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VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE – IDEA I CELE

Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system certyfikacji kwalifikacji 

zawodowych, uzyskanych poza kształceniem formalnym. Idea VCC narodziła się w 2007 

roku. Była wynikiem obserwacji zmian zachodzących na rynku pracy, powstała 

z myślą o współdziałaniu i integracji wiedzy i umiejętności zawodowych z potrzebami 

przedsiębiorstw na międzynarodowym rynku pracy. Monitorowanie potrzeb rynku pracy, 

analiza kompetencji i obszarów potrzeb różnych sfer działalności zawodowej 

była i jest obiektem analiz Fundacji VCC. 

Idea VCC nieustannie ewoluuje, jednocząc Partnerów z różnych krajów. Analiza 

badawcza i prognozy Fundacji VCC są zgodne z koncepcjami Unii Europejskiej, 

co znajduje odzwierciedlenie w programach operacyjnych dotyczących 

mobilności zawodowej w latach 2007-2013 oraz w sposób szczególny 

w latach 2014-2020. Są one również odpowiedzią na działania wokół 

Polskiej i Europejskiej Ramy Kwalifikacji, mającej na celu promocję 

mobilności zawodowej pracowników oraz ułatwienie uczenia się 

przez całe życie. 

Celem Fundacji VCC jest:

qmonitorowanie potrzeb światowego rynku pracy, tendencji i zmian                                       

na nim zachodzących, 

qmonitorowanie rozwoju nowych zawodów,

qokreślanie kompetencji zawodowych dla nowopowstałych zawodów,

qtestowanie i implementacja nowych rozwiązań w zakresie kształcenia zawodowego, 

qwskazywanie kierunków i metod kształcenia zawodowego,

qprowadzenie kształcenia zawodowego, w sposób zgodny z oczekiwaniami 

pracodawców,

quzupełnianie i aktualizacja kompetencji w ramach posiadanych kwalifikacji,

qcertyfikowanie kwalifikacji zawodowych w sposób ujednolicony, zgodny                      z 

Europejską Ramą Kwalifikacji, 

qpromocja mobilności zawodowej pracowników, 

qpromocja uczenia się przez całe życie.

System VCC umożliwia zdobycie nowego zawodu (New Competences),

jak również uzupełnienie, podwyższenie czy zaktualizowanie 

posiadanych kwalifikacji (Select Competences) do potrzeb 

zmieniającego się rynku pracy. Innowacyjność standardu VCC 

przejawia się w uwzględnieniu w ścieżce szkolenia oraz procesie 

certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również praktycznych 

umiejętności zawodowych, personalnych i społecznych, branżowego

 języka obcego i kompetencji informatycznych, charakterystycznych 

dla poszczególnych zawodów. 
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VOCATIONAL COMPETENCE CERTIFICATE W STRATEGIACH UNII EUROPEJSKIEJ

VCC wpisuje się w inicjatywę Unii Europejskiej Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy

Prace Komisji Europejskiej zmierzają aktualnie do stanu, w którym 

edukacja powinna zostać ściślej dostosowana do rynku pracy. 

Jedną z inicjatyw przyczyniających się do realizacji tego zamierzenia 

jest inicjatywa Nowe umiejętności w nowych miejscach pracy,  

która ma na celu:

qlepsze przewidywanie przyszłych potrzeb w zakresie kwalifikacji,

q lepsze dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy,

q uwzględnienie potrzeb rynku pracy na etapie kształcenia.

Europejczycy muszą mieć dostęp do kształcenia przez całe życie 

zawodowe. Jest to warunek nie tylko samorealizacji i aktywnego 

udziału w społeczeństwie, ale również funkcjonowania                    

na zmieniającym się rynku pracy. Konieczna jest aktualizacja 

posiadanych kwalifikacji, jak również nabywanie nowej wiedzy            

i umiejętności w dowolnym momencie aktywności zawodowej. 

Wprowadzając tę zasadę w praktykę, UE opracowała Europejskie 

Ramy Odniesienia - Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez 

całe życie, w których określa osiem kompetencji kluczowych:

qporozumiewanie się w języku ojczystym,

q porozumiewanie się w językach obcych,

qkompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje 

naukowo-techniczne,

q kompetencje informatyczne,

q umiejętność uczenia się,

q kompetencje społeczne i obywatelskie,

q inicjatywność i przedsiębiorczość,

q świadomość i ekspresja kulturalna.

Konstrukcja VCC uwzględnia zalecenia Unii Europejskiej w tym zakresie. Wymienione kompetencje uwzględnione zostały                      

w modelu certyfikacji VCC, w szczególności w zakresie branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych i społecznych. 

Jakie zawody będą pożądane na rynku pracy w ciągu najbliższych 10 lat? Jak zapotrzebowanie na umiejętności i kompetencje 

będzie się zmieniać w całej Unii Europejskiej? Czy systemy kształcenia i szkoleń są dzisiaj przygotowane tak, aby Europejczycy 

mogli znaleźć pracę w przyszłości?

Fundacja VCC, prowadząc stały monitoring i badania w obszarze rynku pracy i edukacji, wykorzystując analizy Europejskiego Centrum 

Rozwoju Kształcenia Zawodowego (CEDEFOP), badania opracowane w ramach projektu Monitoring rozwoju rynku pracy w Europie, 

opracowania i biuletyny Unii Europejskiej, jak również współpracując z Partnerami i Ekspertami Zawodowymi w Polsce i za granicą, 

przedstawia ofertę edukacyjną, będącą odpowiedzią na współczesne potrzeby Europejczyków. Dzięki analitycznemu podejściu                   

do zagadnienia z sukcesem przewiduje, które umiejętności są i będą pożądane w przyszłości. Efektem takiego podejścia jest rozwijanie 

kształcenia zawodowego w nowoczesnej formie, umożliwiającej pracownikom uzyskanie wymaganych umiejętności. 
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VCC jako sposób potwierdzania kwalifikacji nabytych w systemie 
pozaformalnym i nieformalnym odpowiedzią na założenia Strategii EUROPA 2020
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Strategia Europa 2020 jest nowym długookresowym programem rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020, który zastąpił realizowaną 

w latach 2000-2010 Strategię Lizbońską. Zaproponowany w Strategii Europa 2020, model europejskiej społecznej gospodarki rynkowej,             

w większym niż dotychczas stopniu ma opierać się na trzech wzajemnie zależnych i uzupełniających się priorytetach: 

qwzrost inteligentny, oznaczający rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach,

qwzrost zrównoważony, czyli transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, 

efektywniej korzystającej z zasobów,

qwzrost sprzyjający włączeniu społecznemu jako wspieranie gospodarki charakteryzującej 

się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną                

i terytorialną.

W powiązaniu z powyższymi priorytetami określono pięć wymiernych celów rozwojowych, 

które powinny być osiągnięte do roku 2020 na poziomie unijnym: 

qwskaźnik zatrudnienia na poziomie 75%, 

qpoprawa warunków prowadzenia działalności badawczo-

rozwojowej,

qzmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%,

qpodniesienie poziomu wykształcenia,

qwspieranie włączenia społecznego. 

Odnosząc się do priorytetów i celów Strategii Europa 2020 należy 

podkreślić ogromne znaczenie inwestycji w badania i rozwój poprzez 

zreformowanie krajowych i regionalnych systemów prowadzenia 

działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej, zapewnienie 

odpowiedniej liczby absolwentów studiów na kierunkach ścisłych, zacieśnienie współpracy pomiędzy uczelniami i biznesem, rozwijanie 

mechanizmów uznawania kwalifikacji nieformalnych i pozaformalnych oraz ułatwianie zmiany kwalifikacji, zgodnie z potrzebami sektorów 

wschodzących. 

W obszarze edukacji i rynku pracy szczególnie podkreślić należy inicjatywę Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, oznaczającą 

modernizację rynków pracy, wzmocnienie pozycji obywateli poprzez rozwój kwalifikacji przez całe życie, zwiększenie współczynnika aktywności 

zawodowej, lepsze dopasowanie podaży do popytu na rynku pracy. Podkreśla się zatem konieczność przygotowania kandydatów do pracy,               

którzy będą posiadali kwalifikacje adekwatne do potrzeb pracodawców, wykażą się wysokim poziomem aktywności zawodowej, a utrzymanie się 

na rynku pracy będzie warunkowała postawa sprzyjająca idei uczenia się przez całe życie. Ważną kwestią pozostaje fakt, iż uczenie się przez całe życie 

może odbywać się w różny sposób: formalny, nieformalny i pozaformalny. W przypadku systemu formalnego kwalifikacje potwierdzane są 

instytucjonalnie, co zapewnia w sposób oczywisty ich uznawalność. Trudność występuje przy potwierdzaniu efektów uczenia się uzyskanych drogą 

nieformalną i pozaformalną, która stanowi nieodłączny element uczenia się przez całe życie. 

Rozwiązaniem tego problemu jest ujednolicony system weryfikacji wiedzy i umiejętności, zdobytych poza formalnym systemem kształcenia,                

jakim jest VCC. 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 kształcenia osiągnął egzaminowany wraz z procentowym wskazaniem

wyników w poszczególnych obszarach. 
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VCC zgodny z założeniami projektu CELAN sprzyja mobilności zawodowej

W procesie kształcenia zawodowego VCC uwzględniono branżowy język obcy, dedykowany do poszczególnych zawodów. 

Podejście takie wpisuje się w założenia projektu CELAN (Language Strategies for Competitiveness and Employability), mającego 

na celu promowanie języków obcych w biznesie na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia. Jest to szczególnie istotne z uwagi              

na fakt, iż europejscy pracodawcy coraz częściej wymagają od swoich podwładnych wykazania się umiejętnościami językowo-

komunikacyjnymi. Znajomość języków obcych przyczynia się do samorealizacji, integracji społecznej, zatrudnienia                        

oraz aktywności obywatelskiej.

Działania sieci CELAN obejmują:

qbadania potrzeb językowych europejskich przedsiębiorstw w różnych sektorach,

qanalizę istniejących narzędzi i usług językowych,

qrozwój aplikacji on-line w celu wsparcia potrzeb językowych użytkowników biznesowych.

System VCC uwzględnia branżowy język obcy:

qw module New Competences – warunkiem niezbędnym uzyskania certyfikatu zawodowego jest potwierdzenie znajomości 

branżowego języka obcego, poprzez egzamin teoretyczny i praktyczny,

qw module Select Competences – uczestnik może spośród dostępnych propozycji VCC wybrać dowolne szkolenie z zakresu 

języka obcego dla swojego zawodu, zwiększając tym samym swoje szanse na europejskim rynku pracy. W praktyce bowiem, 

znajomość branżowego języka obcego jest warunkiem mobilności zawodowej pracowników. 

Proces egzaminacyjny może zostać poprzedzony szkoleniem językowym. Aby przystąpić do szkolenia z zakresu branżowego języka 

obcego, należy wykazać się znajomością języka obcego ogólnego na wymaganym poziomie. Poziom ten określany                                           

jest indywidualnie dla każdego zawodu/specjalności. 
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VCC zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji

Idea Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) pojawiła się w 2004 roku. Sformułowana 

przez Komisję Europejską w październiku 2006 roku, formalnie przyjęta została 

przez Parlament Europejski w kwietniu 2008 roku. Europejska Rama Kwalifikacji             

to międzynarodowy układ odniesienia, który obejmuje wszystkie kwalifikacje                   

i oparty jest całkowicie na efektach uczenia się. Celem ERK jest ułatwienie 

porównywania kwalifikacji zdobywanych w różnym czasie, miejscach i formach, 

dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, wzrost 

mobilności pracowników, promowanie uczenia się

 przez całe życie. Europejska Rama Kwalifikacji 

pozwala na zintegrowanie efektów uczenia się 

uzyskiwanych w systemie edukacji ogólnej, wyższej 

oraz zawodowej - formalnej, nieformalnej

 i pozaformalnej. Założenia ERK zgodne są 

z metodologią certyfikacji VCC, której poddać się może 

każdy zainteresowany, bez względu na czas, miejsce czy formę 

zdobywania wiedzy. 

Zgodnie z zaleceniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 23 kwietnia 2008 roku 

w sprawie ustanowienia Europejskiej Ramy Kwalifikacji, przez słowo „kwalifikacje” rozumieć 

należy „formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w sytuacji, w której właściwy organ zgodnie z ustaloną procedurą 

stwierdził, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi standardami”, gdzie formalny wynik oznacza,                               

że w wyniku przeprowadzenia określonej procedury, dana osoba otrzymała dyplom, świadectwo, certyfikat. 

Założenia te znajdują swe odzwierciedlenie w systemie VCC, gdzie proces certyfikacji dla kwalifikacji, budowany jest przez 

Ekspertów Zawodowych, w oparciu o efekty uczenia się, które podlegają walidacji. Fundacja VCC, zgodnie z ustaloną procedurą 

stwierdza czy dana osoba osiągnęła założone efekty uczenia się wraz z procentowym wskazaniem osiągniętego wyniku. 

Z kolei „kwalifikacje zawodowe” rozumiane są jako układ umiejętności, wiadomości i cech psychofizycznych, niezbędnych                     

do wykonywania zadań zawodowych. Podejście takie znajduje odbicie w koncepcji systemu VCC, w którym proces certyfikacji 

poszerzony został o elementy kompetencji personalnych, społecznych, informatycznych i językowych. 

W konsekwencji posiadacz certyfikatu VCC oznacza w pełni wykwalifikowanego pracownika, zarówno pod względem 

teoretycznym, jak i praktycznym, potrafiącego korzystać z możliwości, jakie daje wykorzystanie technologii informacyjnych                     

w pracy zawodowej i porozumiewać się w językach obcych, używając fachowego słownictwa związanego z danym zawodem. 

Europejska
Rama
Kwalifikacji
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STRUKTURA VCC 

Doradcy zawodowi

Eksperci zawodowi

Trenerzy Egzaminatorzy

Operatorzy 
Systemu Egzaminacyjnego

Partnerzy wspierający

AKADEMIA
REGIONALNA

F U N D A C J A

PRZEDSIEBIORCA



Vocational Competence Certificate 9

Fundacja VCC

Fundacja VCC prowadzi 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. Wynikiem tych prac jest jednolity system potwierdzania kwalifikacji 

zawodowych – system certyfikacji VCC. 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. 

Główne zadania Fundacji VCC:

qmonitorowanie potrzeb światowego rynku pracy,

qmonitorowanie zapotrzebowania na nowe zawody              

i kwalifikacje,

qokreślanie kompetencji zawodowych dla nowo-

powstałych zawodów,

qtestowanie i implementacja nowych rozwiązań                   

w zakresie kształcenia zawodowego,

qwskazywanie kierunków i metod kształcenia 

zawodowego,

qcertyfikowanie kwalifikacji zawodowych w sposób 

ujednolicony, zgodny z krajowymi i unijnymi 

wytycznymi w tym zakresie.

Fundacja VCC prowadzi również działalność wydawniczą  

w obrębie wydawnictw zawodowych.

Partnerzy Wspierający

Partnerami Wspierającymi mogą zostać instytucje kształcenia ustawicznego, szkoły zawodowe, technika, firmy szkoleniowe, 

szkoły językowe, instytucje rynku pracy, pracodawcy, instytucje administracji rządowej i samorządowej, przedstawiciele sektora 

biznesu, jak również osoby indywidualne. 

