyczne mające na celu potwierdzenie danych kwalifikacji. Jako efekt końcowy, SBB wydaje 

zainteresowanej osobie odpowiedni dokument zawierający tłumaczenie i poświadczenie danej 

kwalifikacji. 

 

Wizyty u przedstawicieli Pracodawców 

 

Corendon Vitality Hotel Amsterdam 

Pierwszy z sieci hoteli Corendon został otwarty w 2000 roku, a obecnie sieć hoteli znajduje się w 13 

krajach. Corendon to także organizator wycieczek i linie lotnicze. Przedstawiciele Hotelu Corendon  

w Amsterdamie podkreślają potrzebę kształcenia zawodowego młodych osób w związku  

z nasilającym się brakiem odpowiednio wykształconej kadry w branży turystycznej i hotelarskiej. 

Celem wprowadzenia zmian w obecnej polityce edukacyjnej sieć Hoteli Corendon w Holandii jest 

aktywnym podmiotem podejmującym rozmowy z przedstawicielami władz miast. 

Hotel Corendon, aby szybciej i efektywniej wpływać na poziom nauczania praktycznego w zawodzie 

założył pierwszy w Holandii hotel szkoleniowy (College Hotel). Idea College Hotel polega na tym,  

że obsługę hotelu stanowią uczniowie poznający pod okiem specjalistów tajniki zawodu hotelarza. 
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Natomiast goście za świadczoną usługę noclegu uiszczają mniejszą cenę. Wiąże się to oczywiście  

z niższym standardem obsługi.  

Corendon Vitality Hotel Amsterdam współpracuje ściśle z SBB jako przedstawiciel pracodawców. 

Posiada również akredytację, w ramach której przyjmuje stażystów. Uczniowie trafiają pod opiekę 

wskazanego w hotelu mentora, pod którego okiem się kształcą. Hotel Corendon zatrudnia zazwyczaj 

około 80% stażystów na stałe. Sieć hoteli Corendon planuje otwarcie kolejnych College Hotel  

w Barcelonie (Hiszpania) oraz w Lambeth (Wielka Brytania).  

Bildeberg Hotel 

Bildeberg Hotel jest jednym z akredytowanych przez SBB miejsc pracy, w których uczniowie mogą 

odbywać staż w hotelowej kuchni. Dla zapewnienia wysokiej jakości kształcenia, hotel decyduje się 

tylko na 1 ucznia rocznie. Podczas trwającego stażu, uczeń-stażysta ma możliwość uczenia się pod 

okiem nie tylko szefa kuchni, ale wszystkich kucharzy. Bowiem, siedmiu na ośmiu pracowników 

kuchni posiada uprawnienia trenerskie i odbyło stosowny kurs przygotowania pedagogicznego. 

Opiekun stażysty, zobowiązany jest do regularnego uzupełniania dokumentów związanych  

z realizowanym stażem. A także do przydzielania ocen (w skali punktowej) przynajmniej raz na 

kwartał. Odpowiednia ilość uzyskanych punktów pozwala uczniowi do zakończenia stażu oraz 

przygotowania projektu na koniec ostatniego roku w szkole. W trakcie stażu, wyznaczony w szkole 

opiekun stale monitoruje przebieg stażu w firmie. 

Na zakończenie kształcenia uczeń podchodzi do egzaminu zawodowego. Część teoretyczna 

egzaminu odbywa się w szkole w formie testu. Część praktyczna egzaminu realizowana jest firmie,  

w której uczeń odbywał w staż. Forma egzaminu praktycznego różni się w zależności od profesji. 

Może to być prezentacja zrealizowanego projektu przed komisją czy też zadanie zlecone do 

samodzielnego wykonania pod okiem pracownika firmy. 

 

Wizyty u przedstawicieli instytucji edukacyjnych 
 

ROC Horizon College Purmerend 

Horizon College należy do grona szkół VMBO. Edukacja obejmuje 4 poziomy wykształcenia 

zawodowego: 

1. Poziom 1 obejmuje podstawy kształcenia zawodowego; w sytuacji gdy uczeń nie wie co chce 

robić w przyszłości, z pomocą przychodzi szkolny doradca zawodowy, 

2. Poziom 2 uczy pracy w zespole; uczeń może już odbywać staż w firmie, 

3. Poziom 3 uczy samodzielnej pracy, 

4. Poziom 4 – na zakończenie szkoły uczeń otrzymuje do wykonania w ciągu miesiąca projekt, 

powinien mieć już ukończony staż. 
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ID College 

ID College należy do grona szkół HBO. Jest otwarty na współpracę międzynarodową z innymi 

szkołami, która ma na celu: 

 łączenie wiedzy i umiejętności zdobytej poprzez współpracę międzynarodową z aktualnymi 

opisami kwalifikacji, 

 budowanie międzynarodowej współpracy i partnerstw, 

 promowanie wymian międzynarodowych. 

W ramach współpracy międzynarodowej ID College wraz ze szkołami z innych krajów regularnie 

przygotowuje i opracowuje wspólnie nowe moduły szkoleniowe. Wraz z kompletem materiałów  

w postaci programów szkolenia, materiałów e-learningowych, filmów edukacyjnych, projektów,  

ID College zapewnia wydanie dokumentu poświadczającego nabycie kwalifikacji po ukończeniu 

szkolenia oraz zwalidowaniu efektów uczenia się. Wszystkie materiały są wypracowywane w trakcie 

spotkań projektowych zagranicznych oraz za pomocą poczty elektronicznej i Skype. Szkolenia, 

realizowane zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, odbywają się za granicą w siedzibie partnerów. 

 

Rijnijssel Vakschool Wageningen and Arnhem 

Rijnijssel Vakschool Wageningen and Arnhem stanowi przykład szkoły HAVO. Jak każda ze szkół  

w Holandii otrzymuje pewną sumę na realizację kształcenia, która jest zazwyczaj niewystarczająca. 

Jednakże, szkoła ta jest przykładem dobrze prosperującego małego przedsiębiorstwa. Aby utrzymać 

się na rynku i zapewnić uczniom jak najwyższy standard nauczania szkoła prowadzi: 

 mały hotel (College Hotel) obejmujący raptem kilka pokoi. Tak jak w przypadku Corendon 

Hotel, uczniowie pod okiem nauczycieli poznają tajniki zawodu hotelarza, a goście za nocleg 

uiszczają mniejszą opłatę, 

 stołówkę, z której korzystają zarówno uczniowie jak i okoliczni mieszkańcy, 

 piekarnię, której wypieki sprzedawane są w szkolnym sklepie, 

 cukiernię, której wypieki sprzedawane są w szkolnym sklepie. 

Ponadto, szkoła co roku organizuje wydarzenie artystyczne, które pozwala im pozyskać dodatkowe 

środki. W ramach wydarzenia, uczniowie prezentują swoje umiejętności wokalne, taneczne  

i teatralne. Catering jest przygotowywany przez uczniów w ramach zajęć. 

Zgodnie ze statystykami podanymi przez dyrektora szkoły, około 26% uczniów nie uzyskuje 

certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje. 
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Walidacja w ujęciu państwowym 

 

W Holandii kładzie się szczególny nacisk na to, aby dyplomy lub certyfikaty były oficjalnie 

akredytowane i uznawane przez państwo. Dlatego też walidacja i certyfikacja odbywająca się  

w obrębie jakiegoś sektora lub przedsiębiorstwa bez udziału innych podmiotów nie jest tam 

popularna. Wynika to z faktu, iż w systemie holenderskim wszystkie podmiotu na rynku – instytucje 

edukacyjne, instytucje rynku pracy, agendy rządowe i pracodawcy nieustannie negocjują w celu 

możliwie najlepszej realizacji swoich interesów. Efektem jest wypracowywanie wspólnych 

standardów, również w zakresie walidacji i certyfikacji kwalifikacji zawodowych. Niemniej jednak, od 

roku 2013 wdrażane są zmiany zwiększające możliwości podmiotów na rynku pracy w zakresie 

tworzenia własnych systemów walidacji, włącznie z zapewnianiem odpowiedniego systemu jakości. 

Taki system zawsze podlega nadzorowi ze strony oficjalnych instytucji (audytowanie instytucji przez 

inspektorów). 

