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PRZEWODNIK 
  

Podręcznik edukacyjny " Wdrażanie dokumentów ECVET " jest przewodnikiem dla organizacji (szkół, 

ośrodków szkolenia zawodowego oraz organizacji zaangażowanych w kształcenie i szkolenie 

zawodowe), których celem jest wykorzystanie systemu ECVET, zarówno w ramach programu Erasmus 

Plus, jak i poza nim. 

Podręcznik opisuje czym jest system ECVET, do czego służy, jak jest stosowany oraz jakie są zasady i 

dokumenty, z których należy korzystać. 

Podręcznik zawiera również sekcję, w której przedstawione są scenariusze odnoszące się do systemu 

ECVET w krajach zaangażowanych w partnerstwo, a także studia przypadków i dobre praktyki dotyczące 

stosowania systemu ECVET. 

Na końcu znajdują się dwa załączniki: kilka przykładów dokumentów ECVET wykorzystanych przez 

Informamentis Europa oraz glosariusz kluczowych terminów. 

Podręcznik edukacyjny " Wdrażanie dokumentów ECVET " powstał w ramach projektu "IMPROVE" - 

Erasmus + Key Action 2 - KA202 - Strategic Partnerships for vocational education and training project. 

Projekt IMPROVE ma na celu zaspokojenie potrzeby innowacji w systemach VET, dzięki alternatywnym 

i skutecznym metodologiom/podejściom do środowiska nauczania, w celu stworzenia udanego 

doświadczenia w nauczaniu zorientowanym na pracę. 

Partnerzy, którzy wspierają projekt "IMPROVE" mają wspólny cel promowania innowacyjnych praktyk i 

narzędzi w kształceniu i szkoleniu zawodowym, aby zachęcić ludzi do uznania go za "ważny wybór w ich 

karierze zawodowej", jak wskazała Komisja Europejska w jednym z "Dziesięciu działań" nowego i 

kompletnego "Programu umiejętności dla Europy" (2016). 

Jak podkreślono w wyżej wymienionej agendzie, celem Komisji UE jest uczynienie kształcenia i szkolenia 

zawodowego (VET) "pierwszym wyborem" poprzez zwiększanie możliwości podejmowania przez osoby 

uczące się w ramach VET nauki opartej na pracy oraz promowanie większej widoczności dobrych 

wyników VET na rynku pracy. 

Dzięki projektowi "IMPROVE", innowacyjne narzędzia i wytyczne mogą być wprowadzone w krajach 

uczestniczących w projekcie, wykorzystywane przez personel pracujący w różny sposób w VET, 

rozpowszechniane wśród uczniów w celu wspierania ich zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia, 

udostępniane organizacjom w Europie, jako punkt wyjścia do dalszych projektów i inicjatyw mających 

na celu poprawę systemów VET. 
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ROZDZIAŁ 1: CO TO JEST ECVET? 
 

 
ECVET to ramy techniczne dla transferu, uznawania i, w stosownych przypadkach, akumulacji efektów 

uczenia się poszczególnych osób w celu uzyskania kwalifikacji. Narzędzia i metodologia systemu ECVET 

obejmują opis kwalifikacji w kategoriach jednostek efektów uczenia się wraz z powiązanymi z nimi 

punktami, proces transferu i akumulacji oraz dokumenty uzupełniające, takie jak porozumienia o 

programie zajęć, transkrypty zaliczeń i przewodniki dla użytkowników systemu ECVET1. 

System ECVET powinien ułatwić uznawanie efektów uczenia się wynikających z przepisów krajowych, w 

ramach mobilności, w celu uzyskania kwalifikacji. Należy zauważyć, że system ECVET nie oznacza 

żadnego nowego uprawnienia dla obywateli do automatycznego uznawania efektów uczenia się lub 

punktów. Jego stosowanie w odniesieniu do danej kwalifikacji podlega ustawodawstwu, zasadom i 

przepisom obowiązującym w państwach członkowskich i opiera się na następujących zasadach i 

specyfikacjach technicznych  

System ECVET, opracowany przez państwa członkowskie we współpracy z Komisją Europejską, został 

przyjęty przez Parlament Europejski i Radę w 2009 roku. Przyjęcie i wdrożenie systemu ECVET w krajach 

uczestniczących jest dobrowolne. 