Zadaniem Partnera Wspierającego jest promowanie systemu, przyczynianie się do jego rozwoju i dostosowania do potrzeb rynku 

pracy i edukacji. Może się to odbywać w drodze konsultacji z Fundacją VCC, zgłaszania wniosków i koncepcji w zakresie 

programów szkoleń, dostarczania informacji i danych na temat zapotrzebowania na określone kwalifikacje, tworzenia i wdrażania 

rozwiązań instytucjonalnych, mających na celu upowszechnianie ujednoliconego systemu potwierdzania kwalifikacji 

zawodowych wg metodologii VCC.

Szczegółowa procedura uzyskania statusu Partnera Wspierającego zamieszczona jest na stronie Fundacji VCC: 

www.vccsystem.eu

F U N D A C J A
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Eksperci zawodowi VCC

Doradcy zawodowi VCC

Eksperci zawodowi VCC skupieni są wokół Fundacji VCC. Są to osoby będące autorytetami w swojej dziedzinie, związane                   

ze środowiskiem akademickim i z organizacjami branżowymi, zarówno w kraju, jak i za granicą. 

Współpraca pomiędzy Fundacją VCC a Ekspertami zawodowymi ma charakter wieloaspektowy. Eksperci zawodowi zajmują się 

obserwacją i prognozowaniem zmian i pojawiających się trendów w kształceniu zawodowym, co ma odzwierciedlenie                   

w ofercie certyfikacyjnej VCC. Uczestniczą w konsultacjach i debatach społecznych prowadzonych przez Instytut Badań 

Edukacyjnych przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, przyczyniając się do zmian dokonywanych w publicznym systemie edukacji 

zawodowej i ustawicznej oraz współtworząc założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji. 

Współpracują z instytucjami publicznymi oraz przedstawicielami środowisk pracodawców i biznesu oraz ich otoczeniem. Efektem 

tej współpracy jest dostosowanie oferty Fundacji VCC do faktycznych potrzeb i oczekiwań rynku pracy, w sposób sprzyjający 

mobilności zawodowej pracowników.

Współpraca dotyczy również procesu tworzenia programów szkoleniowych, materiałów edukacyjnych i ich recenzowania.

Doradcy zawodowi VCC skupieni są wokół Fundacji VCC i prowadzą działania na rzecz Akademii Edukacyjnych. Do zadań 

Doradców zawodowych należy dokonywanie rozpoznania predyspozycji zawodowych i doradztwo w zakresie wyboru, zmiany,  

lub doskonalenia ścieżki zawodowej, w sposób odpowiadający potrzebom współczesnego rynku pracy lub ścieżki edukacyjnej, 

adekwatnej do realiów aktualnego rynku pracy jak i w kontekście zawodów przyszłości. 

Sporządzane przez Doradcę zawodowego wspólnie z klientem Indywidualne Plany Rozwoju umożliwiają wybór właściwych               

dla danej osoby branż i zawodów, odpowiednich kierunków kształcenia oraz skutecznych metod poszukiwania lub zmiany 

zatrudnienia.

Wiedza i praca Doradcy zawodowego mogą               

być również pomocą i źródłem inspiracji do zmian 

w zakresie zarządzania personelem zarówno                

w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach. 

Warunkiem przystąpienia do społeczności VCC 

jest uzyskanie certyfikatu Doradcy zawodowego 

VCC w drodze egzaminu przeprowadzanego przez 

Egzaminatorów VCC - ekspertów z zakresu 

doradztwa zawodowego. 

Szczegółowa procedura akredytacji Doradców 

zawodowych VCC przedstawiona jest na stronie: 

www.vccsystem.eu
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Akademia Regionalna

Akademia Regionalna jest strukturą działającą w obrębie danego regionu/kraju. Jej celem jest 

badanie, analiza i ewaluacja potrzeb regionalnego/krajowego rynku pracy oraz konstruowanie 

programów kształcenia zawodowego, dostosowanych do potrzeb regionalnych rynków pracy. 

Akademia Regionalna zajmuje się tłumaczeniem materiałów szkoleniowych na język narodowy.                

W swych działaniach Akademia Regionalna ściśle współpracuje z Fundacją VCC.

Do zadań Akademii Regionalnej należy również akredytowanie: 

qAkademii Edukacyjnych,

qPartnerów Egzaminacyjnych,

qTrenerów VCC,

qEgzaminatorów VCC,

qOperatorów Systemu Egzaminacyjnego VCC,

qDoradców zawodowych VCC,

qSpecjalistów branżowych VCC.

Akademia Regionalna czuwa nad prawidłowością 

przebiegu egzaminów teoretycznych i praktycznych, 

wydaje certyfikaty. Prowadzi działania promujące  

system VCC, wspiera Akademie Edukacyjne oraz 

Partnerów Egzaminacyjnych. 

Przedsiębiorca VCC

Przedsiębiorcy VCC współpracują z Fundacją przy opracowywaniu programów praktyk i staży, 

odpowiadających na ich realne potrzeby. Dzięki temu osoby przechodzące pełny cykl szkoleniowy 

VCC, a następnie mające okazję na sprawdzenie nabytych kwalifikacji w rzeczywistym środowisku 

pracy, są kompleksowo przygotowane do wykonywania danego zawodu. 

Status Przedsiębiorcy VCC mogą uzyskać następujące instytucje:

qpracodawcy z sektora biznesowego i publicznego,

q zrzeszenia i izby pracodawców.

Włączenie pracodawców w proces kształcenia jest 

jednocześnie kolejnym krokiem ku integracji w systemie 

VCC wszystkich form edukacji: formalnej (nabywanej 

w szkołach czy uczelniach wyższych), pozaformalnej 

(prowadzonej przez instytucje szkoleniowe, cechy, 

rzemiosła) oraz nieformalnej (uczenie się poprzez 

doświadczenie, praktykę).

AKADEMIA
REGIONALNA

Certificate n° AR-001-000103

   Warsaw, 2011/03/01 Place, date:
VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC VCC 

The President of Management Board
Radosław Panas

The Chairman of Accreditation Committee
Magdalena Karaś

PRZEDSIEBIORCA
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Akademia Edukacyjna

Akademia Edukacyjna prowadzi proces kształcenia zgodnie z systemem VCC. Status Akademii 

Edukacyjnej mogą uzyskać instytucje prowadzące działalność szkoleniową, regionalne instytucje 

rynku pracy, placówki kształcenia ustawicznego, szkoły zawodowe (zasadnicze i technika), zrzeszenia 

pracodawców, jak również przedsiębiorstwa, instytucje, firmy i inne jednostki organizacyjne                          

- po spełnieniu wymagań proceduralnych i pozytywnym przejściu procesu akredytacji.

Warunkiem formalnym uzyskania statusu Akademii Edukacyjnej jest certyfikowanej zapewnienie procesu kształcenia w oparciu 

o materiały szkoleniowe, zgodne z systemem VCC, zapewnienie kadry dydaktycznej, posiadającej uprawnienia do kształcenia 

w danym zawodzie lub kompetencji oraz infrastruktury, niezbędnej do prowadzenia procesu kształcenia, a także przejście audytu 

certyfikującego w obszarze jakości usług szkoleniowych.

Akademia Edukacyjna może korzystać z materiałów 

szkoleniowych udostępnionych przez Akademie Regionalne 

lub przedstawić własne do akredytacji. Po spełnieniu wymogów 

proceduralnych Akademia Edukacyjna otrzymuje certyfikat wraz 

z suplementem, w którym określona jest lista szkoleń 

zawodowych, jakie prowadzić może dana Akademia. Akademia 

Edukacyjna prowadzi działania promocyjne i marketingowe, 

pozyskuje Trenerów VCC i Doradców zawodowych VCC. Stanowi 

rękojmię prawidłowo prowadzonego procesu edukacyjnego.

O wiarygodności i wysokiej jakości procedur stosowanych przy akredytacji świadczy fakt, że Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna 

został pozytywnie zweryfikowany przez PARP jako standard wiarygodności świadczenia usług rozwojowych obowiązujących 

w RUR (Rejestr Usług Rozwojowych) umożliwiający wpis Podmiotu do tego rejestru.

Trenerzy VCC

Trenerzy VCC wywodzą się przede wszystkim z grona specjalistów danych dziedzin i obszarów kompetencji. W większości 

powiązani są ze szkołami zawodowymi, uczelniami wyższymi, ośrodkami dokształcania i doskonalenia kadr lub wywodzą się 

z przedsiębiorstw. Są to osoby, które posiadają pełen zakres wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktyczne związane 

z danym zawodem. Dodatkowo, posiadają umiejętności dydaktyczne, umożliwiające nauczanie innych osób.

Każda osoba, starająca się o uzyskanie statusu Trenera VCC 

przechodzi etap weryfikacji osiągnięć i doświadczenia 

zawodowego oraz weryfikację wiedzy i umiejętności                            

w wybranym obszarze zawodowym. Weryfikacja ta odbywa się 

poprzez egzamin, przeprowadzony zgodnie z metodologią VCC. 

W celu uzyskania uprawnień Trenera VCC należy uzyskać wynik z 

egzaminu  na minimalnym  poziomie 90%.

Szczegółowa procedura akredytacji Trenerów przedstawiona 

jest na stronie Akademii Regionalnej: www.vccsystem.eu

AKADEMIA
EDUKACYJNA
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Partnerzy Egzaminacyjni

Funkcję Partnerów Egzaminacyjnych pełnić mogą szkoły i uczelnie wyższe, firmy szkoleniowe, 

jednostki kształcenia ustawicznego, pracodawcy i inne podmioty, pod warunkiem spełnienia 

wymogów proceduralnych.

W celu przeprowadzania egzaminów Partner Egzaminacyjny musi zapewnić:

qEgzaminatora VCC - w przypadku przeprowadzania egzaminów praktycznych,

qOperatora Systemu Egzaminacyjnego VCC - w przypadku przeprowadzania egzaminów 

teoretycznych,

qKonsultanta VCC - czyli osobę, która zna założenia standardu i potrafi udzielić podstawowych informacji na jego temat 

zainteresowanym stronom ,

qzasoby infrastrukturalne umożliwiające przeprowadzanie egzaminów (sala egzaminacyjna, niezbędny sprzęt).

W przypadku przeprowadzania egzaminów praktycznych Partner Egzaminacyjny zobowiązany jest zapewnić wyposażenie 

stanowiska egzaminacyjnego, zgodnie z wytycznymi do poszczególnych zawodów i grup kwalifikacji.

W przypadku przeprowadzania egzaminów teoretycznych Partner Egzaminacyjny zobowiązany jest zapewnić salę wyposażoną             

w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Po spełnieniu powyższych wymagań Podmiot może podpisać umowę licencyjną z Akademią Regionalną i uzyskać status Partnera 

Egzaminacyjnego. 
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Egzaminatorzy VCC

Egzaminatorzy VCC to osoby, których zadaniem jest przeprowadzanie praktycznej części egzaminu zawodowego, będącego 

warunkiem koniecznym do uzyskania certyfikatu VCC New Competences lub VCC Select Competences.

Aby uzyskać status Egzaminatora VCC w zakresie danego zawodu lub kwalifikacji należy spełnić wymagania określone 

przez Ekspertów Zawodowych, uwzględniające:

qkompetencje merytoryczne,

qdoświadczenie zawodowe,

qcechy osobowości,

qinne istotne elementy, charakterystyczne dla poszczególnych zawodów lub kompetencji.

Zadaniem Egzaminatora VCC jest nadzorowanie procesu wykonywania przez kursanta praktycznych zadań oraz dokonanie oceny 

egzaminu, zgodnie z wytycznymi i procedurami VCC.

Opis sposobu przeprowadzenia egzaminu zawodowego, jak również szczegółowa procedura akredytacji Egzaminatorów VCC 

przedstawiona jest na stronie: 

Operatorzy Systemu Egzaminacyjnego VCC

Operator Systemu Egzaminacyjnego VCC to osoba, która ukończyła kurs e-learningowy z zakresu wiedzy na temat systemu VCC, 

jego założeń, idei, głównej koncepcji i metodologii. Kurs ten obejmuje również zagadnienia związane z praktyczną obsługą 

Platformy Egzaminacyjnej VCC, co jest niezbędne do prawidłowej realizacji procedury egzaminacyjnej.

W celu uzyskania uprawnień Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC, należy zdać egzaminy testowe z zakresu znajomości 

założeń VCC oraz obsługi Platformy Egzaminacyjnej VCC na minimalnym poziomie 90%.

Do zadań Operatora Systemu Egzaminacyjnego VCC należy:

qpoinformowanie uczestników egzaminów o procedurach egzaminacyjnych,

qobsługa platformy egzaminacyjnej podczas egzaminu,

qczuwanie nad prawidłowym przebiegiem egzaminu.

Szczegółowa procedura akredytacji Operatorów Systemu Egzaminacyjnego VCC przedstawiona jest na stronie: 

www.vccsystem.eu

www.vccsystem.eu
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System VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu - New Competences, jak również uzupełnienie, 

podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy - Select 

Competences.

Innowacyjność systemu VCC przejawia się w uwzględnieniu w procesie certyfikacji nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również 

praktycznych umiejętności zawodowych, branżowego języka obcego, kompetencji informatycznych, personalnych i społecznych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości umieściła certyfikat VCC Akademia Edukacyjna na liście  standardów wiarygodności 

świadczenia usług rozwojowych obowiązujących w Rejestrze Usług Rozwojowych (RUR). Posiadanie akredytacji VCC umożliwia 

wpis Podmiotu do tego rejestru.    

Instytut Badań Edukacyjnych w raporcie na temat walidacji efektów uczenia się w Polsce Od kompetencji do kwalifikacji 

-  diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się zaprezentował VCC jako jeden z tego typu systemów

 w edukacji pozaformalnej.                

SYSTEM CERTYFIKACJI

Select 
Competences

New
Competences
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Założenia certyfikacji - VCC New Competences

Moduł VCC New Competences umożliwia nabycie nowych kwalifikacji zawodowych oraz otrzymanie certyfikatu 

potwierdzającego posiadane kwalifikacje. Zawody będące przedmiotem certyfikacji zgodne są z Międzynarodowym Standardem 

Klasyfikacji Zawodów ISCO-08.

Aby otrzymać certyfikat VCC New Competences należy poddać się egzaminom, obejmującym następujące obszary kompetencji:

qkompetencje zawodowe teoretyczne,

qkompetencje zawodowe praktyczne,

qkompetencje personalne i społeczne, 

qkompetencje językowe,

qkompetencje informatyczne.

Zgodnie z metodologią VCC egzamin składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Proces egzaminowania odbywa się 

z udziałem Partnerów Egzaminacyjnych VCC, którzy zgodnie ze szczegółowo opisaną procedurą, uzyskali uprawnienia                           

do przeprowadzania egzaminów zawodowych. 

Egzamin teoretyczny - przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego dostępnego on-line, ma on charakter 

testowy i trwa, w zależności od specyfiki zawodu, od 30-90 minut. Przeprowadzany jest przez Operatora Systemu 

Egzaminacyjnego. 
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Egzamin praktyczny - przeprowadzany jest przez uprawnionych Egzaminatorów. Polega on na wykonywaniu praktycznych zadań, 

będących przedmiotem oceny. Egzamin praktyczny trwa od 45-180 minut, a liczba zadań i stopień ich złożoności zależy                         

od specyfiki kwalifikacji. Zarówno egzamin teoretyczny jak i praktyczny uwzględnia kompetencje informatyczne, personalne                         

i społeczne, charakterystyczne dla poszczególnych zawodów.