System akredytacji kompetencji nabywanych na ścieżce nieformalnej i pozaformalnej w ramach 

oficjalnego systemu rozpoczął się w 1998 roku. Nosi on nazwę EVC (hol. Erkenning van Verworven 

Competenties) czyli walidacja dotychczasowego kształcenia. Głównymi filarami tego systemu są 

następujące założenia: 

 Po pierwsze, nauka na stanowisku lub w dowolny inny sposób na ścieżce pozaformalnej może 
skutkować nabyciem dokładnie takich samych umiejętności jakie są nabywane w szkole, na 
ścieżce formalnej. Walidacja kwalifikacji nabywanych w ten sposób oznacza, że wydawane są 
certyfikaty i dyplomy, które mają tę samą wagę co kwalifikacje zdobywane w sposób 
formalny.  

 Po drugie, osoby zatrudnione mogą rozwijać swoje kwalifikacje na bazie systemu EVC. 
Rozpoznając umiejętności nabyte dotychczas, można opracowywać programy szkoleniowe  
i ścieżki nauki potrzebne w konkretnych sytuacjach zawodowych.  

 Po trzecie, wypracowany system ewaluacji dostarcza również informacji na temat 
skuteczności formalnych ścieżek edukacyjnych, umożliwiając ich modyfikację, tak aby  
w większym stopniu odzwierciedlały potrzeby pracodawców na rynku pracy.  

System walidacji dotychczasowego kształcenia w Holandii odbywa się na kilku poziomach.  

Na pierwszym z nich znajduje się tak zwany Profil Doświadczenia (hol. Ervaringsprofiel), który jest 

formalną procedurą stworzenia i walidacji Portfolio kandydata. 

 

Profil Doświadczenia (Ervaringsprofiel- EPP) 

 

Profil Doświadczenia (EPP) jest uproszczoną wersją certyfikatu umiejętności. W formie Portfolio 

każdy może opisać swoją wiedzę, umiejętności i doświadczenie. Portfolio nie wymaga oceny 

eksperta, a więc procedura jest krótsza, a koszt znacznie niższy. Celem takiego profilu jest określenie 
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punktu, w którym kandydat znajduje się obecnie. Jest dobrym narzędziem, aby wybrać nową ścieżkę 

nauki i stanowi dobry punkt wyjścia dla dalszego kształcenia. Może również stanowić suplement do 

CV i zwiększyć szanse kandydata na rynku pracy. Jest również punktem wyjścia do zdobycia 

Certyfikatu Doświadczenia. 

Doświadczenie opisane w profilu może obejmować szerokie spektrum doświadczenia zawodowego. 

W portfolio ponadto można zebrać wszystkie dokumenty, które dają dobre wyobrażenie o wiedzy  

i umiejętnościach. Efekt końcowy umożliwia porównanie swoich umiejętności z zakładanymi dla 

danego profilu zawodowego w ramach kształcenia formalnego. EPP może być oferowane jedynie 

przez akredytowane jednostki. 

 

Certyfikat Doświadczenia (Ervaringscertificaat -EVC) 

 

Certyfikat EVC stanowi oficjalne potwierdzenie umiejętności zdobytych w praktyce. W przypadku 

tego certyfikatu ekspert porównuje umiejętności wpisane w oficjalny profil zawodowy zbieżny  

z umiejętnościami kandydata. Można skorzystać z Portfolio (Profil Doświadczenia). Można także 

dokonać oceny umiejętności praktycznych. Realną korzyścią, poza zwiększeniem swoich szans na 

rynku pracy, jest możliwość uzyskania skrócenia czasu szkolenia i nauki w systemie formalnym (MBO 

lub HBO) lub nawet całkowitego zwolnienia z jej konieczności i przyznania części lub pełnych 

kwafilikacji kandydatowi. EVC może być oferowane jedynie przez akredytowane jednostki. 

 

Korzyści dla Kandydata 

 

Powyższe dokumenty mogą być używane zarówno jako niezależne dokumenty stanowiące wsparcie 

dla kandydata przy wyborze nowej ścieżce kariery lub nauki w sposób nieformalny lub pozaformalny. 

Niewątpliwą korzyścią jest możliwość uzyskania skrócenia czasu nauki lub zwolnienia z konieczności 

realizacji kursów na ścieżce formalnej. EVC jest również podstawą do przyznania części lub nawet 

pełnej kwalifikacji przez uprawniony organ, o ile kandydat jest w stanie wykazać, że zrealizował 

wszystkie efekty kształcenia. 

 

System Kwalifikacji w Holandii 

 

Nadrzędnym dokumentem regulującym kwestię kompetencji i kwalifikacji jest Holenderska Rama 

Kwalifikacji (HRK) oraz Rejestr NCP (Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji). W ramie są określone 

poziomy kwalifikacji (1-8) i jest ona powiązana z Europejską Ramą Kwalifikacji. Wszystkie kwalifikacje 
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regulowane przez państwo są włączone bezpośrednio do ramy (kwalifikacje będące w gestii 

Ministerstwa Edukacji). Pozostałe kwalifikacje podlegają ewaluacji i przypisaniu do konkretnego 

poziomu a następnie wpisywane są do Rejestru Kwalifikacji (często właścicielem danej kwalifikacji jest 

podmiot prywatny). Dodatkowo, wszystkie kursy zawodowe na poziomie szkolnictwa średniego 

zawodowego są wpisane do specjalnego rejestru o nazwie CREBO. Rejestr ten zawiera informacje, 

jakie instytucje oferują dany kurs, jakie kwalifikacje można osiągnąć, jaka jest ścieżka nauki i jakie 

kwalifikacje cząstkowe mogą podlegać walidacji zewnętrznej. Znajdują się tam również informacje  

o tym, które kursy są finansowane przez państwo oraz kto jest uprawniony do przeprowadzania 

egzaminów w tym zakresie. Te rejestry są silnie powiązane z systemem EVC, ponieważ stanowią jasny 

punkt odniesienia. Istnieje również możliwość akredytowania nowego zawodu/kwalifikacji  

w systemie przez dowolny podmiot zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

Dzięki tym rozwiązaniom procedury zawarte w EVC mogą być wykorzystywane do rozpoznania  

i walidacji kompetencji w odniesieniu do: 

 kwalifikacji sektorowych, 

 kwalifikacji nadawanych przez instytucje szkolnictwa zawodowego na poziomie średnim 

(MBO), 

 kwalifikacji nadawanych przez instytucje szkolnictwa zawodowego na poziomie wyższym 

(HBO). 

Oznacza to praktycznie możliwość powiązania systemu walidacji kompetencji nabywanych na ścieżce 

nieformalnej i pozaformalnej (EVC) z oficjalnym systemem i uzyskanie oficjalnej kwalifikacji. 

Teoretycznie jest możliwe uzyskanie nawet pełnej kwalifikacji w oparciu o EVC, o ile kandydat jest  

w stanie wykazać, iż posiada wszystkie wymagane kompetencje. W praktyce jest to bardzo trudne,  

i raczej sprowadza się to do „zaliczania” poszczególnych kursów bez konieczności ich realizacji co 

powoduje skrócenie procesu edukacyjnego dla kandydata. 

 

Podmioty uczestniczące 

 

Każda instytucja, która chce wziąć czynny udział w procesie walidacji i certyfikowania kompetencji 

musi przestrzegać Kodeksu Jakości dla EVC i zostać wpisana do stosownego rejestru. Generalnie 

instytucja musi spełniać następujące warunki: 

1. Zapewnić odpowiedni system jakości procesu, 

2. Zapewnić kompetentną kadrę szkoleniową. 

Jakość procesu jest oparta o jasno wyznaczony cel, którym jest zdefiniowanie, ewaluacja i akredytacja 

indywidualnych kompetencji, które mają służyć rozwojowi danej osoby oraz zwiększenia jej szans na 

rynku pracy. Co więcej, całość procedury musi być oparta na dobrych standardach i praktykach  

a kadra musi być kompetentna, niezależna i co najważniejsze bezstronna. Szczególnie wskazana  
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w procesie ewaluacji jest obecność innej instytucji. Wszystkie instytucje w procesie EVC podlegają 

kontrolom i audytom ze strony uprawnionych do tego organów administracji państwowej. 

Każde osobiste portfolio zawiera odniesienia do wszystkich dostępnych typów kwalifikacji (od 

sektorowych do tych oferowanych na poziomie szkolnictwa wyższego). W ten sposób istnieje 

pewność, że konkretne kompetencje i umiejętności są w należyty sposób uznawane na rynku pracy.  

Partnerzy społeczni biorą udział we wspieraniu EVC poprzez odpowiednie umowy pracownicze.  