ECVET jest jednym z kilku europejskich narzędzi wprowadzonych w ostatniej dekadzie jako integralna 

część "edukacji i szkoleń 2010-20" oraz procesu kopenhaskiego. Ich wpływ zależy od ich spójności i 

interakcji, ale ich wdrożenie zwiększy przejrzystość kwalifikacji, wesprze mobilność i przyniesie korzyści 

obywatelom poprzez zapewnienie systematycznego i przejrzystego sposobu prezentowania, 

dokumentowania i potwierdzania ich wiedzy, umiejętności i kompetencji. 

ECVET jako część europejskiej strategii mającej na celu promowanie uczenia się przez całe życie na rzecz 

wzrostu gospodarczego i zdolności obywateli do zatrudnienia na europejskim rynku pracy ma dwojaki 

cel: 

 
1

 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu i 

akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) - 2009/C 155/02 
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◻ Ułatwianie mobilności studentów i pracowników (ECVET dla mobilności); 

◻  Uelastycznienie krajowych systemów kwalifikacji oraz dostosowanie ich do uznawania i przenoszenia 

(ECVET dla uczenia się przez całe życie). 

 

Aby wspierać mobilność, system ECVET działa na rzecz 

zwiększenia możliwości uznawania efektów uczenia się, a 

tym samym umożliwienia ludziom korzystania z tego, czego 

nauczyli się za granicą, w innej instytucji edukacyjnej i 

szkoleniowej lub w innych sytuacjach. Innymi słowy, dzięki 

systemowi ECVET łatwiejsze powinno stać się pełne 

uwzględnienie mobilności w ścieżkach kształcenia osób 

uczących się oraz uwidocznienie i uznanie tego, czego 

nauczyły się one za granicą. Sukces systemu ECVET będzie 

zależał od rozwoju wzajemnego zaufania pomiędzy właściwymi instytucjami.  

Aby wspierać uczenie się przez całe życie ECVET działa w 

celu poprawy rozpoznawania transferu i akumulacji tego, 

co zostało nauczone w przeszłości. Tak więc łatwiejsze 

może być opracowanie zindywidualizowanych ścieżek 

uczenia się przez całe życie, które umożliwiają ludziom 

stopniowe zdobywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, 

a ostatecznie także kwalifikacji, w oparciu o to, czego 

nauczyli się wcześniej. Innymi słowy, ECVET może ułatwić 

indywidualnym osobom przechodzenie pomiędzy różnymi 

stanowiskami pracy, firmami lub sektorami, ale także przejście z bezrobocia lub braku aktywności 

zawodowej do zatrudnienia.  

Na poziomie systemowym ECVET dąży do większej zgodności pomiędzy różnymi systemami kształcenia 

i szkolenia zawodowego (VET) funkcjonującymi w całej Europie oraz ich kwalifikacjami. 

Oznacza to, że z perspektywy systemowej celem jest osadzenie systemu ECVET i jego elementów 

technicznych w istniejących systemach kształcenia, szkolenia i kwalifikacji, tak aby system ECVET stał się 

stałym elementem europejskiego kształcenia i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach. Aby tak 

się stało, konieczne jest zaangażowanie rządów wszystkich krajów europejskich we wspieranie 

włączania zasad ECVET do istniejących systemów i ram kształcenia, szkolenia i kwalifikacji. 

Więc informacji w j. polskim 

Efekty uczenia się i ich weryfikacja w projektach mobilności edukacyjnejECVET Katalog przykładów 

https://czytelnia.frse.org.pl/media/ECVET_do_czytelni.pdf  

 

  

https://czytelnia.frse.org.pl/media/ECVET_do_czytelni.pdf
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1.1 ECVET - ZASADY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

1.1.1 Jednostki efektów uczenia się  

 

ECVET koncentruje się na serii Komponentów Technicznych, które 

razem ułatwiają proces uznawania uczenia się, niezależnie od kraju 

lub systemu edukacji, w którym odbywało się uczenie. 