Egzamin językowy - przeprowadzany jest przez Operatora Systemu Egzaminacyjnego z wykorzystaniem Systemu 

Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Pytania egzaminacyjne sprawdzają wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności. Część 

teoretyczna oceniana jest automatycznie przez System Egzaminacyjny. Część praktyczna sprawdzana jest i oceniana przez 

upoważnionych Egzaminatorów VCC. Egzamin trwa  od 45-90 minut. 

Udział procentowy poszczególnych obszarów kompetencji jest uzależniony od specyfiki zawodu i jest on określony                                   

w charakterystyce zawodów. Egzaminowany uzyskuje ocenę za każdy obszar kompetencji, a średnia arytmetyczna tych ocen 

stanowi podstawę oceny na certyfikacie. Załącznikiem do certyfikatu jest suplement. Przedstawia on w sposób syntetyczny 

wyniki osiągnięte w poszczególnych obszarach kompetencyjnych, z wyszczególnieniem uzyskanych efektów uczenia się.                                     

Jest to niezmiernie istotne z punktu widzenia pracodawcy, gdyż analizując suplement, może on ocenić na ile kwalifikacje 

kandydata do pracy odpowiadają jego oczekiwaniom. Zalecana ścieżka szkolenia zawodowego w module VCC New Competences 

wynosi od 260-300 godzin szkoleniowych, co zostało szczegółowo opisane w charakterystyce zawodów. Ostateczna liczba godzin 

szkolenia uzależniona jest od liczebności grupy oraz poziomu znajomości zagadnień zawodowych. Jednak odbycie szkolenia               

nie jest warunkiem poddania się procesowi certyfikacji. Certyfikacji poddać się może każda zainteresowana osoba, bez względu 

na sposób, czas, miejsce i formę zdobywania wiedzy. 

Szkolenia zgodne ze systemem VCC prowadzone są przez Akademie Edukacyjne. Lista Akademii Edukacyjnych zamieszczona jest 

na stronie www.vccsystem.eu



Założenia certyfikacji - VCC Select Competences

Moduł VCC Select Competences umożliwia podwyższenie, uaktualnienie lub swobodny wybór nowych kwalifikacji, jako 

uzupełnienie posiadanych już kwalifikacji zawodowych. Możliwość ta polega na wybraniu jednego lub kilku modułów z dostępnej 

oferty szkoleniowej VCC, np. język angielski dla opiekunów dziecięcych, kompetencje informatyczne dla elektryka, emisja głosu, 

zarządzanie obiegiem dokumentów, techniki sprzedaży.

Zgodnie z metodologią VCC egzamin z zakresu Select Competences składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. 

Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego, dostępnego on-line. Egzamin praktyczny 

przeprowadzają uprawnieni Egzaminatorzy. Proces egzaminowania odbywa się u Partnerów Egzaminacyjnych VCC. 

Oferta szkoleniowa VCC Select Competences obejmuje szeroki wybór różnorodnych szkoleń, trwających od 20 do 200 godzin.  

Szczegółowy ich zakres określony jest w charakterystyce poszczególnych modułów. 

Szkolenia prowadzone są przez Akademie Edukacyjne. Lista Akademii Edukacyjnych zamieszczona jest na stronie 

www.vccsystem.eu
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KATALOG CERTYFIKACJI

New Competences

Vocational Competence Certificate

Moduł VCC New Competences umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego 

zawodu. W ścieżce szkolenia i certyfikacji uwzględnia on wiedzę teoretyczną, 

umiejętności praktyczne, branżowy język obcy, kompetencje informatyczne                  

oraz kompetencje personalne i społeczne, dostosowane do zawodu. 

Podaną liczbę godzin szkolenia zawodowego należy traktować jako zalecaną.               

Może ona ulec zmianie w zależności od liczebności grupy oraz stopnia 

zaawansowania znajomości tematyki kursu. 
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OPIEKUN DZIECIĘCY

Funkcja opieki nad dzieckiem wymaga właściwego przygotowania oraz odpowiedniego zakresu kwalifikacji. Ramy certyfikacji dla 

tego zawodu powstały przy współudziale ekspertów psychologii i pedagogiki. Dobierając zagadnienia merytoryczne, wzięto pod 

uwagę pełnioną przez opiekuna funkcję wychowawczo-opiekuńczą, wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych małych 

dzieci oraz kreowanie prawidłowego rozwoju i bezpieczeństwa dzieci. 

Opiekun dziecięcy, legitymujący się certyfikatem VCC, to osoba, która posiada wiedzę i umiejętności w zakresie stwarzania 

warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, diagnozy, oceny i doskonalenia rozwoju psychomotorycznego 

dziecka, prowadzenia pracy opiekuńczo-rozwojowej z wykorzystaniem dostępnych metod i technik psychopedagogicznych, 

prowadzenia działań wychowawczych z uwzględnieniem sfery emocjonalnej i społecznej dziecka w poszczególnych okresach 

rozwojowych, wykonywania czynności pielęgnacyjnych, współpracy z zespołem terapeutycznym przy pielęgnacji chorego 

dziecka, podejmowania działań profilaktycznych i prewencyjnych, udzielenia pierwszej pomocy, pracy etycznej z poszanowaniem 

praw dziecka, przestrzegania zasad BHP, stosowania przepisów prawnych. 

W skład wymaganych umiejętności wchodzą również wybrane aspekty technologii informacyjnej, które realnie wspomagają 

pracę i funkcjonowanie w zawodzie opiekuna oraz umożliwiają dokształcanie i doskonalenie zawodowe.

New Competences

Zawód zgodny z Międzynarodowym 
Standardem Klasyfikacji Zawodów 
ISCO-08 (numer 5311)

Szkolenie VCC OPIEKUN DZIECIĘCY obejmuje 

następujące zagadnienia merytoryczne:

psychologia rozwojowa,

promocja i profilaktyka zdrowia i pielęgnacji,

opieka i wychowanie dziecka,

prawne aspekty pracy opiekuna dziecięcego.

q

q

q

q
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Sylabus jest to ścisły zbiór grup kompetencji oraz podstawowych zakresów merytorycznych, które wchodzą w skład danego 

zawodu. Sylabus VCC OPIEKUN DZIECIĘCY przedstawia się w sposób następujący:

Program szkolenia jest uzupełnieniem sylabusa. Zawiera rozwinięcie i uszczegółowienie zakresu merytorycznego.

Program szkolenia dostępny jest na stronie , w zakładce New Competences.www.vccsystem.eu

SYLABUS

PROGRAM SZKOLENIA

1. Kompetencje zdrowotne

2. Kompetencje wychowawcze

3. Kompetencje artystyczne

4. Kompetencje zawodowe

5. Kompetencje prawne

6. Kompetencje informatyczne

GRUPA ZAKRES MERYTORYCZNY

1.1. Biologiczne podstawy rozwoju
1.2. Pielęgnacja dziecka
1.3. Promocja i profilaktyka zdrowia

2.1. Podstawy psychologii rozwojowej i wychowawczej
2.2. Wspomaganie rozwoju dziecka
2.3. Metodyka pracy z małym dzieckiem
2.4. Gry i zabawy w twórczym rozwoju dziecka
2.5. Literatura dziecięca i multimedia
2.6. Podstawy logopedii

3.1. Ekspresja muzyczna z metodyką
3.2. Ekspresja plastyczna z metodyką
3.3. Ekspresja teatralna z metodyką
3.4. Ekspresja kinestetyczno-ruchowa z metodyką

4.1. Pierwsza pomoc „przedmedyczna”
4.2. BHP pracy z dzieckiem
4.3. Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej
4.4. Współpraca z rodzicami
4.5. Rozwój zawodowy opiekuna dziecięcego

5.1. Podstawy prawne pracy z małym dzieckiem
5.2. Instytucje i organizacje wsparcia
5.3. Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy

6.1. Używanie przeglądarki internetowej
6.2. Korzystanie z poczty elektronicznej
6.3. Komunikacja za pomocą Internetu
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MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Podręcznik VCC OPIEKUN DZIECIĘCY przeznaczony jest dla osób 

pragnących zdobyć wiedzę w zakresie opieki nad dzieckiem. 

Napisany jest przystępnym, prostym językiem, co powoduje, że 

osoba, która dopiero poznaje tajniki tego zawodu, nie powinna 

mieć kłopotów z interpretacją zagadnień i zadań umieszczonych 

w publikacji. Treść podręcznika zgodna jest z programem 

szkolenia VCC i umożliwia przygotowanie się do certyfikowanego 

egzaminu. 

Podręcznik VCC OPIEKUN DZIECIĘCY powstał na bazie 

doświadczeń w pracy edukacyjno-rozwojowej i opiekuńczo-

wychowawczej z dziećmi w różnym wieku. Proponowany 

materiał opiera się również o doświadczenia akademickie 

autorki.

W podręczniku zawarte są najważniejsze, starannie dobrane 

informacje z psychologii, pedagogiki, medycyny i prawa.
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Podręcznik do języka angielskiego - VCC CHILD CARE                               

jest przeznaczony dla osób, które zawodowo zajmują się opieką                

nad dziećmi w środowisku anglojęzycznym. Język angielski                      

dla opiekunów dziecięcych stanowi element składowy zawodu VCC 

OPIEKUN DZIECIĘCY (New Competences), jak również samodzielny 

moduł VCC Select Competences. Podręcznik może być 

wykorzystywany do nauczania branżowego języka angielskiego                 

w zawodzie opiekuna dziecięcego w szkołach ponadgimnazjalnych, 

prowadzących kształcenie zawodowe, jak również do samodzielnego 

dokształcania dla osób planujących wykonywanie zawodu                       

w środowisku anglojęzycznym.

Moduł pogłębia znajomość języka angielskiego w zakresie 

potrzebnym dla opiekuna dziecięcego. Są to przede wszystkim 

umiejętności komunikacyjne. Opiekun powinien porozumieć się                    

z dzieckiem i jego otoczeniem, poradzić sobie w typowych                  

dla zawodu sytuacjach takich jak: zabawa z dzieckiem, karmienie, 

przygotowanie posiłków, na spacerze, w nagłych przypadkach 

losowych, jak choroba dziecka czy wypadek. Niezbędne są również 

umiejętności potrzebne przy szukaniu pracy w środowisku 

anglojęzycznym, takie jak: pisanie CV i listu motywacyjnego, 

prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej, uzgadnianie warunków pracy.

Główny nacisk w module położony jest na opanowanie fachowego słownictwa i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy                  

w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, 

czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dla tego zawodu.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE
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MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Podręcznik VCC OPIEKUN DZIECIĘCY - KOMPETENCJE 

INFORMATYCZNE przeznaczony jest dla osób, które chcą 

uzupełnić lub nabyć wiedzę i umiejętności informatyczne,                     

w zakresie potrzebnym do wykonywania zawodu opiekuna 

dziecięcego. W systemie VCC, umiejętność wykorzystania 

technologii IT w pracy zawodowej jest nieodłącznym elementem 

kwalifikacji zawodowych.

Moduł pogłębia znajomość zagadnień z zakresu technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, które są przedstawiane                      

w sposób przystępny i jasny, nawet dla osób nie mających 

doświadczenia w tym zakresie.

Główny nacisk w module położony jest na umiejętność 

użytkowania komputera i jego oprogramowania, przeglądania 

tematycznych witryn internetowych, odtwarzania treści 

multimedialnych, wyszukiwania informacji w Internecie                         

i katalogach tematycznych, zapisywania dokumentów i witryn, 

obsługiwania poczty elektronicznej, wysyłania i odbierania 

wiadomości elektronicznych, prowadzenia połączenia w trybie 

głosowym i wideokonferencji. 
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EGZAMINY

W celu uzyskania certyfikatu VCC OPIEKUN DZIECIĘCY 

należy zdać:

qegzamin teoretyczny, sprawdzający wiedzę 

merytoryczną,

qegzamin praktyczny, weryfikujący posiadane 

umiejętności praktyczne, 

qegzamin językowy.

EGZAMIN TEORETYCZNY  przeprowadzany jest                       

na platformie egzaminacyjnej, dostępnej on-line.                      

Jest to test jednokrotnego wyboru. Pytania równomiernie 

obejmują zakres merytoryczny poszczególnych grup 

kompetencji. Czas przeznaczony na jego rozwiązanie 

wynosi 45 minut. Warunkiem niezbędnym do uzyskania 

certyfikatu jest zdanie egzaminu na minimalnym poziomie 

55%. 

EGZAMIN PRAKTYCZNY odbywa się w obecności komisji 

egzaminacyjnej. Zdający losuje zestaw praktycznych 

zadań do wykonania, na bazie których symulowane są 

realne sytuacje, pozwalające ocenić praktyczne 

umiejętności zdającego. Warunkiem niezbędnym                   

do uzyskania certyfikatu jest zdanie egzaminu 

na minimalnym poziomie 75%.

EGZAMIN JĘZYKOWY  weryfikuje umiejętności 

komunikacyjne, niezbędne do wykonywania pracy 

zawodowej w środowisku obcojęzycznym. Pytania 

egzaminacyjne sprawdzają wiedzę teoretyczną                           

i praktyczne umiejętności językowe. Część teoretyczna 

oceniana jest automatycznie przez System Egza-

minacyjny. Część praktyczna sprawdzana jest przez 

upoważnionego Egzaminatora VCC. Egzamin trwa  45-90 

minut. Warunkiem niezbędnym do uzyskania certyfikatu 

jest zdanie egzaminu na minimalnym poziomie 55%.

Sprzęt potrzebny do przeprowadzenia egzaminu w zawodzie VCC 

OPIEKUN DZIECIĘCY:

qsala egzaminacyjna,

qpracownia wraz ze sprzętem umożliwiającym przeprowadzenie 

czynności higienicznych:

nstół do przewijania,

nfantomy dzieci,

npłyn odkażający i gaza,

nwanienka  do kąpieli, ciepła woda,

nnaczynie na odpadki, naczynie z wacikami,

nnaczynie z przegotowaną wodą,

nmydło dla dzieci,

nmyjka lub gąbka,

noliwka lub puder,

nszczotka do czesania z miękkim włosem,

nduży ręcznik kąpielowy,

n kosz na brudną bieliznę,

nczyste ubranko dla dziecka, pieluszki.



PRZYKŁADOWE ZADANIE PRAKTYCZNE

Krzysztof, wiek: 18 miesięcy, od 2 miesięcy uczęszcza do żłobka, przebywa w nim ok. 8h. Jest dzieckiem zadbanym, 

wychowywanym w pełnej rodzinie. W żłobku zjawia się ok. 8 rano. Bardzo często jest grubo ubrany, poci się i panie muszą go zaraz 

po przyjściu przebierać. Ma tendencje do odparzeń. Rodzice zawsze przynoszą ze sobą dużo jedzenia, nalegają, aby dziecko 

wszystko zjadało. Jedzenia jest zdecydowanie za dużo. Bardzo często dzwonią do żłobka (3-4 razy dziennie), sprawdzając czy 

wszystko jest w porządku. Dziecko ma nadwagę, jest często płaczliwe, zwłaszcza w sytuacji gdy nie dostaje tego co chce (potrafi 

wpaść w histerię). Sprawność ruchowa względnie dobra, ale dziecko niechętnie się rusza. Brak poważnych chorób, nie przyjmuje 

leków, nie jest alergikiem, dieta ogólna.