Na ich mocy pracodawcy finansują lub współfinansują opracowywanie EVC dla pracowników. 

Finansowane jest na przykład tworzenie modeli portfolio, wewnętrzni asesorzy i wsparcie dla 

pracowników. Bardzo istotną rolę odgrywa tu SBB (Fundacja na rzecz współpracy w edukacji 

zawodowej), która określa minimalne wymagania w danych kwalifikacjach poprzez system profili 

zawodowych.  

Jak zostało powiedziane wcześniej rozwiązania dotyczące EVC są chętnie podejmowane przez 

pracodawców. W niektórych sektorach, na przykład budownictwie, ta certyfikacja jest standardowym 

elementem ścieżki kariery i każdy z pracowników może, bez ponoszenia dodatków kosztów ze swojej 

strony, taki certyfikat zdobywać lub aktualizować co 5 lat. Nie jest to jednak rozwiązanie systemowe 

i w części przypadków koszt całkowity lub częściowy może znajdować się po stronie pracownika. 

 

Metody walidacji 

 

Procedura walidacji jest realizowany w 4 krokach: 

 

Pierwszym etapem jest przeprowadzenie rozmowy z kandydatem w celu poznania jego osobistych 

motywacji i sprawdzenie czy EVC jest właściwą ścieżką dla kandydata. Następnym krokiem jest 

przeprowadzenie rozbudowanego wywiadu, aby zapoznać się z celami zawodowymi kandydata  

i dokonać wyboru odpowiedniej kwalifikacji zgodnej z posiadanymi kompetencjami. Następnie 

kandydat musi podjąć decyzję, czy chce wszcząć procedurę. W przypadku pozytywnej decyzji 

następuje tworzenie portfolio, czyli dokumentu gdzie kandydat dokumentuje swoje dotychczasowe 

doświadczenie i wskazuje w jaki sposób jest ono skorelowane z kompetencjami zawartymi w danym 

profilu zawodowym. W kolejnym kroku, czyli ewaluacji, weryfikowane jest czy efekty uczenia się 

zakładane w danej kwalifikacji zostały osiągnięte w przypadku kandydata. Na tej podstawie 
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przyznawana jest pełna lub cząstkowa kwalifikacja. Całość jest spisywana w raporcie końcowym. 

Zwykle w procesie walidacji stosowany jest szereg procedur: 

 rozmowy, 

 obserwacje, 

 symulacje, 

 testy, 

 portfolia, 

 techniki audiowizualne (np. nagranie uczestnika wykonującego daną czynność telefonem  

w miejscu pracy). 

 

Kadra 

Kadra jest zwykle rekrutowana spośród fachowców różnych branż i grup zawodowych. Następnie 

przechodzą oni specjalistyczne szkolenia związane z rolą, którą będą pełnić w systemie. Najczęściej 

spotykane role to: 

1. Doradcy zawodowi –eksperci, których rolą jest wstępna diagnoza osób zgłaszających się do 

uzyskania EVC, 

2. Asesorzy – osoby przeprowadzające ocenę kompetencji posiadanych przez kandydatów, 

3. Doradcy ds. portfolio – osoby pomagające przygotować portfolio kompetencji zawodowych, 

4. Specjaliści ds. certyfikacji – fachowcy, którzy opracowują procedury EVC w oparciu  

o wytyczne krajowe, 

5. Trenerzy kadry – profesjonaliści danej branży, którzy szkolą Asesorów i Doradców. 

Odpowiedzialność za jakość i fachowość kadry znajduje się po stronie podmiotów certyfikujących. 

Nie istnieją oficjalne standardy, które te osoby muszą spełniać. Generalnie zakłada się, że kadra: 

1. Rozumie założenia i korzyści płynące z systemu EVC, 

2. Ocenia i analizuje modele walidacji i akredytacji dotychczasowego kształcenia, 

3. Rozumie i stosuje proces EVC w praktyce, 

4. Rozumie jaki jest wpływ EVC na ścieżkę edukacyjną, praktykę i środowisko nauki. 
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Osoby uczestniczące w procesie powinny posiadać następujące kompetencje ogólne: 

Obserwacja – Doradca/Asesor powinien być w stanie zaobserwować uczestnika i sformułować 

odpowiednie wnioski w raporcie. 

Rozmowa –  Doradca/Asesor powinien być w stanie poprowadzić odpowiednio rozmowę i korzystać 

z symulacji i technik typowych dla tego typu sytuacji. 

Recenzowanie/Ocena – Doradca/Asesor powinien umieć adekwatnie ocenić poziom kompetencji 

uczestnika korzystając z formularzy, matryc, portfolio czy symulacji. Powinien stosować te narzędzia 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w procedurach EVC. 

Informacja zwrotna – Doradca/Asesor powinien umieć udzielić rzetelnej i możliwie pełnej informacji 

zwrotnej. Musi przekazać ją w sposób, który jest zrozumiały dla uczestnika. 

Komunikacja w formie pisemnej – Doradca/Asesor powinien skonstruować pełny, przejrzysty  

i szczegółowy raport. Kompetencje powinny być opisane w sposób adekwatny dla danego standardu 

(kwalifikacji). 

Kompetencje techniczne – Asesor powinien być ekspertem w dziedzinie, którą ocenia i posiadać 

odpowiedni stopień wiedzy technicznej, aby adekwatnie ocenić poziom kompetencji kandydat. 
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Belgia 

 

Edukacja w Belgii jest praktycznie w całości regulowana i finansowana przez wspólnoty: flamandzką, 

francuską i niemieckojęzyczną.  

 

Wspólnoty Belgii, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Belgii 

 

Systemy edukacyjne we wszystkich wspólnotach są do siebie zbliżone, odbiegają od siebie  

w niewielkim stopniu. Rząd w sprawie edukacji odgrywa niewielką rolą. Mianowicie, wskazuje wiek 

rozpoczęcia obowiązku edukacji oraz pośrednio decyduje o finansowaniu edukacji przez wspólnoty. 

 

Ta część raportu jest podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczy sytuacji w regionach 

francuskojęzycznych, czyli Walonii z uwzględnieniem specyficznego statusu Brukseli, która również 

jest identyfikowana jako część francuskojęzyczna. Druga dotyczy części flamandzkiej, której system 

jest zbliżony do systemu holenderskiego, ale znacząco różni się od systemu funkcjonującego w części 

francuskiej. 

 

Sytuacja w części francuskojęzycznej 

 

System edukacyjny w części francuskojęzycznej jest mocno skomplikowany ze względu na 

różnorodność standardów i mnogość podmiotów na rynku, których funkcjonowanie podlega 

jurysdykcji różnych organów administracji państwowej np. Wspólnoty Francuskiej, Regionu Walonii 

Wspólnota flamandzka 

Wspólnota francuska 

Wspólnota 

niemieckojęzyczna 
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lub Rządowi Federalnemu. Powoduje to, że osoba kształcąca się może mieć poważny problem  

z uznaniem efektów walidacji uczenia się w przypadku zmiany kontekstu lub środowiska nauki. 

 

Walidacja i waloryzacja efektów uczenia się 
 

W Belgii (FR) są używane dwa pojęcia: walidacja kompetencji (VDC) i waloryzacja kompetencji (VAE). 

VDC jest zarezerwowane raczej dla kształcenia w zawodach, prowadzonych np. przez centra 

kształcenia zawodowego. Skuteczna walidacja prowadzi do przyznania Certyfikatu Umiejętności 

(Titre de Competence), który różni się jednak od tytułów zawodowych przyznawanych w systemach 

edukacji formalnej. Waloryzacja kompetencji (VAE) ma na celu włączenie uczestnika w proces 

edukacyjny i nie prowadzi do nadania certyfikatu ani tytułu zawodowego (dotyczy edukacji osób 

dorosłych, uczelni). System VDC jest mocno sformalizowany i powstał z inicjatywy władz centralnych. 

Dzięki temu walidacja kompetencji zawodowych zajmuje ugruntowaną pozycję w belgijskim 

systemie edukacji. Problemem, który wymaga rozwiązania to wartość rynkowa kwalifikacji, czyli 

uznawalność i rozpoznawalność Certyfikatu Umiejętności przez pracodawców. W przypadku 

waloryzacji kompetencji (VAE) mamy do czynienia z systemem, który jest mocno zdecentralizowany 

i brak w nim jednolitym standardów. Funkcjonowanie tego systemu jest raczej oparte na zaufaniu 

stron (którymi głównie są uczelnie wyższe). Niniejsze opracowanie będzie skupiać się  

na przedstawieniu systemu VDC jako bardziej istotnego dla wzrostu potencjału certyfikacji VCC. 