Skuteczne wdrożenie systemu ECVET wymaga, aby kwalifikacje były 

opisane w kategoriach efektów uczenia się, przy czym efekty uczenia 

się powinny być zebrane w jednostki, a jednostki często kumulowane 

w celu stworzenia podstawy kwalifikacji lub nagród. Procesy oceny, 

walidacji i uznawania muszą również zostać uzgodnione przez 

wszystkie uczestniczące strony i powinny być zgodne z istniejącą 

praktyką krajową, regionalną, sektorową lub instytucjonalną.  

Jednostki efektów uczenia się2 to komponent kwalifikacji, składający 

się ze spójnego zestawu wiedzy, umiejętności i kompetencji, które 

mogą być oceniane i walidowane za pomocą powiązanych z nimi punktów ECVET. Kwalifikacja składa się 

z zasady z kilku jednostek i jest tworzona z całego zestawu jednostek.  

Osoba ucząca się może zatem osiągnąć kwalifikację poprzez zgromadzenie wymaganych jednostek, 

uzyskanych w różnych krajach i różnych kontekstach (formalnych oraz, w stosownych przypadkach, 

pozaformalnych i nieformalnych), przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów krajowych dotyczących 

gromadzenia jednostek i uznawania efektów uczenia się. 

SUGESTIA DLA UŻYTKOWNIKÓW  

Jednostkami składającymi się na kwalifikację powinny 

być:  

◻ opisane w czytelny sposób poprzez odniesienie do 

wiedzy, umiejętności i kompetencji w nich zawartych, 

◻ skonstruowane i zorganizowane w sposób spójny w 

odniesieniu do całej kwalifikacji, 

◻  skonstruowane w sposób, który umożliwia dyskretną 

ocenę i walidację efektów uczenia się w danej 

jednostce. 

Specyfikacje dla jednostki powinny zawierać: 

◻  nazwa rodzajowa jednostki, 

 
2

 ZALECENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiego systemu transferu i 

akumulacji punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) - 2009/C 155/02  
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◻ ogólny tytuł kwalifikacji (lub kwalifikacji), do których odnosi się dana jednostka, w stosownych 

przypadkach, 

◻ odniesienie do kwalifikacji zgodnie z poziomem EQF oraz, w stosownych przypadkach, poziomem 

krajowych ram kwalifikacji (NQF), wraz z punktami ECVET powiązanymi z daną kwalifikacją, 

◻ efekty uczenia się zawarte w jednostce 

◻  procedury i kryteria oceny tych efektów kształcenia/uczenia się, 

◻ punkty ECVET związane z daną jednostką, 

◻ ważność w czasie jednostki, tam gdzie ma to zastosowanie. 

Jednostka może być specyficzna dla jednej kwalifikacji lub 

wspólna dla kilku kwalifikacji. Oczekiwane efekty uczenia się 

definiujące daną jednostkę mogą zostać osiągnięte niezależnie 

od tego, gdzie i w jaki sposób zostały one osiągnięte. W związku 

z tym jednostka nie powinna być mylona z komponentem 

formalnego programu nauczania lub szkolenia.  

Zasady i procedury definiowania charakterystyk jednostek 

efektów uczenia się oraz łączenia i akumulacji jednostek dla 

danej kwalifikacji są określane przez właściwe instytucje i partnerów zaangażowanych w proces 

kształcenia zgodnie z przepisami krajowymi lub regionalnymi. 

Wymagania te mogą być restrykcyjne w zależności od tradycji i praktyki systemu kwalifikacji oraz 

sposobu, w jaki projektowane są standardy kwalifikacji. Jednostki mogą również ustrukturyzować 

program formalnego kształcenia i szkolenia. 