Plan funkcjonowania dziecka w żłobku:

q7.00 - 8.30 przyjmowanie dzieci, zabawy w salach ogólnych,

q8.30 - 9.00 śniadanie,

q9.00 - 10.00 zajęcia w podgrupach,

q10.00 - 10.30 drugie śniadanie,

q10.30 - 11.30 zajęcia w podgrupach,

q11.30 - 12.00 obiad,

q14.00 drzemka,

q14.00 - 14.30 toaleta,

q14.30 - 15.00 podwieczorek,

q15.00 - 18.00 zabawy z dziećmi w sali ogólnej, odbiór dzieci.

Zadanie:

Opracuj indywidualny plan pracy opiekuńczo-wychowawczej 

stymulujący rozwój dziecka. Oceń wpływ zaplanowanych działań  

na dalszy rozwój dziecka. Zaplanuj i wykonaj kąpiel.

Projekt ma zawierać: opis sytuacji dziecka (opis aktualnej 

sytuacji dziecka z uwzględnieniem charakterystyki poziomu 

rozwoju dziecka), problemy i deficyty, mocne strony, procedurę 

wykonywania czynności higienicznych, plan pracy opiekuńczo-

wychowawczej  wykaz prac wchodzących w skład przygotowania planu opiekuńczo-wychowawczego i jego wykonania zgodnie 

z opisem przypadku z uwzględnieniem sposobów ich realizacji (rodzaju zabaw, przykładowych nazw) oraz określenie celów 

czynności opiekuńczo-wychowawczych (zabaw), wykaz pomocy dydaktycznych, opis kąpieli, harmonogram działań 

pielęgnacyjnych oraz określenie celów czynności pielęgnacyjnych, wykonywanych u dziecka z uwzględnieniem potrzeb 

i jego możliwości, uwagi dla rodziców.

Czas trwania egzaminu praktycznego dla zawodu VCC OPIEKUN DZIECIĘCY: 180 minut.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania certyfikatu VCC jest zdanie egzaminu na minimalnym poziomie 75%.
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CERTYFIKAT

SUPLEMENT

Jest dokumentem potwierdzającym zdobyte 

kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie certyfikatu jest 

możliwe po weryfikacji uzyskanych efektów 

kształcenia poprzez egzamin teoretyczny, 

praktyczny oraz językowy.

Certyfikat zawiera następujące informacje:

qimię i nazwisko posiadacza certyfikatu,

qnazwa zawodu,

qnumer identyfikujący wydany certyfikat,

qdata wydania certyfikatu

qwynik egzaminu,

qlogo Europass.

Suplement jest uzupełnieniem certyfikatu VCC. Zawiera 

precyzyjne informacje, które nie są podane na certyfikacie,                  

a tworzą z nim spójną całość. Suplement zawiera następujące 

informacje:

qnazwa certyfikatu,

qnazwa certyfikatu w języku oryginału,

qwykaz efektów uczenia się,

qpodstawa wydania certyfikatu,

qskala ocen,

qwynik egzaminu.

Suplement do certyfikatu VCC oparty jest na strukturze 

dokumentu wspólnego dla wszystkich krajów UE Europass - 

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje 

Zawodowe

Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 245, w tym:

q50 godzin teorii,

q135 godzin praktyki,

q60 godzin języka obcego branżowego.



ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWYCH

GRAFIK KOMPUTEROWY

Sieci komputerowe od dłuższego czasu stanowią nieodłączny element współczesnego 

świata. Dzięki tego typu zaawansowanym technologiom, możliwe jest nie tylko 

przesyłanie ogromnej ilości danych na duże odległości, ale także komunikacja                          

z dowolnym punktem na Ziemi. Rosnący popyt na specjalistów z zakresu 

administrowania sieciami komputerowymi generuje konieczność kształcenia 

pracowników, którzy skutecznie tworzą, projektują i optymalizują nowe i istniejące 

sieci komputerowe, lokalizują i diagnozują przyczyny awarii sieci oraz skutecznie                        

je usuwają, znają i potrafią wdrażać nowoczesne protokoły w przełączalnych sieciach 

Ethernet oraz protokoły routingu w sieciach korporacyjnych, dbają o bezpieczeństwo 

sieci. Szczególny nacisk w szkoleniu położony został na zdobycie rzetelnego 

przygotowania praktycznego. Każdy uczestnik pod okiem instruktora wykonuje 

zadania, konfigurując sieci, począwszy od prostych aż po sieci złożone, składające się                  

z wielu elementów i technologii obecnych w przedsiębiorstwach.

Wybrane elementy kursu:

qpodstawy sieci komputerowych (pojęcia, zasady działania), 

qprotokoły sieciowe, routingu,

qbudowa i tworzenie sieci w małych i dużych przedsiębiorstwach,

qnarzędzia i urządzenia do przetwarzania informacji,

qoprogramowanie sieciowe.

Grafik komputerowy to osoba, która sprawnie i efektywnie wykorzystuje 

umiejętności z zakresu grafiki wektorowej i rastrowej. Zakres tej wiedzy obejmuje 

aspekty multimedialne, a więc animację i modyfikację obrazu oraz dźwięku, 

przygotowanie materiału do publikacji, komponowanie znaków identyfikacji 

wizualnej oraz komponentów reklamowych z wykorzystaniem gotowych 

obiektów, modyfikację i retusz zdjęć, uwypuklanie elementów składowych oraz 

stosowanie filtrów, różnorodne techniki multimedialne w zakresie obróbki grafiki, 

dźwięku, montażu, tworzenia animacji, korekcji oraz separacji materiałów 

multimedialnych. Efektem ukończonego szkolenia są umiejętności pracownika, 

który skutecznie operuje na programach związanych z grafiką rastrową                          

i wektorową oraz przygotowuje materiały według oczekiwań i wytycznych klienta, 

dostosowując się do środowiska, systemu pracy oraz niestandardowych sytuacji. 

New Competences

Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 228, w tym:

q84 godziny teorii,

q84 godziny praktyki,

q60 godzin języka obcego branżowego.

Wybrane elementy kursu:

qpodstawowe zagadnienia związane z grafiką komputerową: rodzaje grafiki 

komputerowej, pojęcie barwy/koloru, przykładowe oprogramowanie,

qpsychologiczne aspekty zawodu,

qtworzenie i edycja obrazów rastrowych i wektorowych, 

qanimacja obiektów,

qtworzenie grafiki na potrzeby projektowanych stron internetowych. 

Szczegółowe informacje na: www.vccsystem.eu  

Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 240, 

w tym:

q90 godzin teorii,

q90 godzin praktyki,

q60 godzin języka obcego branżowego.

Zawód zgodny z Międzynarodowym 
Standardem Klasyfikacji Zawodów 
ISCO-08 (numer 2523)

Zawód zgodny z Międzynarodowym 
Standardem Klasyfikacji Zawodów 
ISCO-08 (numer 2166)
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ADMINISTRATOR BAZ DANYCH 

W obecnych czasach obserwujemy ogromne zapotrzebowanie                        

na wysoko wykwalifikowanych specjalistów z branży IT, zajmujących się 

systemami bazodanowymi. Systemy te stanowią bardzo istotny składnik 

wielu systemów komputerowych, służą do przechowywania, 

zarządzania, przetwarzania i analizowania danych. Administrator baz 

danych to osoba, która jest odpowiedzialna za poprawne funkcjonowanie 

systemu bazodanowego w przedsiębiorstwie lub instytucji. Moduł VCC 

zapewnia skuteczne przygotowanie do wykonywania obowiązków 

zawodowych administratora baz danych.

Wybrane elementy kursu:

qadministrowanie bazami danych,

qmonitorowanie wydajności i pojemności baz danych,

qinstalacja nowych wersji systemów,

qtworzenie i optymalizowanie zapytań bazodanowych.

Szczegółowe informacje na: www.vccsystem.eu 

Zalecana liczba godzin szkolenia wynosi 240, w tym:

q90 godzin teorii,

q90 godzin praktyki,

q60 godzin języka obcego branżowego.

Zawód zgodny z Międzynarodowym 
Standardem Klasyfikacji Zawodów 
ISCO-08 (numer 2521)
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LOGISTYK-SPEDYTOR

Obecnie przedsiębiorstwa wprowadzają na masową skalę nowoczesne metody zarządzania logistycznego. W związku z tym 

powstaje zapotrzebowanie na pracowników posiadających kompetencje umożliwiające kierowanie działami logistyki, transportu 

czy spedycji. To od nich wymaga się zapewnienia sprawnej organizacji procesu przepływu surowców i materiałów. Odpowiednio 

przygotowany pracownik potrafi zarządzać tym procesem,  kontrolować go i ciągle usprawniać, aby ostateczny odbiorca otrzymał 

potrzebny mu produkt właśnie wtedy, kiedy go potrzebuje, szybko i po możliwie najniższych kosztach. 

Wybrane elementy kursu:

qpodstawy logistyki,

qzarządzanie łańcuchem dostaw,

qtransport,

qzarządzanie flotą transportową,

qspedycja,

qrynek usług logistycznych,

qzarządzanie zapasami,

qmagazyn jako obiekt logistyczny.

Zawód zgodny z Międzynarodowym 
Standardem Klasyfikacji Zawodów 
ISCO-08 (numer 3331)

Zalecana liczba godzin szkolenia: 240, w tym:

q100 godzin teorii,

q80 godziny praktyki,

q60 godzin języka obcego branżowego.



PRACOWNIK OBSŁUGI BIUROWEJ

SEKRETARKA

Pracownik obsługi biurowej to osoba, która odpowiada za zarządzanie i koordynowanie 

codziennej pracy biura. Do głównych obowiązków osoby tej należy m.in.: obsługa 

petentów, odbieranie poczty tradycyjnej i elektronicznej, sporządzanie pism, archiwizacja 

dokumentów, analiza kierowanych do firmy zapytań ofertowych i przygotowywania 

ofert. Program szkolenia obejmuje zagadnienia z zakresu organizacji pracy biurowej, 

przepływu informacji, zasad efektywnej komunikacji, a także kulturę zawodu.  

Wybrane elementy kursu:

qzasady funkcjonowania biura,

qobsługa urządzeń biurowych,

qzadania sekretariatu,

qorganizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

qsporządzanie pism w różnych sprawach,

qdokumentacja handlowa, faktury VAT, rachunki,

qklasyfikacja dokumentów i systemy przechowywania akt,

qrozliczanie podróży służbowych,

qinformacja jako podstawa podejmowania decyzji,

qnośniki informacji, przekazywanie informacji.

Sekretarka to osoba która spełnia bardzo ważną rolę w kompleksowym systemie zarządzania firmą. Od jej kompetencji zależą 

warunki w jakich przełożony pracuje i podejmuje decyzje. Sekretarka zajmuje reprezentacyjne stanowisko w firmie, przyczynia się 

do tworzenia jej wizerunku. Praca sekretarki ma charakter wielostronny, wymaga szerokiego zakresu wiedzy i umiejętności, a także 

własnej inicjatywy w wielu różnorodnych sytuacjach. Sekretarka gromadzi, przetwarza oraz przechowuje informacje i dokumenty, 

przyjmuje gości i partnerów biznesowych, planuje podróże służbowe, prowadzi rozmowy telefoniczne i korespondencję. 

Wybrane elementy kursu:

qautoprezentacja,

qprzyjmowanie gości i partnerów biznesowych, 

qelementy negocjacji, 

qkomunikacja interpersonalna i eliminowanie barier komunikacyjnych, 

qzarządzanie czasem, 

qprowadzenie rozmów telefonicznych, 

qredagowanie korespondencji w różnych sprawach, 

qsystemy rejestrowania korespondencji,

qplanowanie, koordynowanie i rozliczanie podróży służbowych, 

qobsługa urządzeń biurowych, 

qasertywność w pracy, 

qradzenie sobie ze stresem. 

Szczegółowe informacje na: www.vccsystem.eu

New Competences

Zalecana liczba godzin szkolenia: 228, w tym:

q84 godziny teorii,

q84 godziny praktyki,

q60 godzin języka obcego branżowego.

Zawód zgodny z Międzynarodowym 
Standardem Klasyfikacji Zawodów 
ISCO-08 (numer 4110)

Zawód zgodny z Międzynarodowym 
Standardem Klasyfikacji Zawodów 
ISCO-08 (numer 4120)
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Zalecana liczba godzin szkolenia: 220, w tym:

q80 godziny teorii,

q80 godziny praktyki,

q60 godzin języka obcego branżowego.



FLORYSTA

ORGANIZATOR RUCHU TURYSTYCZNEGO 

Florysta to osoba, która zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem różnych form 

dekoracji roślinnych oraz obrotem materiałem florystycznym. Do zadań florysty należy 

tworzenie dekoracji roślinnych, przechowywanie i pielęgnowanie roślinnego materiału 

florystycznego, przygotowywanie wystaw roślin i kompozycji florystycznych, a także 

prowadzenie sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi marketingowych. Pożądane cechy 

florysty to m.in. wyobraźnia przestrzenna i plastyczna, poczucie estetyki, zainteresowania 

plastyczne i przyrodnicze, zdolności manualne, kreatywność. Przeciwwskazania zdrowotne 

to alergie, daltonizm, choroby układu krążenia i oddechowego. 

Wybrane elementy kursu:

qhistoria dekoracji roślinnych z elementami historii sztuki,

qmateriałoznawstwo florystyczne,

qnieroślinny materiał florystyczny,

qestetyczne podstawy florystyki,

qkompozycje florystyczne,

qflorystyczna dekoracja wnętrz,

qkompozycje wysadzane w pojemnikach,

qkompozycje okolicznościowe: ślubne, żałobne, wielkanocne,

qzasady pakowania materiałów i wyrobów florystycznych,

qmarketing we florystyce.

Zapotrzebowanie na usługi turystyczne generuje konieczność kształcenia wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy będą                     

w stanie sprostać rosnącym oczekiwaniom klientów. Organizator ruchu turystycznego to osoba, która zajmuje się tworzeniem 

produktu turystycznego oraz realizacją usługi turystycznej. Do jego zadań należy również badanie popytu i kreowanie podaży usług 

turystycznych dla klientów krajowych i zagranicznych. Moduł kompleksowy, przygotowuje specjalistów posiadających kompetencje 

zarówno w zakresie organizowania ruchu turystycznego jak i jego obsługi. 

Wybrane elementy kursu:

qpodstawy turystyki, 

qgeografia turystyczna i krajoznawstwo,

qformy turystyki,

qsystemy rezerwacji i dystrybucji miejsc, 

qkultura i cywilizacje, 

qkomunikacja interpersonalna, międzykulturowa, 

qpedagogika i animacja czasu wolnego, 

qzasady zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym,

qokreślanie polityki handlowej tour-operatora, 

qzagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne, 

qzasady programowania produktów i usług turystycznych, 

qnegocjacje i zawieranie umów z dostawcami usług turystycznych,

qkultura obsługi klienta oraz współpraca z kontrahentami.

Szczegółowe informacje na: www.vccsystem.eu

Zalecana liczba godzin szkolenia: 220, w tym:

q80 godzin teorii,

q80 godzin praktyki,

q60 godzin języka obcego branżowego.