Warto nadmienić, że mimo tej mnogości standardów efekty tych inicjatyw są rozpoznawane  

na poziomie krajowym i uznawane przez władze centralne. 

 

Walidacja kompetencji zawodowych (VDC) 

 

Mechanizm funkcjonowania systemu walidacji kompetencji zawodowych jest oparty o akt Umowy 

 o współpracy pomiędzy Regionem Walonii, Wspólnotą Francuską i Komisją Wspólnoty Francuskiej. 

Przyjęto również stosowane akty prawne, które umocowują prawnie tę umowę, m.in.: procedury 

mające na celu walidację efektów uczenia się i wiedzy nabytej poza oficjalnymi instytucjami 

edukacyjnymi. Instytucją stojącą na straży systemu jest Konsorcjum Walidacji Kompetencji (CVDC), 

które zrzesza największych dostawców kształcenia zawodowego we francuskojęzycznej części Belgii, 

którzy zarządzają centrami szkolnictwa zawodowego. Osoby kończące z powodzeniem edukację  

w tych centrach otrzymują Certyfikat Kompetencji. Wszyscy kandydaci są poddani jednolitej 

procedurze oceny, bez względu na miejsce, czas czy obszar zawodowy. Dzięki niemu można 

bezpośrednio wejść na rynek pracy. Może zostać również wykorzystany do otrzymania kwalifikacji  

w sektorze edukacji dorosłych, pod warunkiem zintegrowanego testu końcowego (épreuve intégrée) 

organizowanego przez Organizację Promocji Edukacji Społecznej – EPS. Standardy walidacji są takie 
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same jak w przypadku edukacji formalnej i są opracowywane przez instytucję o nazwie Service 

Francophone des Metiers et de Qualifications (SFMQ) i mają być współdzielone pomiędzy 

instytucjami edukacyjnymi i dostawcami usług szkoleniowych oraz Konsorcjum CVDC. 

Standardy są definiowane jako efekty uczenia się i system jednostek kompatybilny z systemem 

ECVET, dzięki czemu jest spora mobilność pomiędzy różnymi trybami i systemami nauki (formalnej, 

nieformalnej i pozaformalnej). Kwalifikacje i profile szkoleniowe są opracowywane przy ścisłej 

współpracy z przedstawicielami pracodawców oraz związkami zawodowymi. 

CVDC definiuje kompetencje w kategoriach mierzalnych umiejętności koniecznych na stanowisku 

pracy. Zgodnie z procedurą pracodawcy, przedstawiciele związków zawodowych oraz instytucji 

edukacyjnych tworzą komisję o nazwę COREF dla każdego zawodu znajdującego się w gestii VDC. 

Każdy z zawodów jest dzielony na szereg grup umiejętności i to one podlegają następnie walidacji. 

Oznacza to, że możliwa jest walidacja części grup kompetencji. 

 

CVDC zostało założone na podstawie dekretu z 2003 roku. Dokument dotyczył nawiązania 

współpracy między trzema francuskojęzycznymi prowincjami oraz pięcioma najważniejszymi 

firmami szkoleniowymi. 

 

Misją CVDC jest: 

 akredytacja centrów zajmujących się walidacją, 

 koordynacja procesów walidacji oraz promowanie rozwoju walidacji, 

 ustalenie metodologii procesów walidacji, 

 promowanie i rozpoznawanie zwalidowanych kompetencji, 

 zapewnienie całościowego zarządzania procesów walidacji. 

 

Certyfikaty wydawane przez CVDC nie posiadają żadnej mocy prawnej. CVDC jest na etapie 

negocjacji z przedstawicielami rynku pracy dot. rozpoznawalności i uznawalności wydanych 

certyfikatów. Brak rozpoznawalności certyfikatów wiąże się z faktem, iż niewielu pracodawców wie  

o istnieniu tego rodzaju systemu i certyfikacji. 
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Zapewnienie jakości egzaminów walidacji: 

 

 

Odbiorcami walidacji mogą być osoby powyżej 18 roku życia, które ukończyły obowiązkowy etap 

edukacji: 

1. Zatrudnieni pracownicy, 

2. Osoby poszukujące pracy lub w trakcie szkolenia. 

 

Etapy procedury walidacji: 

1. Wybór kompetencji (po konsultacji z doradcą zawodowym), 

2. Rozmowa informacyjna (wprowadzająca), 

3. Egzamin: 

a. profesjonalna sytuacja zawodowa, 

b. akredytowane centrum walidujące, 

c. w egzaminie udział bierze zazwyczaj 4-6 osób, 

d. indywidualne stanowisko egzaminacyjne, 

e. odpowiednie wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego, 

f. jasno określone kryteria i wskaźniki do spełnienia, 

g. dyrektor centrum zapewnia zgodność z procedurami, 

Certyfikat 
potwierdzający 
kompetencje

1. Rama 
Kwalifikacji 

(SFMQ)

2. Akredytacja 
centrów 

odpowiedzialny
ch za walidację

3. Test

4. Wydanie 
certyfikatu

- Korzystanie ze standardów wskazanych  
dla danego profilu zawodowego w SFMQ 

- Konsultacje z partnerami rynku pracy 

- audyt wewnętrzny  
i zewnętrzny 
- odnowa akredytacji  

co 2 lata 

- trwa 3-4 godziny 
- zdający musi spełnić około  
5-6 kryteriów aby uzyskać certyfikat 
- komisja egzaminacyjna składa się z: 
dyrektora centrum szkoleniowego,  
ewaluatora, trenera i zewnętrznego 

obserwatora 
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h. ewaluator sprawdza zgodność listy kryteriów i wskaźników do osiągnięcia, 

i. zewnętrzny obserwator (profesjonalista w danym zawodzie) bierze udział w ustaleniu 

wyniku egzaminu. 

4. Certyfikat kompetencji, zawierający na odwrocie listę umiejętności wykazanych w trakcie 

egzaminu oraz suplement do certyfikatu w logiem Europass. 

 

Na rok 2015 CVDC: 

- wydało ponad 25 000 certyfikatów, 

- obejmuje 39 różnych kompetencji, 

- obejmuje kompetencje w 13 sektorach, 

- posiada 47 akredytowanych centrów walidujących w regionie walońskim i regionie stołecznym 

Brukseli. 

 

Największym zainteresowaniem cieszą się certyfikaty potwierdzające kompetencje w zawodzie: 

sprzątaczki, pracownika biurowego oraz administratora sieci komputerowych. 

W regionie walońskim waliduje się kompetencje. 

 

Akredytacja jednostek szkoleniowych i certyfikujących 

Za nadzór nad jednostkami szkoleniowymi i certyfikującymi odpowiada Konsorcjum (CVDC). To ono 

przeprowadza procedurę certyfikacji jednostek z zachowaniem modelu zapewniania jakości. 

Jednostki szkoleniowe są jednocześnie miejscami gdzie odbywa się walidacja kompetencji. Ich rolą 

jest również udzielanie wsparcia kandydatom, którzy chcą podejść do procedury VDC, ale nie oferują 

kompleksowego wsparcia. Organizują sesje walidacyjne i przeprowadzają ewaluację. 

 

VAE w edukacji dorosłych (EPS) 

W Walonii Organizacja Promocji Edukacji Społecznej zrzesza ponad 160 instytucji rozsianych po 

całym regionie. Oferowane są kursy dla dorosłych, zorganizowane w krótkich modułach, które są 

nauczane w trybie dziennym i wieczorowym. Te kursy są dostępne dla wszystkich i łączą ze sobą 

zatrudnienie i naukę. Umiejętności nabywane w ten sposób są akredytowane. 

System EPS jest podzielony na moduły, za które przyznawane są kredyty, które mogą być 

akumulowane i transferowane. Moduły są określane jako Jednostki szkoleniowe (UF). Ścieżki 

szkoleniowe są jasno definiowane i zawierają efekty kształcenia, które podlegają walidacji. Wszystkie 
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efekty kształcenia są uznawane dzięki systemowi VAE. Jednostki szkoleniowe są powiązane  

z certyfikatem umiejętności w taki sposób, iż kompetencje określone w certyfikacie mogą 

powodować automatyczną walidację efektów kształcenia określonych w programach szkoleniowych 

UF. 