W krajach, w których kwalifikacje nie są zaprojektowane w kategoriach jednostek lub w których nie 

pozwalają one na akumulację jednostek, możliwe jest wykorzystanie systemu ECVET na rzecz mobilności 

poprzez tworzenie jednostek wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby mobilności. Punkty uzyskane za 

te jednostki mogą być następnie transferowane. Efekty uczenia się zostaną potwierdzone poprzez 

zwolnienie uczącego się z odpowiedniej części ścieżki kształcenia i szkolenia w instytucji macierzystej (co 

oznacza, że nie będzie on musiał ponownie przechodzić procesu uczenia się). Efekty uczenia się zostaną 

jednak uznane dopiero po uzyskaniu przez osobę uczącą się końcowej oceny prowadzącej do przyznania 

kwalifikacji. 

Aby pogrupować efekty uczenia się w jednostki, konieczne jest zidentyfikowanie tych efektów, które 

odnoszą się do siebie nawzajem. Istnieją różne kryteria, według których efekty uczenia się mogą być 

pogrupowane w jednostki, a wybór, które kryteria zastosować, zależy od systemu kwalifikacji.  

SUGESTIA DLA UŻYTKOWNIKÓW  

Niektóre przykłady kryteriów stosowanych przy grupowaniu zostały podane na stronie ecvet-

secretariat.eu3 i przedstawione poniżej:  

 
3

 https://www.ecvet-secretariat.eu/en  

https://www.ecvet-secretariat.eu/en
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◻ grupowanie efektów uczenia się w oparciu o korelację z tym samym zestawem czynności/zadań 

zawodowych (np. efekty uczenia się w jednostce o nazwie "szampon i zabiegi fryzjerskie"); 

◻ grupowanie efektów uczenia się w oparciu o korelację z tym samym produktem lub techniką 

produkcji (np. efekty uczenia się w jednostce zatytułowanej "przygotowywanie potraw z grilla"); 

◻ grupowanie efektów uczenia się zgodnie z etapami procesu produkcyjnego lub procesu wykonywania 

usługi (na przykład efekty uczenia się w jednostce o nazwie "informowanie klienta o interwencji 

konserwacyjnej");  

◻ grupowanie efektów uczenia się w jednostki, ponieważ odnoszą się one do tego samego obszaru 

wiedzy, umiejętności lub kompetencji (np. kompetencje w zakresie języka obcego mogą stanowić 

oddzielną jednostkę).  

Kwalifikacje VET mogą 
zawierać efekty 
uczenia się, które są 
wyraźnie powiązane z 

umiejętnością 
wykonywania przez 
daną osobę 
określonej czynności 
w miejscu pracy, ale 
często zawierają 
również efekty 
uczenia się odnoszące 
się do kluczowych 
kompetencji. Do 
systemu kwalifikacji 
należy decyzja, czy 
efekty uczenia się 

bezpośrednio 
związane z konkretną 

działalnością 
zawodową są zgrupowane w jednostki razem z kluczowymi kompetencjami, czy też (niektóre) efekty 
uczenia się związane z kluczowymi kompetencjami tworzą oddzielne jednostki.  

Wreszcie, co do zasady, efekty uczenia się w ramach kwalifikacji powinny być oceniane tylko raz (chyba 
że oczekiwany poziom osiągnięć uczącego się jest wyższy). Dlatego ten sam efekt uczenia się nie jest 
zazwyczaj włączany do kilku różnych jednostek. Jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne 
zdefiniowanie pewnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które są powiązane ze wszystkimi 
jednostkami lub grupą jednostek - na przykład dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, ochrony 
środowiska, higieny lub w niektórych przypadkach kompetencji kluczowych. Nawet jeśli te efekty 
uczenia się są wspólne lub przekrojowe dla całej kwalifikacji, powinny być zidentyfikowane w opisie 
jednostki. 

Opisy jednostek mają kluczowe znaczenie dla powodzenia procesów ECVET, ponieważ stanowią 

podstawę przejrzystości kwalifikacji. Opis jednostki umożliwia właściwym instytucjom i organizatorom 
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kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych 

systemów kwalifikacji, a także pracodawcom, 

zrozumienie charakterystyki jednostek i oceny, 

która miała miejsce w innym kontekście.  

Ważne są dwa aspekty: przejrzystość 

stosowanej terminologii oraz sposób organizacji 

tekstu w sposób przyjazny dla użytkownika. 