Zalecana  liczba  godzin  szkolenia:  170,  w  tym:

q 50  godzin  teorii,

q60  godzin  praktyki,

q60  godzin  języka  obcego  branżowego.

Zawód zgodny z Międzynarodowym 
Standardem Klasyfikacji Zawodów 
ISCO-08 (numer 3432)

Zawód zgodny z Międzynarodowym 
Standardem Klasyfikacji Zawodów 
ISCO-08 (numer 2422)
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OPIEKUN OSÓB STARSZYCH

Specyfika tego zawodu wskazuje w znaczącym stopniu na kompetencje interpersonalne. 

Stąd szczególny nacisk w szkoleniu, oprócz wiedzy i praktyki, położony jest na elementy 

relacji międzyludzkich. Zawód ten wymaga osobistego zaangażowania emocjonalnego              

i znajomości ludzkiej psychiki. Biorąc pod uwagę zmiany demograficzne, zachodzące                

w strukturze społecznej, rośnie zapotrzebowanie na opiekunów osób starszych,                    

co powoduje konieczność szkolenia w tej dziedzinie.  Efektem ukończonego szkolenia                

są umiejętności pracownika, który aktywizuje osoby starsze, udziela pomocy, świadczy 

usługi opiekuńcze, pomaga i towarzyszy w codziennych czynnościach, kształtuje 

pozytywne relacje interpersonalne, potrafi udzielić wsparcia w sytuacjach kryzysowych,  

a w razie potrzeby kontaktuje się z właściwymi instytucjami i organizacjami społecznymi.  

Wybrane elementy kursu:

qpodstawy psychologii,

qgerontologia,

qdietetyka,

qpodstawy higieny i pielęgnacji,

qpierwsza pomoc przedmedyczna,

qkomunikacja interpersonalna,

qetyka w zawodzie opiekuna,

qwiadomości z zakresu BHP i p. poż.

New Competences

Zawód zgodny z Międzynarodowym 
Standardem Klasyfikacji Zawodów 
ISCO-08 (numer 3412)
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Zalecana liczba godzin szkolenia: 228, w tym:

q84 godziny teorii,

q84 godziny praktyki,

q60 godzin języka obcego branżowego.



KATALOG CERTYFIKACJI

Select Competences

Vocational Competence Certificate

Obszar Select Competences umożliwia podwyższenie, uaktualnienie lub swobodny 

wybór nowych kwalifikacji, jako uzupełnienie posiadanych już kwalifikacji 

zawodowych. Zainteresowane osoby mogą spośród oferty certyfikacyjnej VCC 

wskazać dowolny obszar kwalifikacji, odpowiadający ich bieżącym potrzebom 

zawodowym. Select Competences oferuje szeroki wybór kursów, dostosowywanych 

do potrzeb osób, którzy chcą rozwijać własne możliwości. Zawsze aktualna lista 

kursów na: www.vccsystem.eu 
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PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA 

Pierwsza pomoc przedmedyczna jest zadaniem niezwykle odpowiedzialnym, gdyż od sprawnego przeprowadzenia czynności 

ratowniczych zależy zdrowie i życie innych osób. Wytyczne dla tej kwalifikacji powstały przy współudziale ekspertów ratownictwa 

i pierwszej pomocy. 

Uczestnik szkolenia VCC PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA nabędzie umiejętności i wiedzę w zakresie: korzystania ze sprzętu 

ochronnego, oceny zagrożeń dla siebie i poszkodowanego, przeprowadzenia wywiadu ratowniczego, ułożenia poszkodowanego 

w pozycji bezpiecznej, prowadzenia postępowania w ramach resuscytacji krążeniowo oddechowej u dorosłych, dzieci                              

i niemowląt, obsługi defibrylatora AED, udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, stosowania 

materiałów opatrunkowych, unieruchamiania poszkodowanego z podejrzeniem urazu kręgosłupa, stosowania procedur 

postępowania w przypadku oparzeń termicznych, chemicznych, elektrycznych, sposobów ewakuacji z miejsc zagrożenia oraz 

umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych podczas akcji ratowniczej. 

Szkolenie VCC PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA obejmuje następujące zagadnienia merytoryczne:

qorganizacja ratownictwa medycznego,

qpodstawy anatomii i fizjologii człowieka,

qbezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy,

qwzywanie pomocy,

qresuscytacja krążeniowo-oddechowa i defibrylacja,

qstany zagrożenia życia,

qurazy, obrażenia chemiczne, termiczne oraz elektryczne,

qewakuacja ze strefy zagrożeń,

qwsparcie psychiczne poszkodowanego,

qzdarzenia masowe.

Select Competences

Zalecana  liczba  godzin  szkolenia  wynosi  66,  w  tym:

q25  godzin  teorii,

q41  godzin  praktyki.



SYLABUS

PROGRAM SZKOLENIA

Sylabus jest to ścisły zbiór grup kompetencji oraz podstawowych zakresów merytorycznych, które wchodzą w skład danego modułu. 

Sylabus VCC PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA przedstawia się w sposób następujący:

Program szkolenia jest uzupełnieniem sylabusa oraz zawiera rozwinięcie i uszczegółowienie zakresu merytorycznego.

Program szkolenia dostępny jest na stronie www.vccsystem.eu
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GRUPA ZAKRES MERYTORYCZNY

1. Organizacja Ratownictwa Medycznego

2. Anatomia i fizjologia człowieka - podstawy

3. Bezpieczeństwo podczas udzielania
    pierwszej pomocy

4. Poszkodowany nieprzytomny

5. Wezwanie pomocy

6. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa

7. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna 
   (AED)

8. Stany zagrożenia życia

9. Wstrząs

10. Zadławienia

11. Urazy

12. Urazy chemiczne, termiczne 
      oraz elektryczne

13. Ewakuacja ze strefy zagrożenia

14. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach 
      symulowanych

15. Wsparcie psychiczne poszkodowanego

1.1. Państwowy System Ratownictwa Medycznego – podstawy prawne
1.2. Ratownictwo przedszpitalne
1.3. Cel stosowania standardów ratowniczych
1.4. Łańcuch przeżycia

2.1. Wybrane elementy anatomii i fizjologii układu nerwowego, krążenia, oddechowego 
(terminologia i położenie poszczególnych narządów)

2.2. Funkcje układu nerwowego, krążenia i oddechowego
2.3. Ocena podstawowych funkcji życiowych
2.4. Badanie wstępne oraz wywiad ratowniczy (SAMPLE)

3.1. Bezpieczeństwo własne
3.2. Bezpieczeństwo poszkodowanego
3.3. Bezpieczeństwo miejsca zdarzenia

4.1. Przyczyny utraty przytomności
4.2. Zagrożenia z powodu utraty przytomności
4.3. Pozycja bezpieczna
4.4. Omdlenie

5.1. Numery alarmowe i ich znaczenie
5.2. Meldunek dla dyspozytora medycznego

6.1. Procedura postępowania  w nagłym zatrzymaniu krążenia
6.2. Udrożnienie dróg oddechowych – metody
6.3. Zasady prowadzenia ucisków klatki piersiowej u dorosłego, dziecka, niemowlęcia
6.4. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dorosłego, dziecka i niemowlęcia

7.1. Mechanizm zatrzymania krążenia
7.2. Defibrylacja urządzeniem AED
7.3. Algorytm resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy użyciu defibrylatora AED

8.1. Objawy epilepsji, cukrzycy, udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego, przegrzania, 
wychłodzenia, astmy oskrzelowej, reakcji alergicznej, zatrucia

8.2. Postępowanie w stanach zagrożenia zdrowotnego

9.1. Definicja wstrząsu
9.2. Rodzaju wstrząsu
9.3. Objawy wstrząsu
9.4. Postępowanie w przypadku wystąpienia wstrząsu

10.1. Sytuacje w których może dojść do zadławienia niemowlęcia, dziecka oraz osoby 
dorosłej

10.2. Udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zadławienia niemowlęcia  dziecka, osoby 
dorosłej

11.1. Metody zaopatrzenia urazów
11.2. Obrażenia głowy, szyi, klatki piersiowej, brzucha, miednicy, kończyn, pleców
11.3. Zabezpieczenie kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem kręgosłupa szyjnego
11.4. Krwotoki
11.5. Zaopatrywania ran z uwzględnieniem użądleń, ugryzień

12.1. Objawy i zagrożenia w przypadku wystąpienia obrażeń chemicznych, termicznych 
oraz elektrycznych

12.2. Postępowanie ratownicze w przypadku urazów termicznych, chemicznych, 
elektrycznych

13.1. Identyfikacja zagrożeń dla ratowników i poszkodowanych
13.2. Sposoby ewakuacji poszkodowanych

14.1. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia życia

15.1. Pojęcie stresu pourazowego, objawy, sposoby radzenia sobie ze stresem
15.2. Umiejętność wsparcia poszkodowanego  na miejscu zdarzeni.
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MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Podręcznik VCC PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA został 

opracowany w oparciu o najnowsze zasady udzielania 

pierwszej pomocy, według wytycznych Europejskiej Rady 

Resuscytacji 2010 oraz aktualne wytyczne organizacji 

International Trauma Life Support. 

Podręcznik przeznaczony jest dla osób bez wykształcenia 

medycznego, które chcą pogłębić swoją wiedzę w obszarze 

zagadnień z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podręcznik powstał na bazie doświadczeń w pracy 

edukacyjno-rozwojowej z osobami w różnym wieku, 

wyniesionych z pracy zawodowej ratowników medycznych.              

W podręczniku zawarte są najważniejsze informacje z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz  zachowań 

w sytuacji zagrożenia.
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EGZAMINY

W celu uzyskania certyfikatu VCC PIERWSZA POMOC 

PRZEDMEDYCZNA, należy zdać:

qegzamin teoretyczny, sprawdzający wiedzę 

merytoryczną,

qegzamin praktyczny, weryfikujący posiadane 

umiejętności praktyczne.

EGZAMIN TEORETYCZNY  przeprowadzany jest                      

na platformie egzaminacyjnej, dostępnej on-line. Test 

teoretyczny z zakresu kwalifikacji VCC PIERWSZA POMOC 

PRZEDMEDYCZNA polega na zaznaczeniu poprawnych 

odpowiedzi na 30 pytań, posiadających cztery warianty 

odpowiedzi. Jest to test jednokrotnego wyboru. Pytania 

równomiernie obejmują zakres merytoryczny modułu. 

Czas przeznaczony na jego rozwiązanie wynosi 30 minut. 

EGZAMIN PRAKTYCZNY odbywa się w obecności 

Egzaminatora VCC. Zdający losuje zestaw praktycznych 

zadań do wykonania, na bazie których symulowane                  

są realne sytuacje, pozwalające ocenić praktyczne 

umiejętności zdającego.

Sprzęt potrzebny do przeprowadzenia egzaminu z zakresu 

kompetencji VCC PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA:

qsala egzaminacyjna,

qmanekin osoby dorosłej,

qmanekin szkoleniowy dziecka,

qmanekin niemowlęcia,

qdefibrylator AED,

qmateriały opatrunkowe,

qdeska ortopedyczna,

qzestaw do pozoracji ran,

qkołnierz ortopedyczny,

qapteczka pierwszej pomocy (norma DIN 13157),

qmaski twarzowe,

qnóż cięcia pasów,

qszyny Kramera,

qkoce termiczne.



PRZYKŁADOWE ZADANIE PRAKTYCZNE

Elektryk sprawdzał bezpieczniki w magazynie. Wykonywał tą czynność samodzielnie. Po pewnym czasie jego współpracownik wszedł                

do magazynu i zastał elektryka leżącego na ziemi, obok skrzynki. Elektryk nie porusza się i ma poparzoną lewą rękę. Co robisz? 

W pewnym momencie po opatrzeniu rany elektryk przestał oddychać. Jakie będzie Twoje postępowanie?

Zaplanuj i opisz działania oraz wykonaj je, wykorzystując dostępne środki i narzędzia.

Czas trwania egzaminu praktycznego: 30 minut.

38
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CERTYFIKAT

SUPLEMENT

Jest dokumentem potwierdzającym posiadane 

kwalifikacje w zakresie objętym certyfikacją. 

Uzyskanie certyfikatu jest możliwe po weryfikacji 

uzyskanych efektów uczenia się, poprzez egzamin 

teoretyczny i praktyczny.

Certyfikat zawiera następujące informacje:

qimię i nazwisko posiadacza certyfikatu,

qnazwa kwalifikacji,

qnumer identyfikujący wydany certyfikat,

qdata wydania certyfikatu.

Suplement jest uzupełnieniem certyfikatu VCC. Zawiera 

precyzyjne informacje, które nie są podane na certyfikacie,                          

a tworzą z nim spójną całość. 

Suplement zawiera następujące informacje:

qnazwa certyfikatu,

qnazwa certyfikatu w języku oryginału,

qwykaz efektów uczenia się,

qpodstawa wydania certyfikatu,

qskala ocen,

qwynik egzaminu.



Czynności związane z obsługą komputera i Internetu są nieodłącznym elementem 

pracy w zawodach technicznych. W dobie powszechnie stosowanych technik 

informacyjno-komunikacyjnych, dotarcie do informacji, ich odpowiednia selekcja 

oraz wprawny proces zapisywania stają się nieocenioną umiejętnością każdego 

pracownika, dzięki której można w znaczny sposób usprawnić proces własnej 

pracy, co pośrednio i bezpośrednio może ułatwić pracę innym.  

Wybrane elementy kursu:

qpodstawowe elementy komputera,

qorganizacja danych na komputerze - pliki i foldery,

qtypy plików i ich rozszerzenia,

qużywanie standardowych aplikacji do tworzenia i modyfikowania 

dokumentów,

qprzeglądarki internetowe i ich właściwości,

qzakładanie konta pocztowego na serwerze, odbieranie i wysyłanie e-maili,

qwykorzystanie programów pocztowych, książka adresowa,

qwyszukiwanie stron internetowych za pomocą wyszukiwarki,

qzapis strony sieci web oraz jej różnego typu elementów na dysk.
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KOMPUTER I INTERNET W ZAWODACH TECHNICZNYCH

PROGRAMOWANIE SERWISÓW WWW

Kwalifikacja kierowana jest do przyszłych deweloperów oraz osób zainteresowanych tworzeniem stron internetowych.                        

Kurs jest tak zaplanowany, aby nawet osoba bez doświadczenia szybko i bezproblemowo zrozumiała podstawowe aspekty 

programowania serwisów internetowych i potrafiła praktycznie je zastosować. Cały kurs bazuje na darmowym oprogramowaniu, 

dzięki czemu zminimalizowane są koszty związane z nauką i tworzeniem własnego warsztatu pracy. Zdobyte umiejętności stanowią 

doskonałą bazę do rozpoczęcia stosowania komercyjnych programów. Główny nacisk położony jest na podstawy tworzenia grafiki 

WWW, gdyż z punktu widzenia przeciętnego użytkownika, jest to pierwsza zauważalna cecha każdej strony. Następnie uczestnik 

kursu poznaje język HTML, w którym tworzone są strony internetowe. Kolejnym etapem edukacji są kaskadowe arkusze stylów 

(CSS), które stanowią uzupełnienie języka HTML i nieodłączny element kreowania i edytowania stron internetowych. Kurs zawiera 

elementy języka PHP, MySQL, JavaScript, pozycjonowania oraz optymalizacji stron.