 

Dostawcy usług edukacyjnych 

Dzięki współpracy z Partnerami społecznymi CDVC doprowadziło do zawarcia umów, na mocy 

których certyfikat DVC ma status kwalifikacji sektorowych w niektórych obszarach. Dzięki temu 

wzrasta prestiż i wiarygodność Certyfikatu Umiejętności. 

Według prowadzonych badań stopniowo wzrasta rozpoznawalność certyfikatu DVC ze strony 

pracodawców. Oczywistą korzyścią jest możliwość uzyskania obiektywnej oceny kompetencji 

pracowników. 

Obiektywną przeszkodą w kontekście podmiotów rynku pracy jest słaba rozpoznawalność certyfikacji 

oraz znajomość mechanizmów na podstawie których walidowane są kompetencje. 

 

Sytuacja w części flamandzkojęzycznej 

 

System edukacyjny we Flandrii leży w gestii Wspólnoty Flamandzkiej i jest również w pewnym stopniu 

regulowany przez przepisy rządu federalnego. Kwestia walidacji nauki w sposób nieformalny  

i pozaformalny jest definiowana jako EVC (Erkennen van Verworven Competenties – Walidacja 

Kompetencji Nabytych). Tego typu praktyki wykorzystywane są w trzech celach: 

1. Aby umożliwić kandydatowi wejście do formalnego systemu edukacji, 

2. Aby umożliwić kandydatowi uzyskania zwolnienia z części kursów i wymagań w celu zdobycia 

kwalifikacji, 

3. Aby umożliwić uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych. 

Odpowiedzialność za walidację spoczywa na barkach zarówno rządu federalnego, jak i Wspólnoty,  

np. w kwestii relacji pracownik-pracodawca, kiedy w grę wchodzi kwestia jaki pracownik ma prawo 

do procedury walidacyjnej i jak często w ramach godzin swojej pracy. 

Edukacja dorosłych jest prowadzona przez akredytowane centra, których program szkoleniowy jest 

oparty o moduły zdefiniowane na bazie oficjalnych profili zawodowych. 

Walidacja i certyfikacja kompetencji nabytych w sposób pozaformalny i nieformalny jest oparta  

o Certyfikat Doświadczenia Zawodowego (Ervaringsbewijs). Aby go otrzymać kandydat musi 

zademonstrować posiadane kompetencje zawodowe. Wymagane kompetencje opierają się  

o ustandaryzowane profile zawodowe. Weryfikacja kompetencji odbywa się zwykle poprzez 
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rozmowę i/lub praktyczny pokaz umiejętności. W przypadku powodzenia kandydat otrzymuje 

Certyfikat od rządu wspólnoty Flandrii. 

Wydane certyfikaty nie są równoważne z dyplomami. Ich waga zależy raczej od stosunku 

pracodawców i rynku pracy do wartości i jakości potwierdzanych kompetencji. 

 

VDAB 
 

VDAB powstało w latach 60-70 XX wieku, z powodu braku pracowników budowlanych i potrzeby 

przekwalifikowania pracowników innych branż i kształcenia młodych osób w tym kierunku. Obecnie 

VDAB poza dostarczaniem szkoleń zawodowych pełni funkcję biura pośrednictwa pracy. Nadaje 

również uprawnienia w sześciu różnych branżach rozpoznawane przez pracodawców  

(m.in.: budownictwo, ICT, stolarka budowlana, inżynieria czy opieka zdrowotna). VDAB także 

aktywnie współpracuje z przedstawicielami pracodawców oraz ministerstwami odpowiedzialnymi za 

branże, dla których VDAB realizuje szkolenia. 

Belgia administracyjnie podzielona jest na trzy regiony: Region Stołeczny Brukseli, Region 

Flamandzki i Region Waloński. Ramy kwalifikacji, potwierdzanie kwalifikacji jak i dokumenty 

potwierdzające posiadanie kwalifikacji różnią się od siebie. Ponadto, regiony nie uznają wzajemnie 

wydanych dokumentów. Prowadzi to do tego, że mieszkańcy Regionu Flamandzkiego nie szukają 

pracy w Regionie Walońskim i odwrotnie, w związku z problemem uznawalności dokumentów 

poświadczających wykształcenie i umiejętności zawodowe. 

 

Regiony Belgii, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Podzia%C5%82_administracyjny_Belgii 

 

Region flamandzki 

Region waloński 

Region stołeczny Brukseli 
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Walidacja efektów uczenia się drogą nieformalną i pozaformalną w regionie flamanadzkim 
 

W związku z rosnącą liczbą uchodźców i obcokrajowców napływających do Belgii wydano szereg 

dokumentów, które mają wspomóc proces rozpoznawania posiadanych przez nich kwalifikacji, jak 

również w razie potrzeby walidacji i certyfikacji. Są to m.in.: 

 Decree concerning the Certificate of Work Experience z 2004 roku, 

 Decree on the Flemish Qualification Framework z 2009 roku, 

 Discussion note „Towards an integrated policy of VNFIL” z 2012 roku, 

 Concept note „Towards an integrated policy of VNFIL” z 2015 roku. 

 

Osoby nieposiadające dyplomu/zaświadczenia poświadczającego wykształcenie mogą ubiegać się  

o tzw. certyfikat doświadczenia zawodowego (Certificate of Work Experience) na podstawie dekretu  

z 30 kwietnia 2004 roku. Aby uzyskać taki certyfikat, należy zgłosić się do akredytowanej jednostki 

(min.: VDAB). Kandydat przygotowuje dokumenty potwierdzające dane doświadczenie: CV – 

Portfolio. Mogą to być wszelkiego rodzaju referencje, potwierdzenia, zdjęcia, nagrania video.  

Po pozytywnym przejściu etapu związanego z dokumentami oraz rozmowie z doradcą zawodowym, 

kandydat podchodzi do walidacji (różne formy w zależności od profesji). Po pozytywnym przejściu 

całego procesu, kandydat uzyskuje Certificate of Work Experience. Uzyskanie takiego certyfikatu jest 

nieodpłatne (w ramach funduszy unijnych). Największym zainteresowaniem cieszą się zawody 

związane z branżą logistyczną. 

 

W regionie flamandzkim waliduje się cały zawód. 

 

W wyniku prac VDAB (Publiczna Agencja Zatrudnienia) oraz Ministerstwa pracy i polityki społecznej 

udało się stworzyć platformę, która łączy kompetencje zarejestrowanych użytkowników, z tymi 

których poszukują konkretni pracodawcy. W praktyce pracodawca definiuje w systemie 

informatycznym zakres kompetencji pracownika, których potrzebuje i dostaje listę konkretnych 

osób, które może poddać dalszej procedurze rekrutacyjnej. Częścią tej platformy jest Serwis „My 

Career”, który umożliwia identyfikowanie i dokumentowanie kompetencji. 

 

Narodowa Rama Kwalifikacji 

Narodowa Rama Kwalifikacji wskazuje, jaki rodzaj szkoleń i doświadczenia prowadzi do uzyskania 

kwalifikacji. Jest w pełni skorelowana z Europejską Ramą Kwalifikacji, ale w odróżnieniu od niej 

wskazuje różnice na kwalifikacje edukacyjne i zawodowe. W przypadku kwalifikacji zawodowych 
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zostaje wskazany zestaw kompetencji potrzebny do wykonywania danego zawodu. Kwalifikacja 

może zostać zdobyta poprzez naukę lub certyfikację zdobytego doświadczenia. 

Certyfikat Doświadczenia wykorzystuje standardy zawodowe ustalone przez SERV i społecznych 

partnerów sektorowych. Każdy ze standardów zawiera profile kompetencji zawodowych, które 

trzeba uzyskać, aby można było otrzymać certyfikat. Metodologia związana z ustaleniem standardów 

zaczyna się od wskazania ekspertów (przez organizacje sektorowe i związki zawodowe) z danej 

branży, którzy następnie oceniają proponowane standardy (oparte o 10 kluczowych kompetencji). 

 

Zapewnianie Jakości 

W przypadku walidowania kompetencji nabywanych drogą nieformalną i pozaformalną nie ma 

jednolitego standardu procedur zachowania jakości. Procedury jakościowe związane z Certyfikatem 

Doświadczenia Zawodowego są szczegółowo regulowane przez zasady projektu w ramach, którego 

certyfikacja jest realizowana. W większości przypadków jest to Europejski Fundusz Społeczny (EFS)  

i to wytyczne jakościowe dotyczące tego programu są obowiązujące dla instytucji certyfikujących. 