Wybrane elementy kursu:

qgrafika WWW,

qjęzyk HTML,

qkaskadowe arkusze stylów.

Szczegółowe informacje na: 

www.vccsystem.eu 

Select Competences

Zalecana liczba godzin szkolenia: 50 

Zalecana liczba godzin szkolenia: 50 
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Umiejętność prezentowania danych czy wizualizacji zestawień to kompetencje, 

które stanowią nieodzowny element, konieczny do funkcjonowania w świecie 

biznesu. Profesjonalne podejście do tego zagadnienia staje się coraz bardziej 

powszechnym trendem. Wynika to z faktu, iż globalne środki komunikacji 

zapewniają szerokie spektrum możliwości dotarcia do klientów, pod warunkiem 

odpowiednio dobranej formy prezentowania własnych produktów i usług.

Wybrane elementy kursu:

qtechniki tworzenia i przygotowania prezentacji,

qelementy animacji w kontekście prezentowania danych,

qformy wydruku,

qoptymalizacja konstruowania treści merytorycznych.

SYSTEMY PREZENTACJI INFORMACJI W BIZNESIE

PROGRAMY BIUROWE W ADMINISTRACJI

Obsługa programów biurowych jest umiejętnością przydatną nie tylko osobom pracującym w biurze, ale też tym, którzy pragną 

poprawić efektywność swoich działań. Praca z dokumentem tekstowym to domena osób pracujących nad wszelkimi opisami, 

instrukcjami, opracowaniami w formie pisemnej czy referatami. Znajomość zasad dotyczących pracy z dokumentami tekstowymi 

staje się w tych sytuacjach nieodzownym elementem. Z kolei praca z prezentacją multimedialną jest nie tylko prostym, ale przede 

wszystkim skutecznym sposobem przedstawiania własnych pomysłów, produktów, idei. Arkusz kalkulacyjny to idealne narzędzie        

do prowadzenia statystyk, budżetu czy sumowania należności, co w konsekwencji prowadzi do ułatwień, poprawy jakości i szybkości 

wykonywania obliczeń.

Wybrane elementy kursu:

qpodstawowe informacje związane z bazami danych,

qgromadzenie i przetwarzanie informacji w bazie danych,

qedycja i formatowanie tekstów, praca z szablonami,

qarkusze kalkulacyjne,

qimport, sortowanie i filtrowanie danych,

qfunkcje obliczeniowe i warunkowe,

qpodstawy tworzenia, stosowania efektów i kolorystyki slajdów,

qużywanie sformatowanych tekstów, kolorów, wzorców                            

i obrazów w slajdach i ich zapis w formatach graficznych,

qkonwersja grafiki na obiekt rysunkowy i formatowanie obrazów,

qwykorzystanie wykresów i diagramów w prezentacjach                     

oraz ich edycja i formatowanie,

qzarządzanie prezentacją - kontrolowanie pokazu slajdów,

qzarządzanie programem do obsługi poczty elektronicznej,

qnetykieta.

Szczegółowe informacje na: www.vccsystem.eu 

Zalecana liczba godzin szkolenia: 50 

Zalecana liczba godzin szkolenia: 80 



Komputerowe projektowanie CAD posiada bardzo szerokie zastosowanie                                 

w budownictwie oraz przemyśle. Trudno sobie wyobrazić powstanie 

jakiegokolwiek elementu: śruby, części samochodowej, komputera lub też obiektu 

w postaci przydrożnej tablicy z reklamami, domów, mostów czy hal,                            

bez uprzedniego zaprojektowania ich w środowisku CAD. Zapotrzebowanie, 

zarówno w przemyśle, jak i wśród licznych biur projektowych, na specjalistów                

w zakresie projektowania w środowisku CAD 2D i 3D otwiera przed znającymi                              

te zagadnienia, szerokie możliwości kariery zawodowej. Komputerowe 

projektowanie CAD 2D i 3D jest ukierunkowane na opanowanie wiedzy,                 

która predysponuje do sprawnego i efektywnego przygotowywania i tworzenia 

projektów w środowisku CAD.

Wybrane elementy kursu:

qtworzenia elektronicznej dokumentacji technicznej,

qtworzenie i manipulowanie obiektami,

qmodyfikacja obiektów za pomocą uchwytów,

qwymiarowanie,

qwarstwy,

qprzestrzenny układ współrzędnych,

qmodelowanie w przestrzeni trójwymiarowej,

qrysowanie precyzyjne 3D, 

qsporządzanie wydruków.
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INŻYNIERIA PROJEKTOWANIA KOMPUTEROWEGO CAD 2D I 3D

 WŁASNY BIZNES – JAK OTWORZYĆ I PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 

W dzisiejszych czasach wiele osób uznaje samozatrudnienie czy też otworzenie własnego biznesu za jedyna drogę rozwoju kariery 

zawodowej. Kwalifikacja „Własny biznes – jak otworzyć i prowadzić działalność gospodarczą” zawiera zarówno aspekty związane

 z umiejętnościami kreatywnego myślenia, komunikacji, negocjacji, sprzedaży i marketingu, jak również zagadnienia finansowo – prawne. 

Wybrane elementy kursu:

qtechniki myślenia kreatywnego i ich zastosowanie 

w poszukiwaniu pomysłów na własną działalność,

qja i rynek – wymagania rynku,

qumiejętności komunikacyjne i negocjacje w biznesie,

qpodstawy prawne firmy,

qbiznes plan,

qformy działalności gospodarczej,

qrejestracja działalności,

qzasoby firmy: zasoby ludzkie, środki trwałe, 

informacja, kapitał,

qzwiązek między bezpieczeństwem a dochodowością.

Szczegółowe informacje na: www.vccsystem.eu 

Select Competences

Zalecana liczba godzin szkolenia: 60 

Zalecana liczba godzin szkolenia: 40 



Vocational Competence Certificate 43

Techniki sprzedaży to zbiór podstawowej wiedzy i umiejętności, które powinien 

posiadać każdy pracownik zajmujący się sprzedażą. Aby sprzedaż przyniosła 

pożądane efekty, niezbędne jest profesjonalne przygotowanie zespołu 

handlowego. Realizując proces sprzedażowy, należy uwzględnić nie tylko techniki 

sprzedaży,  ale również specyfikę produktu i charakterystykę grupy docelowej.                           

Na powodzenie tego procesu składa się szereg czynników, takich jak: nawiązanie 

kontaktu, prezentacja oferty handlowej, obsługa klienta oraz skuteczne 

finalizowanie sprzedaży.

Wybrane elementy kursu:

qnawiązywanie kontaktów handlowych,

qzdobywania zaufania klientów,

qprowadzenie rozmów z trudnymi klientami,

qpoznanie potrzeb klientów,

qskuteczne prezentowanie oferty handlowej,

qodpowiadanie na pytania klienta,

qnegocjacje cenowe, 

qfinalizowanie sprzedaży,

qpodsumowanie rozmowy sprzedażowej.

TECHNIKI SPRZEDAŻY

TECHNIKI SPRZEDAŻY TELEFONICZNEJ

Techniki sprzedaży telefonicznej to zbiór podstawowej wiedzy                 

i umiejętności, które powinien posiadać każdy pracownik działu 

Call Center. Telefon dla handlowca jest jednym z najważniejszych 

narzędzi umożliwiających komunikację z klientami, jest to główne 

narzędzie wykorzystywane do prowadzenia aktywnej sprzedaży, 

dotarcia do potencjalnego klienta, jak również wzmocnienia                      

z nim więzi. Realizując proces sprzedażowy należy uwzględnić 

również specyfikę produktu i charakterystykę grupy docelowej. 

Wybrane elementy kursu:

qnawiązanie kontaktu handlowego przez telefon,

qtelefoniczne rozpoznawanie potrzeb klientów,

qzdobywanie zaufania klientów,

qprowadzenie rozmów z trudnymi klientami,

qskuteczne prezentowanie ofert handlowych,

qprowadzenie negocjacji cenowych,

qfinalizowanie sprzedaży i rozmów handlowych.

Szczegółowe informacje na: www.vccsystem.eu 

Zalecana liczba godzin szkolenia: 30 

Zalecana liczba godzin szkolenia: 30 



Negocjacje są nieodłącznym, kluczowym elementem pracy w wielu zawodach. 

Osoby, które na co dzień zajmują się przekonywaniem innych do swoich racji,              

np. przedstawiciel handlowy, manager czy sprzedawca, powinny posiadać rozległą 

i ugruntowaną wiedzę, zarówno teoretyczną jak i praktyczną, z zakresu negocjacji. 

Wzbogacenie tej wiedzy o elementy programowania neurolingwistycznego (NLP) 

sprawi, że proces przekonywania stanie się jeszcze skuteczniejszy, gwarantując 

zadowolenie zainteresowanych i sukces zawodowy pracownika.

Wybrane elementy kursu:

qistota negocjacji,

qpodstawowe zasady negocjacji,

qtypowe błędy w negocjacjach,

qetapy i style negocjacji,

qjęzyk ciała w negocjacjach,

qwykorzystanie przestrzeni w negocjacjach,

qpodstawowe pojęcia z zakresu NLP,

qzałożenia operacyjne NLP,

qstrategia budowania kontaktu,

qsystemy reprezentacji i submodalności,

qpozycje percepcyjne,

qkotwiczenie stanów emocjonalnych,

qpodstawy języka perswazji.

44

NEGOCJACJE Z ELEMENTAMI NLP

SYSTEMY MOBILNE W BIZNESIE

Moduł ten powstał w odpowiedzi na zwiększającą się popularność urządzeń mobilnych. Telefony komórkowe już dawno przestały          

być używane tylko i wyłącznie do dzwonienia czy też wysyłania krótkich wiadomości tekstowych, a zaczęły być wykorzystywane                      

do stałego kontaktu z biurem czy też z kontrahentami. Dzieje się to przy wykorzystaniu dostępnych aplikacji, które możliwe są                       

do zainstalowania na telefonach czy palmtopach za sprawą mobilnych systemów operacyjnych.

Wybrane elementy kursu:

qfunkcjonalności systemów mobilnych,

qwykorzystanie systemów mobilnych w różnych zawodach. 

Szczegółowe informacje na: www.vccsystem.eu 

Select Competences

Zalecana liczba godzin szkolenia: 30 

Zalecana liczba godzin szkolenia: 35 
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W dobie ciągłego rozwoju nowoczesnych technologii, posiadanie kwalifikacji 

z zakresu tworzenia grafiki wektorowej oraz rastrowej staje się coraz 

powszechniejsze. Tworzenie materiału do publikacji, komponowanie znaków 

identyfikacji wizualnej oraz komponentów reklamowych jest częstą praktyką 

wykorzystywaną w firmach, dbających o wizerunek i reklamę. Różnorodne 

techniki multimedialne w zakresie obróbki grafiki, dźwięku, montażu, tworzenia 

animacji, korekcji oraz separacji materiałów multimedialnych, są aktualnie 

powszechnie wykorzystywane w tworzeniu przekazów reklamowych. 

Wybrane elementy kursu:

qhistoria grafiki komputerowej,

qgeneza powstania multimediów,

qprzygotowanie grafiki do wykorzystania w multimediach,

qmultimedialne prezentacje,

qpobieranie danych multimedialnych z urządzeń cyfrowych,

qnagrywanie i edycja dźwięku,

qfilm i animacja komputerowa,

qtechnologie interaktywne,

qpublikacja materiału w Internecie.

MULTIMEDIA W REKLAMIE

EMISJA GŁOSU

Emisja głosu to proces wytwarzania i wyprowadzania głosu na zewnątrz w mowie lub śpiewie. Emisja głosu jest czynnością 

intelektualną i ruchową. Oznacza to, że tworzenie dźwięku polega nie tylko na mechanicznym działaniu poszczególnych narządów          

i mięśni. Intelektualny charakter emisji głosu, że jest ona świadomą i celową czynnością uzależnioną od naszego układu nerwowego. 

Układ nerwowy umożliwia świadomą koordynację pracy mięśni oraz ruchów wykonywanych w czasie tworzenia dźwięków. Ucząc 

się emisji głosu, poznajemy i przyswajamy sobie nowe odruchy. Tworzymy nawyki głosowe. Uczymy się nowych sposobów pracy 

mięśni oraz ich koordynacji, a także utrzymania i regulacji odpowiedniego stanu ich napięcia i rozluźnienia. Emisja głosu jest 

wypadkową czynności oddychania, fonacji, rezonansu i artykulacji.

Wybrane elementy kursu:

qgłos - podstawowe narzędzie pracy,

qwarunki prawidłowej emisji,

qproces wydobywania głosu od strony technicznej,

qhigiena głosu i praca na głosem,

qwpływ postawy ciała i oddechu na głos,

qtechniki oddychania,

qekspresja mowy,

qbudowanie kontaktu z innymi za pomocą głosu,

qpodstawowe ćwiczenia oddechowe – świadome używanie oddechu przeponowego, 

wykorzystanie technik relaksacji w celu rozwijania możliwości głosowych,

qhigiena aparatu głosowego w pracy.

Szczegółowe informacje na: www.vccsystem.eu 

Zalecana liczba godzin szkolenia: 60 

Zalecana liczba godzin szkolenia: 20 
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COACHING

Coaching jest jedną z wielu praktycznych form rozwoju 

osobistego. To zorientowany na doskonalenie kompetencji, 

umiejętności i postaw proces uczenia się. W dzisiejszych czasach 

warto bliżej zapoznać się z tym pojęciem, czego dowodzi ogromny 

popyt na coaching. Czym różni się on od doradztwa, szkolenia,                    

czy terapii? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziemy                

w module VCC, dzięki któremu każdy może zrozumieć, czym jest               

i na czym polega coaching. Jest to kurs dla osób, które planują oraz 

dążą do zmiany i samorozwoju. Coachowie pracują z klientami              

w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, 

zdrowiem i relacjami interpersonalnymi.

 

Wybrane elementy kursu:

qczym jest coaching, rola coacha w procesie, proces zmiany,

qcele w coachingu, analiza ważnych obszarów w życiu 

człowieka,

qnarzędzia coachingowe,

qbudowanie świadomości u klienta,

qmodele w coachingu,

qniezbędnik coacha.

Zalecana  liczba  godzin  szkolenia:  80

BARMAN

Barman zajmuje się sporządzaniem i serwowaniem całego asortymentu karty menu obowiązującej w danym lokalu. Do jego zadań 

należy również: realizacja zamówień i życzeń gości w zakresie oferty lokalu, obsługa gości w barze, prowadzenie dokumentacji z 

realizowanych działań, współpraca z innymi pracownikami przedsiębiorstwa w celu obsługi gości zgodnie z przyjętymi standardami, 

a także organizacja stanowiska pracy.

Zakres obowiązków barmana zależny jest od: standardu lokalu (bar, pub, kawiarnia, drink-bar, bistro, restauracja, lokal 

gastronomiczny, klub nocny, klub muzyczny), wewnętrznych procedur obsługi gościa, stosowanych w danym lokalu, struktury 

organizacyjnej przedsiębiorstwa.

Moduł ten jest skierowany do osób przygotowujących się do zawodu barmana.

Wybrane elementy kursu:

qcharakterystyka zawodu,

qzasady higieny w pracy w barze,

qpolecanie, sprzedaż i serwowanie napojów, 

qzastosowanie i korzystanie z programów gastronomicznych,

qsystemy HACCP, GHP, GMP,

qsposoby traktowania gości.

Szczegółowe informacje na: www.vccsystem.eu 

Zalecana liczba godzin szkolenia: 64 

Select Competences
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Doradcy zawodowi VCC skupieni są wokół Fundacji VCC oraz Akademii 

Edukacyjnych. Do zadań Doradców zawodowych VCC należy dokonywanie 

rozpoznania predyspozycji zawodowych i doradztwo w zakresie wyboru – zmiany 

– doskonalenia: ścieżki zawodowej, w sposób odpowiadający potrzebom 

współczesnego rynku pracy oraz ścieżki edukacyjnej, adekwatnej do realiów 

aktualnego rynku pracy, jak i w kontekście zawodów przyszłości. Certyfikat VCC 

z zakresu Doradztwa zawodowego ważny jest przez okres 5 lat.

Wybrane elementy kursu:

qrynek pracy w Polsce i w UE,

qprawo pracy i elastyczne formy zatrudnienia,

qproces rekrutacji i selekcji,

qporadnictwo grupowe,

qporadnictwo indywidualne /w tym dla osób niepełnosprawnych/,

qzawodoznawstwo,

qwarsztat pracy doradcy zawodowego.

DORADZTWO ZAWODOWE

JAKOŚĆ OBSŁUGI W TURYSTYCE

Zakres szkolenia obejmuje zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia z jakości obsługi w branży turystycznej celem nabycia umiejętności 

w zakresie profesjonalnej obsługi klienta. Po ukończeniu szkolenia uczestnik jest obeznany w technikach wspomagających sprzedaż 

i negocjacje, posiada rozbudowane umiejętności komunikacji, a dzięki znajomości etykiety biznesowej wie jak zachować się 

w poszczególnych sytuacjach, zarówno na gruncie krajowym, jak i międzynarodowym. Uczestnik poznaje specyfikę usługi 

turystycznej, posiada wiedzę na temat technik pomiaru jej jakości. Wie jak zanalizować potrzeby klienta i jak dopasować usługę

 do jego wymagań, potrzeb i preferencji. 

Wybrane elementy kursu:

qskuteczna komunikacja,

qmowa ciała,

qanaliza potrzeb i obsługa klienta,

qspecyfika jakości produktu turystycznego,

qpersonel a jakość usługi turystycznej,

qjakość a wierność klientów,

qjakość obsługi turysty w obiekcie hotelarskim i gastronomicznym,

qwybrane metody badania jakości usług.

Szczegółowe informacje na: www.vccsystem.eu 

Zalecana liczba godzin szkolenia: 72

Zalecana liczba godzin szkolenia: 72
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Słowo 'menedżer' obejmuje swym znaczeniem wiele zagadnień związanych 

z procesem zarządzania. Na bycie dobrym menedżerem składa się wiele 

czynników i wiedza z różnych obszarów. Podstawą jest umiejętność skutecznej 

komunikacji interpersonalnej, która stanowi podwaliny kolejnych dyscyplin 

niezbędnych w zarządzaniu, wystąpień publicznych, negocjacji, czy psycho-

logicznych aspektów pracy z ludźmi. Istotą kursu jest praktyczne podejście 

do tematyki menedżerskiej. Zakłada się, że po ukończeniu kursu uczestnik będzie 

posiadał wysokie umiejętności interpersonalne i zarządcze, poparte obszerną 

wiedzą i umiejętnościami z obszaru zarządzania. 

Wybrane elementy kursu:

qpraca menedżera – wprowadzenie,

qskuteczna komunikacja,

qpsychologiczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi,

qwyznaczanie celów zgodnie z metodą SMART,

qrozwiązywanie konfliktów,

qnegocjacje – fundamenty, rodzaje, fazy, style prowadzenia,

qsztuka autoprezentacji.

MENEDŻER

MONTER SIECI ŚWIATŁOWODOWYCH

Zakres modułu obejmuje zajęcia wykładowe oraz zajęcia praktyczne w zakresie fizycznych podstaw działania, podstawowych 

parametrów i technologii wytwarzania światłowodów oraz kabli światłowodowych, osprzętu do instalowania kabli 

światłowodowych, sposobów łączenia światłowodów, pomiarów parametrów linii światłowodowych, a także podstaw 

projektowania torów optycznych i pasywnych sieci światłowodowych.

Po ukończeniu szkolenia uczestnik posiada umiejętności pozwalające samodzielnie instalować kable światłowodowe, wykonywać 

spoiny mechaniczne i termiczne włókien światłowodowych, wykonywać instalację przełącznic i muf światłowodowych oraz 

przeprowadzać pomiary transmisyjne i reflektometryczne w liniach światłowodowych.

Wybrane elementy kursu:

qfizyczne podstawy działania światłowodów,

qwyposażenie stanowiska do spawania światłowodów,

qzastosowania kabli światłowodowych,

qtopologie sieci światłowodowej,

qwykonywanie stałych połączeń światłowodów metodą klejenia,

qwykonywanie mechanicznego łączenia światłowodów (spawów 

mechanicznych),

qwykonywanie spoin termicznych (spawów termicznych),

qwykonywanie złączy do rozłączalnego łączenia światłowodów (pigtaili, 

patchcordów).

Szczegółowe informacje na: www.vccsystem.eu 

Zalecana liczba godzin szkolenia: 56

Zalecana liczba godzin szkolenia: 64 

Select Competences
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Celem modułu jest możliwie najlepsze przygotowanie przyszłych absolwentów 

do podjęcia pracy zawodowej oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie. Zakres 

kursu obejmuje zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia w zakresie obsługi kas 

fiskalnych, celem nabycia umiejętności w posługiwaniu jednostanowiskowym 

zestawem (kasa fiskalną, czytnik kodów, waga) oraz programem magazynowo-

fakturującym WF-Mag dla Windows.

Kurs otwiera możliwości pracy w zawodach kasjer, sprzedawca, barman, kelner, 

pracownik biurowy (sprzedaż i obsługa klienta). Umożliwia także prowadzenie 

działalności gospodarczej we własnym imieniu (jako przedsiębiorca).

Wybrane elementy kursu:

qwprowadzenie do terminologii fiskalnej,

qomówienie przepisów dotyczących polityki fiskalnej,

qpodstawowe przepisy o kasach,

qraporty fiskalne,

qpodstawowe przepisy o kasach,

qpoznanie podstawowej funkcjonalności programu WF-Mag 

w środowisku Windows.

OBSŁUGA KAS FISKALNYCH

OBSŁUGA NAZIEMNA STATKÓW POWIETRZNYCH

Moduł „Obsługa naziemna statków powietrznych” obejmuje następujące obszary tematyczne: obsługa naziemna samolotów 

na ziemi, obsługa pasażerów, bagaży oraz ładunków zarówno przy operacjach lądowania, jak i startu samolotu, odprawa biletowo-

bagażowa pasażerów, boarding, załadunek/rozładunek bagażu oraz frachtu, sprzątanie, odladzanie oraz zaopatrywanie statku 

powietrznego w paliwo.

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał niezbędne kwalifikacje w zakresie obsługi naziemnej, co w konsekwencji ułatwi 

mu podjęcia zatrudnienia w zawodach: pracownik linii lotniczych, lotnisk, pracownik ds. obsługi płytowej, agent ds. operacyjnych, 

agent ds. koordynacji rejsu, agent ds. obsługi pasażerskiej, agent ds. zagubionego bagażu.

Moduł skierowany jest do uczniów szkół licealnych, studentów oraz osób, 

które chcą rozpocząć pracę w branży lotniczej.

Wybrane elementy kursu:

qprzemysł lotniczy,

qposzukiwanie pracy w zawodzie lotniczym,

qagent Obsługi Naziemnej (AON),

qbezpieczeństwo na płycie lotniska,

qserwisy obsługi naziemnej,

qobsługa samolotu na stanowisku postojowym,

qraportowanie podczas obsługi naziemnej oraz komunikacja.

Szczegółowe informacje na: www.vccsystem.eu 

Zalecana liczba godzin szkolenia: 40

Zalecana liczba godzin szkolenia: 40 
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Pośrednicy pracy realizują zadania związane z kojarzeniem popytowej  podażowej strony rynku pracy. Pozyskują oferty pracy i kierują je 

do potencjalnych kandydatów do pracy. Dbają o właściwy dobór osób na zgłoszone przez pracodawców oferty, zgodnie 

z ich preferencjami wynikającymi z profilu poszukiwanego kandydata do pracy. Dobierają oferty pracy do określonych preferencji i możliwości 

zawodowych osób szukających zatrudnienia na skutek pozostawania w bezrobociu lub osób chcących zmienić dotychczasową pracę. 

Pośrednicy pracy wykorzystują wiedzę z zakresu rynku pracy, rekrutacji i selekcji oraz zawodoznawstwa. Będąc najbliżej rynku pracy, pełnią rolę 

doradczą w działaniach prowadzonych przez Fundację VCC. Certyfikat VCC z zakresu Pośrednictwa pracy ważny jest przez okres 5 lat.

Wybrane elementy kursu:

qrynek pracy w Polsce i w UE, zjawisko bezrobocia,

qwarsztat pracy i środowisko pracy pośrednika pracy,

qwspółpraca z pracodawcami,

qrekrutacja i selekcja pracowników,

qzawodoznawstwo w pracy pośrednika pracy,

qakty prawne przydatne w pracy pośrednika,

qkierowanie osób szukających pracy do pracodawców, 

POŚREDNICTWO PRACY

PRACOWNIK HR

Moduł VCC Pracownik HR obejmuje zajęcia wykładowe oraz ćwiczenia w zakresie umiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi 

w aspekcie pracy działu HR. Podczas kursu uczestnicy zaznajamiają się definicjami, modelami, jak i teoriami niezbędnymi 

w umiejętnej pracy z ludźmi. Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu opisywania stanowisk pracy, wdrażania modeli 

kompetencyjnych w przedsiębiorstwie, komunikacji interpersonalnej, ocen pracowników, systemu motywacyjnego 

czy wartościowania stanowisk pracy.

Wybrane elementy kursu:

qrozwój kariery zawodowej pracowników, a korzyści 

dla przedsiębiorstwa,

qtworzenie opisów stanowisk pracy,

qdefinicja i model kompetencji zawodowych,

qocena pracowników,

qfinansowe i pozapłacowe elementy motywowania,

qszeregowanie stanowisk.

Szczegółowe informacje na: www.vccsystem.eu 

Zalecana liczba godzin szkolenia: 72

Zalecana liczba godzin szkolenia: 56 

Select Competences
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Pracownik zajmujący się prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych, legitymujący 

się certyfikatem VCC, posiada gruntowną, aktualną wiedzę i umiejętności 

w zakresie prawa pracy oraz stosunków z niego wynikających, jak również 

stosunków pokrewnych, dotyczących: stwarzania warunków do wszechstronnego 

i harmonijnego przyjmowania pracownika do pracy oraz nawiązywania 

i rozwiązywania stosunku pracy. Certyfikat VCC umożliwia pracę w dziale: kadr, 

spraw personalnych, zarządzania zasobami ludzkimi poszczególnych 

przedsiębiorstw.

Moduł oparty jest na Podstawie Programowej Kształcenia w Zawodzie 

z dnia 7 lutego 2012 r. Zawód: technik ekonomista (331403), kwalifikacja A.35. 

Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji (2. Prowadzenie spraw 

kadrowo-płacowych).

Wybrane elementy kursu:

qzasady bezpieczeństwa i higieny pracy,

qorganizacyjne i osobowe rozwiązania a jakość pracy,

qkomunikacja z pracownikami,

qkodeks pracy - podstawowe pojęcia i instytucje,

qprawa i obowiązki pracownika i pracodawcy,

qczas pracy,

qlista płac,

qsystem Symfonia - Kadry i Płace - istota programu, cel, zastosowanie,

qsystem Płatnik- istota programu, cel, zastosowanie.

PROWADZENIE SPRAW KADROWO-PŁACOWYCH

PROWADZENIE SPRAW RACHUNKOWO-FINANSOWYCH

Moduł prowadzenie spraw rachunkowo-finansowych został stworzony z myślą o osobach, które planują uzupełnić, podwyższyć 

bądź zaktualizować posiadane kompetencje zawodowe. Posiadacz certyfikatu VCC z zakresu rachunkowości i finansów powinien 

posiadać wiedzę i umiejętności ściśle powiązane z odzwierciedleniem sytuacji, zjawisk oraz procesów finansowych w podmiotach 

gospodarczych o różnorakiej formie własności, jak i w instytucjach finansowych w celu podejmowania decyzji gospodarczych. 

Do zadań pracownika zajmującego się prowadzeniem spraw rachunkowo-finansowych należy przede wszystkim prowadzenie ksiąg 

rachunkowych danego podmiotu, czyli księgowanie operacji finansowych w urządzeniach księgowych.

Wybrane elementy kursu:

qistota i funkcje rachunkowości,

qdokumenty opisujące zasady rachunkowości,

qsprawozdawczość finansowa – istota, cechy, elementy,

qkoszty i przychody,

qistota i funkcje podatku dochodowego,

qzakres przedmiotowy oraz podatnicy podatku VAT,

qprogramy komputerowe z branży rachunkowości i finansów.

Szczegółowe informacje na: www.vccsystem.eu 

Zalecana liczba godzin szkolenia: 80

Zalecana liczba godzin szkolenia: 80 
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Kompetencje społeczne można określić, jako kluczowe kompetencje osobiste (tzw. miękkie), które decydują o umiejętności skutecznego 

zastosowania pozostałych posiadanych kompetencji w tym kompetencji zawodowych. Można powiedzieć, że we współczesnych czasach 

kompetencje społeczne decydują o umiejętności znalezienia się w odpowiedniej, rzeczywistej sytuacji i wykorzystania posiadanej wiedzy 

i umiejętności. W ramach tego szkolenia doskonalimy umiejętności w zakresie: komunikacji, radzenia sobie ze stresem, asertywności, 

autoprezentacji, zarządzania czasem, przywództwa, inteligencji emocjonalnej oraz samoświadomości.

Wybrane elementy kursu:

qrozumienie samego siebie (emocje, cele, silne i słabe stron),

qkomunikowanie celów i potrzeb,

qefektywne pełnienie różnych ról społecznych i zawodowych, współpracy, 

współdziałania i odpowiedzialności w grupie i otoczeniu,

qosiąganie celów społecznych i jednostkowych,

qmówienie i bycie rozumianym,

qokreślanie praw własnych i praw innych oraz stawianie granic,

qzarządzanie własną energią na wszystkich poziomach,

qradzenie sobie ze stresem,

qbudowanie własnego wizerunku,

qprowadzenie wystąpień publicznych,

qpraca zespołowa i zasady wpływania na innych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

STANDARDY KSIĘGOWOŚCI KOMPUTEROWEJ 
Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMU COMARCH ERP OPTIMA

Moduł skierowany jest do wszystkich osób, które planują podjąć pracę lub pracują w obszarze księgowości, w tym pracowników biur 

rachunkowych oraz kancelarii podatkowych.