Bardzo istotną częścią tego procesu jest ewaluacja dokonywana przez niezależną komisję. 

Każde centrum egzaminacyjne jest zobowiązane do przeprowadzania egzaminu praktycznego. 

Oznacza to, że jeżeli test zostanie opracowany przez jedno z centrów egzaminacyjnych  

i zatwierdzony przez władze, staje się on obowiązującym standardem dla pozostałych centrów. Dzięki 

temu sposób egzaminowania w każdym centrum jest identyczny co umożliwia równe traktowanie 

wszystkich kandydatów. 

 

Metody walidacji 

W przypadku Certyfikatu Doświadczenia Zawodowego stosuje się dwa główne narzędzia oceny: 

 Portfolio. Tworzenie portfolio kompetencji nie jest krokiem obowiązkowym. Zawiera 

szczegółowe CV, które musi zawierać połączenie między doświadczeniem kandydata  

a kluczowymi kompetencjami definiowanymi przez standard. Wypracowanie takiego 

dokumentu pozwala realnie ocenić szanse kandydata na skuteczną walidację, 

 Obserwacja w sytuacji zawodowej. Jest to najczęściej symulacja sytuacji zawodowej,  

w której kandydat musi wykazać się umiejętnością wykonania zadań opisanych  

w standardzie. Nie istnieje cząstkowe uznawanie kwalifikacji. Aby otrzymać certyfikat muszą 

być spełnione wszystkie warunki zakładane w standardzie. Do takiego egzaminu można 

przystąpić maksymalnie 2 razy do roku. 
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Francja 

 

System walidacji kwalifikacji nabywanych drogą nieformalną i pozaformalną we Francji ma dość 

długą i ugruntowaną tradycję. W 2002 roku przyjęto szereg ustaw regulujących tzw. Walidację 

Nabytego Doświadczenia (Validation des acquis de l'expérience – VAE). Walidacja może prowadzić 

do uznania kwalifikacji cząstkowych lub pełnej kwalifikacji. Może ona dotyczyć zarówno kwalifikacji 

formalnych, tych będących w gestii Ministerstwa Edukacji i innych jednostek szkolnictwa wyższego, 

jak i na przykład kwalifikacji sektorowych. Każda z kwalifikacji oficjalnie uznawanych przez państwo  

i partnerów społecznych jest umieszczana w rejestrze RNCP (Répertoire National des Certifications 

Professionnelles) z wyłączeniem zawodów regulowanych. Kwalifikacje przyznawane poprzez VAE 

mają dokładnie taką samą wartość jak te przyznawane w systemie edukacji formalnej. RNCP opisuje 

zawartość każdej z kwalifikacji. Standardy tam ujęte opisują umiejętności, wiedzę oraz know-how  

i są definiowane odniesieniu do funkcji i zadań, które należy wykonywać w danym zawodzie.  

W przypadku kwalifikacji technicznych i zawodowych, RNCP jest uzupełniane na bieżąco przez 

komisje dwustronne.  

Warto wspomnieć, że uwarunkowania prawne są sformułowane na poziomie bardzo ogólnym,  

co powoduje że praktyczne projektowanie kwalifikacji należy do różnych jednostek. Są wśród nich 

ministerstwa, izby rzemieślnicze i handlowe, organizacje sektorowe itp. W związku z tym istnieje 

spora ilość praktyk i kultur pracowniczych na poziomie dostawców usług zarówno na poziomie 

krajowym, regionalnym, jak i lokalnym. 

Zapotrzebowanie na walidację VAE jest związane z sytuacją na rynku pracy i walidowane są te 

kwalifikacje, na które jest aktualnie zapotrzebowanie. 

W przypadku osób zatrudnionych mogą one wziąć udział w szkoleniu (a nawet wziąć specjalny urlop, 

aby podejść do próby walidacji kompetencji). Najczęściej stosowana jest w takich przypadkach 

procedura grupowego VAE, zwykle z inicjatywy pracodawcy. 

Każda osoba ma prawo do otrzymania wsparcia w postaci doradztwa (Accompagnement). Wstępne 

doradztwo jest zapewnianie głównie przez Regionalne Punkty Informacyjne (PIC). Doradztwo jest 

oferowane przez jednostki przyznające kwalifikacje i to na nich spoczywa organizacja procedury.  

W przypadku kwalifikacji zawodowych i technicznych, usługa doradcza nosi nazwę DAVA (dispositif 

académique de validation). Pierwsza (wstępna) faza sprowadza się do weryfikacja czy dana osoba 

spełnia warunki wstępne i zapewniana jest pomoc przy wypełnianiu formularza aplikacyjnego. 

Kolejny etap (płatny) polega na intensywnym wsparciu w przygotowaniu Portfolio kandydata. 

Wsparcie i doradztwo może być prowadzone zarówno indywidualnie jak i grupowo, w zależności od 

potrzeb kandydatów. 
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VAE – walidacja nabytego doświadczenia zawodowego 

 

Walidacja nabytego doświadczenia pozwala każdemu, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia 

i statusu, potwierdzić nabyte doświadczenie oraz uzyskać uprawnienia zawodowe. Ta forma 

uzyskiwania potwierdzonych kwalifikacji funkcjonuje od stycznia 2002 roku.  

Certyfikat VAE stanowi całość kwalifikacji lub jej części. 

Z możliwości oferowanych przez VAE może skorzystać każdy, kto poświadczy co najmniej trzyletnie 

doświadczenie w danej kwalifikacji (bezrobotni, osoby pracujące, poszukujący pracy).  

Początki VAE były dość trudne. Wiele osób podważało ważność dokumentu i jego jakość względem 

dyplomu zdobywanego w tradycyjny sposób w szkole po kilku latach nauki. Obecnie, każdego roku 

do egzaminu VAE podchodzi średnio czterdzieści tysięcy osób. Pomocne na pewno okazało się jasne 

stanowisko Ministerstwa Pracy, które zrównało uzyskiwany w ramach VAE dyplom (titre 

professionnel) z tytułem zawodowym uzyskiwanym drogą formalną. 

Każde z ministerstw posiada swoje własne titre professionnel. Przykładowo, w przypadku 

Ministerstwa Pracy w 2015 roku, pełną kwalifikację w ramach VAE uzyskało 80% kandydatów. Średni 

wynik w przypadku innych ministerstw wynosi 50-60% kandydatów. 

 

Etapy VAE: 

 

 

1. Zgłoszenie się do egzaminu VAE

- zgłoszenie się do jednostki 
uprawnionej do przeprowadzenia 
egzaminów VAE

- sprawdzenie czy kandydat 
spełnia określone wymagania

• minimum 3-letnie doświadczenie w danej 
kwalifikacji

• dodatkowe kryteria (każde z ministerstw 
posiada swoje własne)

2. Przygotowanie kandydata (nieobowiązkowe)

- wytłumaczenie całej procedury 
egzaminacyjnej,

- pomoc w przygotowaniu 
dokumentów do egzaminu (RC),

- wskazówki co do sposobu 
pokazania swojego doświadczenia 
i wiedzy

3. Egzamin

1. Demonstracja, wykonanie 
zadania - oceniane przez 2 
egzaminatorów,

2. Sprawdzenie formularza 
przygotowanego przez kandydata,

3. Dyskusja z komisją 
egzaminacyjną (w przypadku 
błędów i uchybień podczas 
wykonania zadania).
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Statystyki egzaminów VAE: 

 

Kandydaci, którzy uzyskają część kwalifikacji mogą przez kolejne 5 lat ponownie podejść do 

egzaminów z możliwością uzupełnienia kwalifikacji. 

 

Wymagania wobec egzaminatorów: 

- profesjonaliści w danej kwalifikacji, 

- 5 lat doświadczenia w zawodzie, 

- kurs dot. sposobu przeprowadzania egzaminów. 

 

Zapewnianie jakości 

Na poziomie legislacyjnym istnieją odpowiednie akty prawne regulujące kwestie kryteriów 

związanych z procedurą, funkcjonowaniem i składem komisji egzaminacyjnych. Kwestie regulujące 

doradztwo dla uczestników są ujęte w tzw. „Karcie Jakości” i obejmuję m.in.: kwestie wsparcia  

w doborze odpowiedniej kwalifikacji, maksymalnego skrócenia czasu procedury, zapewnienie 

kandydatom odpowiedniej dokumentacji czy zagwarantowania odpowiedniej jakości wsparcia. 