Przygotowuje do pracy z wykorzystaniem jednego z najbardziej rozpowszechnionych na polskim rynku systemów do zarządzania 

i księgowości dla sektora MŚP – Comarch ERP Optima. Jest to nowoczesne i kompleksowe rozwiązanie wspierające pracę biur 

rachunkowych oraz kancelarii podatkowych.

Wybrane elementy kursu:

qtworzenie kas gotówkowych, rachunków bankowych oraz kart płatniczych 

firmowych,

qprzeprowadzanie analizy płatności oraz oceny sytuacji majątkowej 

przedsiębiorstwa,

qmetody rozliczeń/kompensat dokumentów z kontrahentami, pracownikami, itd.,

qprowadzenie przedsiębiorstwa w programie Comarch ERP Optima na pełnej 

księgowości bądź Książce Przychodów i Rozchodów,

qsporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-UE,

qsporządzanie zaliczki PIT-36, PIT-36L oraz deklaracji rocznej,

qmożliwość wysyłki różnych typów deklaracji do systemu e-deklaracje,

qcharakterystyka modułu Środki Trwałe w programie Comarch ERP Optima.

Szczegółowe informacje na: www.vccsystem.eu 

Zalecana liczba godzin szkolenia: 48

Zalecana liczba godzin szkolenia: 15 

Select Competences
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Do obowiązków kelnera należą czynności związane z fachową i kompleksową 

obsługą konsumenta w zakładach gastronomicznych różnego rodzaju oraz 

obsługa przyjęć okolicznościowych, imprez gastronomicznych, a także kelnerska 

obsługa kongresów, targów, wystaw, bankietów, spotkań, konferencji oraz innych 

imprez tego rodzaju.

Moduł ten jest skierowany do kelnerów lub osób przygotowujących się 

do wykonywania tego zawodu.

Wybrane elementy kursu:

qcharakterystyka zawodu,

qprzygotowanie sali,

qpsychologia gości,

qpolecanie i sprzedaż napojów alkoholowych i bezalkoholowych,

qprzygotowywanie i serwowanie prostych potraw,

qorganizacja imprez okolicznościowych,

qobsługa programów gastronomicznych,

qznajomość zasad higieny w pracy, HACCP, GHP.

WYKONYWANIE USŁUG KELNERSKICH

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W PRACY DYDAKTYCZNEJ

Tradycyjne metody w konfrontacji z uczniem dorastającym w świecie zdominowanym przez nowoczesne technologie są obecnie 

niewystarczające. Współczesna szkoła dysponuje wieloma narzędziami, które dobrze wykorzystane, pozwalają na uzyskanie 

lepszych efektów uczenia się. Nauczyciel powinien posiadać umiejętność posługiwania się tymi narzędziami i i wykorzystać 

potencjał nowych technologii w nauczaniu. Prawidłowo zaprojektowana lekcja w oparciu o szerokie zastosowanie komputera 

i Internetu w procesie dydaktycznym umożliwia nie tylko osiągnięcie założonych celów edukacyjnych, ale także rozwija 

kompetencje informacyjne uczniów niezbędne do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Wybrane elementy kursu:

qposługiwanie się nowoczesnymi metodami komunikacji,

qobsługa urządzeń cyfrowych, takich jak tablica interaktywna 

czy projektor multimedialny,

qwyszukiwanie i gromadzenie materiałów cyfrowych i aplikacji 

dydaktycznych,

qposługiwania się nowymi metodami kształcenia z wykorzystaniem 

narzędzi cyfrowych,

qbezpieczne poruszanie się w cyberprzestrzeni,

qwykorzystywanie zasobów dydaktycznych dostępnych 

w Internecie,

qpodstawy obsługi i funkcjonowania szkolnej sieci komputerowej.

Szczegółowe informacje na: www.vccsystem.eu 

Zalecana liczba godzin szkolenia: 50

Zalecana liczba godzin szkolenia: 60 



Posiadacz kwalifikacji będzie legitymował się ogólną wiedzy na temat stolarki budowlanej oraz umiejętnościami w zakresie montażu okien i 

drzwi balkonowych, okien dachowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bram i krat. Ukończenie kursu daje realne możliwości podjęcia 

pracy w zakresie montera stolarki budowlanej a zdobyte efekty uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dają 

gwarancję profesjonalnego wykonywania czynności w tym zakresie. Zaangażowanie w utworzenie kwalifikacji wielu znanych polskich i 

zagranicznych firm, zrzeszonych w Związku „Polskie Okna i Drzwi” daje gwarancję poznania najnowszych technologii związanych z montażem i 

obsługą stolarki budowlanej oraz najnowocześniejszych rozwiązań z tego zakresu.

Wybrane elementy kursu:

qpodstawowe informacje na temat stolarki budowlanej,

qmontaż okien fasadowych i  drzwi balkonowych,

qmontaż okien dachowych,

qmontaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,

qmontaż bram i krat,

qosłony przeciwsłoneczne,

qzasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

54

MONTAŻ STOLARKI BUDOWLANEJ

Celem modułu jest przygotowanie przyszłych absolwentów do podjęcia pracy zawodowej oraz przyspieszenie adaptacji w zawodzie montera 

suchej zabudowy.

Zakres kursu obejmuje zajęcia teoretyczne oraz ćwiczenia z zakresu montażu różnych systemów suchej zabudowy, stawiania ścianek 

działowych, wykonywania sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji. Ukończenie podstawowego kursu Monter suchej zabudowy to 

przyswojenie zarówno wiedzy o obowiązujących przepisach budowlanych, jak i praktycznej umiejętności prowadzenia robót budowlanych w 

zakresie montażu suchej zabudowy.

Wybrane elementy kursu:

qcharakterystyka ścian,

qrodzaje płyt gipsowo-kartonowych,

qmateriały i narzędzia do montażu płyt 

gipsowo-kartonowych,

qwykonywanie ścianek działowych z płyt 

gipsowo-kartonowych, zasady 

przycinania płyt gipsowo-kartonowych,

qwykonywanie sufitu podwieszanego,

qwykończenie poddasza,

qwykończenie narożników.

Szczegółowe informacje na: 

www.vccsystem.eu 

Select Competences

MONTER SUCHEJ ZABUDOWY

Zalecana liczba godzin szkolenia: 60 

Zalecana liczba godzin szkolenia: 60 
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Moduł dedykowany jest osobom, które chcą podjąć pracę w zawodzie operatora CNC w kraju lub z klientem niemieckojęzycznym. 

Podstawowym założeniem modułu jest pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie niezbędnym do wykonywania tego zawodu. 

Program kształcenia zakłada naukę słownictwa branżowego, nazw przedmiotów, narzędzi i materiałów, typowych zwrotów przydatnych podczas 

wykonywanych w ramach pracy operatora CNC czynności i towarzyszących im sytuacji, a także pojęć związanych z bezpieczeństwem w pracy. 

Wybrane elementy kursu:

qposzukiwanie pracy, oferty pracy i rozmowa kwalifikacyjna,

qsłownictwo związane z zakładem pracy,

qbezpieczeństwo w miejscu pracy,

qtypowe dla miejsca pracy czynności,

qnazwy obrabiarek CNC oraz nazwy podzespołów i części obrabiarki CNC, a także 

punkty charakterystyczne obrabiarek CNC,

qnazwy narzędzi stosowanych w obrabiarkach CNC, części narzędzia, geometria 

ostrza,

qnazwy materiałów narzędziowych oraz materiałów chłodzących i smarujących,

qrysunek techniczny, podstawowe pojęcia geometryczne,

qdokumentacja techniczna,

qnazwy sposobów obróbki: toczenie, frezowanie, wiercenie, pogłębianie, 

rozwiercanie; rodzaje toczenia; rodzaje frezowania.

JĘZYK NIEMIECKI DLA OPERATORÓW CNC

Zalecana liczba godzin szkolenia: 60 

PRACOWNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH

Kosmetyczka jest specjalistką zajmującą się poprawianiem i przywracaniem urody, profilaktyką mającą na celu opóźnienie 

zewnętrznych oznak starzenia się. Celem wykonywanej przez nią pracy jest zachowanie jak najdłuższej sprawności poprzez 

wyeliminowanie problemów dotyczących zmian skórnych, które szczególnie niekorzystnie mogą wpływać na wygląd zewnętrzny. 

Zawód kosmetyczki skierowany jest do osób z wykształceniem minimum średnim. Kosmetyczka powinna posiadać ogólną wiedzę 

z zakresu anatomii, fizjologii, patofizjologii, biochemii, histologii, dermatologii, immunologii, onkologii skóry, medycyny estetycznej, 

toksykologii, receptury kosmetyku, laseroterapii, chemii surowców kosmetycznych, sensoryki, perfumerii, etyki oraz nauk 

o zdrowiu, a także wiedzę szczegółową z zakresu kosmetologii.

Wybrane elementy kursu:

qsanitarne zasady bezpieczeństwa pracy w gabinecie 

kosmetycznym,

qorganizacja pracy w zakładzie kosmetycznym,

qlampy bakteriobójcze,

qdezynfekcja narzędzi i sprzętu w gabinecie kosmetycznym,

qmetody sterylizacji,

qrodzaje skóry i ich rozpoznawanie,

qdiagnostyka kosmetyczna,

qanaliza kolorystyczna typu urody,

qogólne zasady dobrego makijażu.

Szczegółowe informacje na: www.vccsystem.eu 
Zalecana liczba godzin szkolenia: 160 
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Moduł umożliwia nabycie umiejętności posługiwania się branżowym językiem angielskim w zakresie nazewnictwa związanego z narzędziami, 

programami oraz czynnościami właściwymi dla zawodów administratora sieci i administratora baz danych. Uczestnicy szkolenia nauczą się 

poprawnej komunikacji ze współpracownikami oraz pracodawcami, a także w sytuacjach kontaktu z klientem lub dostawcą. Dodatkowo będą 

posiadali umiejętności pisania CV i listu motywacyjnego oraz uzgadniania warunków pracy. Główny nacisk w niniejszym module położony               

jest na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem 

anglojęzycznym. Podczas szkolenia rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe, receptywne oraz produktywne.

Wybrane elementy kursu:

qśrodowisko pracy administratora,

qpodzespoły sprzętu komputerowego, parametry 

sprzętowe, urządzenia sieciowe i peryferyjne,

qtopologie sieci, sieci WAN i LAN, 

qadministrowanie zasobami sieciowymi,

qrodzaje baz danych, ich tworzenie, instalacja, 

zabezpieczenie i odzyskiwanie danych,

qnajczęściej spotykane problemy z siecią,

qkontakt z klientem, dostawcą, kolegami z pracy,

qposzukiwanie pracy.

JĘZYK ANGIELSKI DLA ADMINISTRATORÓW SIECI I BAZ DANYCH

Zalecana liczba godzin szkolenia: 60 

Moduł przeznaczony jest dla osób, które zawodowo zajmują się florystyką w środowisku anglojęzycznym. Stanowi element składowy zawodu 

VCC New Competences - florysta, jak również samodzielny moduł VCC Select Competences. Pogłębia znajomość języka angielskiego,                  

przede wszystkim w zakresie umiejętności komunikacyjnych w zawodzie. Florysta powinien porozumieć się z klientami i dostawcami, poradzić 

sobie w typowych dla tego zawodu sytuacjach takich jak: przyjmowanie zamówienia, adresowanie, przygotowanie bukietów, wybór kwiatów, 

rozpoznawanie świąt i okazji w danym państwie. Niezbędne są również umiejętności potrzebne przy poszukaniu pracy: pisanie CV i listu 

motywacyjnego, prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej i uzgadnianie warunków pracy. Główny nacisk w module położony jest                              

na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów językowych, potrzebnych do pracy w kraju anglojęzycznym lub z klientem anglojęzycznym. 

Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym dla tego zawodu.

Wybrane elementy kursu:

qprzyjmowanie zamówień,

qpory roku, święta i inne okazje,

qnarzędzia pracy, techniki i materiały,

qzwroty używane do adresowania,

qposzukiwanie pracy,

qpisanie CV i listu motywacyjnego,

qrozmowa kwalifikacyjna,

qustalanie warunków pracy.

Zawsze aktualny wykaz szkoleń z zakresu 

branżowych języków obcych na: 

www.vccsystem.eu

JĘZYK ANGIELSKI DLA FLORYSTÓW

Zalecana liczba godzin szkolenia: 60 
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Celem modułu jest zdobycie i pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie potrzebnym do wykonywania pracy opiekuna osób 

starszych w środowisku niemieckojęzycznym. Opiekun osób starszych powinien umieć porozumieć się z osobami będącymi pod jego opieką, 

poradzić sobie w typowych dla zawodu sytuacjach takich, jak: rozmowa z podopiecznym, karmienie i przygotowanie posiłków, podawanie 

leków, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, pomoc w pracach domowych, udzielanie pierwszej pomocy, wzywanie pomocy w sytuacjach 

zagrożenia. Niezbędne są również umiejętności potrzebne przy szukaniu pracy: pisanie CV i listu motywacyjnego, prowadzenie rozmowy 

kwalifikacyjnej i uzgodnienie warunków pracy. Główny nacisk w module kładzie się na opanowanie słownictwa fachowego i zwrotów 

językowych. Rozwijane są wszystkie podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie i pisanie w zakresie potrzebnym                

dla tego zawodu.

Wybrane elementy kursu:

qśrodowisko pracy opiekuna osób starszych,

qcodzienne czynności opiekuna: rozmowa z podopiecznym, 

karmienie i przygotowanie posiłków, podawanie leków, 

wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, pomoc w pracach 

domowych,

qudzielanie pierwszej pomocy, wzywanie pomocy                       

w sytuacjach zagrożenia,

qkomunikacja z pracodawcą i podopiecznym, 

qposzukiwanie pracy,

qpisanie CV i listu motywacyjnego,

qrozmowa kwalifikacyjna i ustalanie warunków pracy.

JĘZYK NIEMIECKI DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

Zalecana liczba godzin szkolenia: 60 

Moduł kierowany jest do osób, które chcą podjąć pracę w zawodzie tokarz/frezer w kraju lub z klientem niemieckojęzycznym. Podstawowym 

założeniem modułu jest pogłębienie znajomości języka niemieckiego w zakresie niezbędnym do wykonywania tego zawodu. Program szkolenia 

zakłada naukę słownictwa branżowego, nazw przedmiotów, narzędzi, maszyn i materiałów, typowych zwrotów przydatnych podczas 

wykonywanych w ramach pracy tokarza/frezera czynności i towarzyszących im sytuacji, a także pojęć związanych z bezpieczeństwem w pracy. 

Program szkolenia uwzględnia rozwój umiejętności komunikacyjnych niezbędnych do poszukiwania pracy (pisanie listu motywacyjnego i CV), 

odbycia rozmowy kwalifikacyjnej, uzgodnienia warunków pracy, porozumienia się ze współpracownikami oraz zbadania potrzeb klienta. 

Wybrane elementy kursu:

qtypowe narzędzia i maszyny,

qmetody obróbki skrawaniem,

qczynności tokarza/frezera związane z procesem 

technologicznym,

qrozwiązywanie problemów technicznych,

qobsługa i badanie potrzeb klienta,

qzasady bezpieczeństwa,

qposzukiwanie pracy.

Zawsze aktualny wykaz szkoleń z zakresu branżowych 

języków obcych na: www.vccsystem.eu

JĘZYK NIEMIECKI DLA TOKARZY/FREZERÓW

Zalecana liczba godzin szkolenia: 60 
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