Za zapewnianie jakości są odpowiedzialne centra szkoleniowo-egzaminacyjne i podlegają one 

audytom i kontrolom ze strony organów administracji państwowej. To centra są odpowiedzialne za 

opracowanie własnych procedur jakościowych. 

 

Jakość w AFPA 

Zapewnienie jakości świadczonych usług szkoleniowych jest jednym z wymogów umowy zawartej 

między AFPA a Ministerstwem Pracy. 

Statystyki egzaminów

Kandydaci, którzy uzyskują całą kwalifikację Kandydaci, którzy uzyskują część kwalifikacji Pozostali
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Za jakość świadczonych usług odpowiadają dyrekcje ośrodków szkoleniowych bezpośrednio przed 

Dyrektorem Generalnym. Zespół odpowiedzialny za zapewnienie jakości w AFPA mieści się w głównej 

siedzibie organizacji. Dla zapewnienia wysokiej jakości świadczonych usług AFPA wdrożyła i stosuje 

normę ISO 9001 v. 2008. 

 

System jakości dotyczy: 

 projektowania szkoleń, 

 realizacji szkoleń, 

 monitorowania i wspierania zatrudnienia,  

 przygotowanie kandydatów do egzaminów, 

 organizacji egzaminów. 

 

Dla wzmocnienia orientacji na klienta i zwiększenia jakości świadczonych usług, AFPA: 

 korzysta z ogólnodostępnych metod nauczania i zasobów edukacyjnych (przygotowanych 

przez organy rządowe), 

 dopasowuje oferty ośrodków szkoleniowych do bieżących potrzeb zatrudnieniowych danych 

regionów, 

 pracuje zespołowo, 

 traktuje każdego klienta indywidualnie (analizuje jego potrzeby i możliwość zrealizowania 

odpowiedniego szkolenia), 

 monitoruje proces wdrożenia nowych szkoleń, 

 monitoruje poziom zadowolenia klientów po zrealizowanym szkoleniu, 

 prowadzi coroczne audyty wewnętrzne w ośrodkach szkoleniowych 

 

System jakości został przygotowany, udokumentowany, wdrożony, i jest realizowany zgodnie  

z normą ISO 9001 v. 2008. Składa się ona z 12 procedur realizowanych w każdym regionie oraz na 

szczeblu centralnym (2 procedury dotyczące zarządzania, 7 procedur dotyczących klientów oraz  

3 procedury dotyczące pomocy i reklamacji). 

 

Zapewnienie jakości podczas tworzenia titre professionnel: 

1. Projektowanie nowego szkolenia: 

a. zgodnie ze specyfikacjami (analiza rynku pracy, zapotrzebowanie pracodawców), 

b. sprawdzenie produktu i wprowadzanie modyfikacji, 

c. weryfikacja ostateczna produktu. 

2. Określenie rezultatów: 

a. lista planowanych umiejętności uzyskanych w trakcie szkolenia, 

http://www.vccsystem.eu/
http://vcci.eu/


Fundacja VCC 
ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin 
tel.: +48 81 45 83 826, fax: +48 81 45 83 827 
www.vccsystem.eu info@vccsystem.eu 

  
 
 

51 

b. materiały dla trenera (program, sylabus), 

c. materiały informacyjne dla potencjalnego uczestnika, 

d. środki kształcenia, 

e. sposoby oceny, 

f. opis wymogów technicznych i sprzętowych. 

3. Testy nowych szkoleń: 

a. testowanie w ośrodkach regionalnych, 

b. opinie trenerów, 

c. opinie specjalistów branżowych. 

4. Mierzenie satysfakcji uczestników (ankiety). 

 

Metody Walidacji 

 

Proces walidacji VAE we Francji jest oparty o przygotowanie portfolio połączonego z ankietami, 

wywiadami i oceną ze strony komisji. Przyjęte metody nie są ujednolicone i różnią się w zależności od 

centrum szkolenia. Generalnie można wyróżnić 2 fazy: 

1. Faza Identyfikacji/Dokumentacji 

W tej fazie wykonuje się zwykle dwa kroki. Po pierwsze przy rejestracji kandydatów uzupełnia się 

wspólny format gromadzenia informacji, znany jako Livret 1. Drugim krokiem jest przygotowanie  

i złożenie Portfolio, które identyfikuje i dokumentuje efekty uczenia się. Zawsze zawiera ono 

szczegółowy opis wiedzy i umiejętności kandydata i zapis przeszłych osiągnięć. 

2. Faza Ewaluacji 

Zawartość portfolio jest oceniana przez członków komisji egzaminacyjnej składającej się zwykle  

z trenera, egzaminatora oraz zewnętrznego eksperta. Zwykle prowadzona jest rozmowa  

z kandydatem na temat jego doświadczenia. Komisja może przyznać pełną kwalifikację lub cząstkową 

jeżeli kandydat nie spełnia wszystkich wymogów. 

 

Kadra 

Zgodnie z ustawodawstwem, przynajmniej 25% składu komisji muszą stanowić wykwalifikowani 

fachowcy w zawodach. Pozostałe osoby to nauczyciele i trenerzy pracujący w zawodzie. Członkowie 

komisji otrzymują wynagrodzenie za swoją pracę. Na każdym centrum spoczywa ciężar zapewnienia 

szkoleń i wsparcia dla członków komisji. 
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Metodyka przygotowywanie nowego titre professionnel 

 

Metodycy zatrudnieni w AFPA regularnie przechodzą szkolenia pozwalające ulepszyć im standard 

wykonywanej przez nich pracy, m.in.: szkolenia z zakresu pisania i czytania, szkolenia dotyczące 

różnych branż. Szkolenia te realizowane są regularnie co kwartał, zarówno przez innych pracowników 

AFPA, jak również i firmy zewnętrzne. 

W swojej pracy metodycy skupiają się głównie na poniższych branżach: 

 

Tworząc nowe titre professionnel metodycy przygotowują dwa rodzaje dokumentów: 

1. Dla Ministerstwa Pracy -> są to dokumenty ogólnodostępne, 

2. Dla AFPA -> są to dokumenty tworzone wyłącznie do użytku wewnętrznego, przeznaczone 

dla trenerów AFPA, np. materiały szkoleniowe, gotowe programy szkoleń. 

 

Dobry metodyk powinien spełniać poniższe kryteria: 

 być specjalistą z danej branży, 

 znać rynek w danej branży, 

 posiadać umiejętność tworzenia dokumentacji,  

 posiadać doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, 

 posiadać umiejętność zarządzania projektem, 

 obsługiwać komputer i urządzenia biurowe, 

 posiadać umiejętności analityczne. 
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Proces tworzenia titre professionnel obejmuje: 

 badanie potrzeb rynku pracy, 

 bezpośredni kontakt z przedstawicielami danej branży, 

 współpracę z trenerami, która ma na celu ujęcie profesjonalnych sytuacji zawodowych  

w programie szkolenia, 

 analizę pracy i zadań w obrębie nowotworzonego zawodu, 

 określenie definicji kompetencji zawodowych nowego titre professionnel, 

 naukę na błędach wyniesioną z pierwszych pilotażowych szkoleń. 
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Rozdział III. Wzrost potencjału certyfikacji VCC poprzez zaimplementowanie dobrych 
praktyk poznanych w innych krajach do systemu VCC. 

 

Zrealizowane wizyty pozwoliły na zidentyfikowanie procesów i metod wykorzystywanych przez 

organizacje partnerskie, które nie były obecne w procesach realizowanych przez Fundację VCC.  

Ma to związek z większym zaawansowaniem i wieloletnią tradycją walidacji kompetencji i kwalifikacji 

w krajach Partnerów oraz lepszym umocowaniem prawnym. W Polsce prowadzone są prace nad 

Zintegrowanym Rejestrem Kwalifikacji oraz innymi aktami prawnymi, które zbliżą nas do standardów 

przyjętych w innych krajach Wspólnoty Europejskiej. W związku z tym, Fundacja VCC musi podjąć 

działania już dziś, aby być należycie przygotowana i posiadać odpowiednie procedury, które pomogą 

jej zachować zgodność z bieżącymi i przyszłymi standardami walidacji i certyfikacji kompetencji  

i kwalifikacji nabywanych na drodze nieformalnej i pozaformalnej. Warto nadmienić, że procedury 

występujące w krajach Partnerów są do siebie podobne i można mówić o pewnej standaryzacji 

procesu. Tym bardziej wartościowe jest zaimplementowanie wskazanych poniżej rozwiązań  

do systemu VCC. 

 

Identyfikowanie i dokumentowanie kompetencji i kwalifikacji nabywanych na drodze 
nieformalnej i pozaformalnej 

 

Pierwszym z proponowanych rozwiązań do zaimplementowania jest dołączenie do procedury 

walidacji kompetencji i kwalifikacji etapów identyfikacji i dokumentacji. Kolejne etapy w procesie 

pozwolą wskazać zarówno luki kompetencyjne, jak i realnie posiadane umiejętności kandydata.  

Dzięki temu może on uzyskać automatyczną walidację określonych grup kompetencji. Może to być 

podstawową do zwolnienia go z konieczności zdawania części lub nawet całości egzaminu. 

Proces identyfikacji składa się z rozmowy wstępnej z kandydatem, w celu rozpoznania jego motywacji 

oraz dotychczasowej i planowanej ścieżki kariery zawodowej. Służy temu rozmowa  

z wykwalifikowanym doradcą zawodowym oraz wypełnienie kwestionariusza predyspozycji 

zawodowych. Na tym etapie następuje również zaproponowanie możliwych ścieżek potwierdzania 

kwalifikacji lub kształcenia w celu uzupełnienia luk kompetencyjnych. 
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Proces dokumentacji polega na potwierdzeniu poprzez rozmaite dokumenty kompetencji, które 

kandydat pragnie zwalidować. Do dokumentów potwierdzających kompetencje i kwalifikacje zalicza 

się między innymi: 

1. Ankiety samooceny kandydata, 

2. Kwestionariusze identyfikujące kompetencje kandydata, 

3. Portfolio stanowiące zapis czynności wykonywanych przez kandydata na stanowisku pracy. 

W portfolio mogą się znaleźć zarówno dokumenty pisemne, zrealizowane projekty, zdjęcia, 

pliki audio-wideo (zawartość portfolio jest uzależniona od specyfiki danej branży/sektora), 

4. Dokumenty od pracodawców potwierdzające wykonywanie zadań zawodowych 

wykonywanych przez pracowników. 

Wspomniane szablony dokumentów zostaną opracowane przez kadrę Fundacji VCC z zachowaniem 

standardów europejskich, na podstawie dokumentacji uzyskanej od Partnerów projektu. Obowiązek 

identyfikacji i dokumentacji kompetencji i kwalifikacji będzie w gestii Akademii Edukacyjnych, które 

będą zobowiązane do dostarczenia uzupełnionych dokumentów przed etapem egzaminu. Fundacja 

będzie miała prawo audytowania procedur w celu weryfikacji jakości. Zostanie również opracowana 

odpowiednia ankieta badająca poziom zadowolenia klienta. 

 

Zwiększenie potencjału kadry szkolącej i egzaminującej VCC poprzez szkolenia wstępne  
i uzupełniające wiedzę 

 

Jednym z elementów wymagającym uwagi jest kwestia przygotowania pedagogicznego  

i merytorycznego kadry prowadzącej szkolenia i egzaminy w standardzie VCC. Często zdarza się, 

 że Trenerzy i Egzaminatorzy posiadają rozległą wiedzę techniczną i merytoryczną, ale niekiedy nie 

jest ona przekazywana zgodnie z wytycznymi opisanymi w sylabusie i programach nauczania. 

Czasami wiedza trenerów np. dotycząca rozwiązań legislacyjnych wymaga aktualizacji. 

Rozwiązaniem tego problemu będzie zaproponowanie cyklicznych szkoleń przygotowujących do 

prowadzenia zajęć i egzaminów na materiałach VCC. Trenerzy i Egzaminatorzy podczas procesu 

akredytacji będą zobowiązani do udokumentowania, jakie działania podejmują we własnym zakresie 

aby pozostawać na bieżąco z nowymi osiągnięciami i rozwiązaniami w swojej branży. 
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Wzmocnienie jakości procesu egzaminacyjnego poprzez umożliwienie Trenerowi uczestnictwa  
w charakterze obserwatora (bez prawa głosu) 

 

W związku z implementacją przez polskie władze programu uczenia się przez całe życie, ze szkoleń 

korzysta coraz większa grupa osób powyżej 50 roku życia. Uczestnictwo w egzaminie wiąże się u nich 

z bardzo wysokim poziomem stresu, wynikającym z bardzo długą przerwą uczestniczenia w procesie 

edukacyjnym. Powoduje to, że nie są w stanie pokazać całej posiadanej wiedzy podczas egzaminu,  

co skutkuje niższym od możliwego wynikiem. Powszechną praktyką stosowaną przez Partnerów  

w projekcie jest możliwość uczestnictwa Trenera w egzaminie w roli Obserwatora bez prawa głosu. 

Pozwala to osobom źle reagującym na stres poczuć się pewniej i uzyskać wynik adekwatny do 

posiadanej wiedzy i umiejętności. 

 

Audyt Partnerów (Akademia Edukacyjna i Partner Egzaminacyjny) 

 

Instytucje prowadzące procesy walidacji, szkolenia i egzaminowania podlegają audytowi ze strony 

odpowiednich organów nadzorujących. Fundacja VCC w celu poprawy jakości systemu wdraża i 

dopracowuje procedurę audytu organizacji szkolącej i egzaminującej. Audyty będą dotyczyć zarówno 

procedur dokumentowania doświadczenia kandydatów nabytego na drodze nieformalnej i 

pozaformalnej, jak również jakości szkoleń prowadzonych w standardzie VCC oraz jakości, 

transparentności i obiektywizmu procesu egzaminacyjnego. Opinie uczestników i kadry będą 

gromadzone i poddawane starannej analizie, zgodnie z wdrożonymi w Fundacji VCC na przestrzeni 

ubiegłego roku ISO 9001:2009 oraz ISO 29990:2010. 

Na chwilę obecną, akredytacja VCC dla Akademii Edukacyjnej została ponownie pozytywnie 

zweryfikowana przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości jako standard wiarygodności 

świadczenia usług rozwojowych obowiązujących w Rejestrze Usług Rozwojowych w ramach której to 

weryfikacji procedury audytu zostały uwypuklone jako rozwiązania projakościowe. Uzyskanie tej 

akredytacji wiąże się min. z weryfikacją jakości usług szkoleniowych świadczonych przez podmioty 

ubiegające się o akredytację. Weryfikacji podczas audytu podlegają między innymi: misja i cele 

strategiczne podmiotu, zgodność bieżącej działalności szkoleniowej z dokumentami będącymi 

podstawą działalności podmiotu, działanie wewnętrznych procedur jakości oraz system zapobiegania  
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i reagowania na sytuacje kryzysowe, system reklamacji oraz monitorowania zadowolenia klienta ze 

świadczonych usług, zgodność świadczonych usług ze specyfikacją zamówienia, posiadanie 

wyspecjalizowanej kadry. 

Uzyskanie tego rodzaju rozpoznawalności ze strony PARP jest efektem stałych działań Fundacji VCC 

mających na celu implementację dobrych praktyk obowiązujących w innych państwach europejskich 

i zapewnienie najwyższej jakości świadczonych usług, do czego Fundacja VCC miała okazję się 

przygotować realizując projekt „Wzrost potencjału certyfikacji VCC dzięki współpracy 

międzynarodowej”. 
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Podsumowanie 

 

Należy stwierdzić, iż efekty wypracowane podczas realizacji projektu „Wzrost potencjału certyfikacji 

VCC dzięki współpracy międzynarodowej” są bardzo zadowalające. Cele założone w projekcie zostały 

zrealizowane i przełożą się w przyszłości na realne korzyści zwiększające potencjał i rozpoznawalność 

certyfikacji VCC na rynku krajowym i międzynarodowym. Realizacja projektu pozwoliła również na 

weryfikację rozwiązań stosowanych w systemie VCC i ,co istotne, zapoznanie się z systemami 

realizowanymi w krajach partnerskich potwierdziło prawidłowe kierunki i strategię rozwoju systemu 

VCC. Rozpoczęta współpraca z organizacjami przyjmującymi zostanie pogłębiona i będzie 

kontynuowana w kolejnych wspólnych projektach i inicjatywach o zasięgu europejskim. Procedury 

opisane w raporcie zostały lub zostaną w przyszłości włączone do procedur jakości Fundacji VCC.  
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