 

SUGESTIA DLA UŻYTKOWNIKÓW  

Podczas spotkania " Elastyczne kwalifikacje na zmieniającym się rynku pracy" (listopad 2015) , pojawiły 

się kolejne 4potencjały Jednostek efektów uczenia się, opisane poniżej. 

◻ Jednostki efektów uczenia się mogą być wykorzystane do uczynienia kwalifikacji bardziej 

przejrzystymi dla pracodawców, przełamując ogólny brak zaufania do "tradycyjnych" kwalifikacji. 

◻ Jednostki efektów uczenia się mogą wspierać rynek pracy w określaniu jego potrzeb. 

◻ Jednostki efektów uczenia się mogą wspierać walidację wcześniejszego uczenia się również u 

organizatora kształcenia, określać, jaki zakres kwalifikacji został już nabyty i co należy rozwinąć, aby 

nadać pełną kwalifikację. Może to polegać na procesie dojrzewania ludzi jako podmiotów w procesie 

uczenia się, uświadamiania im ich drogi i sprawiania, że interwencje szkoleniowe będą krótsze i 

bardziej adekwatne. 

◻ Jednostki efektów uczenia się i mechanizmy oceny mogą być powiązane z wnioskami o uznanie 

kształcenia nieformalnego i incydentalnego (NFIL). 

  

 
4

 253 zarejestrowanych uczestników, w tym krajowych koordynatorów i ekspertów ECVET, przedstawicieli świata ekonomii i świata 

społecznego oraz innych ekspertów (VET, Higher Education ...).- Źródło: ECVET TEAM - ECVET Forum 2015 - Ewaluacja. 
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1.1.2 Punkty ECVET  

Punkty ECVET są liczbowym odzwierciedleniem ogólnej wagi efektów uczenia się w danej kwalifikacji 

oraz względnej wagi jednostek dotyczących tej kwalifikacji. Wraz z jednostkami, opisami efektów 

uczenia się i informacjami o poziomie kwalifikacji, punkty ECVET mogą pomóc w zrozumieniu 

kwalifikacji. Liczba punktów ECVET przypisanych do danej kwalifikacji, wraz z innymi specyfikacjami, 

może wskazywać na przykład, że zakres kwalifikacji jest wąski lub szeroki. Liczba punktów ECVET 

przypisanych do danej jednostki dostarcza uczącemu się informacji na temat względnej wagi tego, co 

już zgromadził. Dostarcza mu również informacji o tym, co pozostaje do osiągnięcia. 

SUGESTIA DLA UŻYTKOWNIKÓW  

Aby przypisać punkty ECVET do danej kwalifikacji, wybiera się referencyjną ścieżkę kształcenia. Może to 

być, na przykład, najbardziej typowa ścieżka (pod względem liczby uczących się). Stosując konwencję 

dotyczącą punktów ECVET, określa się liczbę punktów ECVET dla danej kwalifikacji (jeden rok = 60 

punktów ECVET). Na przykład, 180 punktów dla kwalifikacji, która ma ścieżkę referencyjną trwającą dwa 

lata. W konsekwencji, kwalifikacji tej przypisuje się 180 punktów ECVET, nawet jeśli może być ona 

przygotowana w ramach krótszej lub dłuższej ścieżki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na przykład we Francji kwalifikacja na poziomie średnim II stopnia Baccalaureate professional (matura 

zawodowa) może być uzyskana poprzez: 

◻ Wstępne szkolne kształcenie i szkolenie zawodowe - normalny czas trwania programu wynosi trzy 

lata;  

◻ Poprzez szkolenie w ramach praktyk zawodowych - normalny czas trwania to również trzy lata;  

◻ Ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe - czas trwania zależy od wcześniejszego doświadczenia 

osoby uczącej się lub jej wcześniejszych kwalifikacji.  

◻ Pełną kwalifikację można również uzyskać poprzez walidację uczenia się pozaformalnego i 

nieformalnego lub poprzez połączenie kształcenia ustawicznego i walidacji. 
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(Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej - Francja)  

Jeśli za ścieżkę odniesienia przyjmie się wstępny program kształcenia i szkolenia zawodowego (jest to 

najczęściej wybierana ścieżka), kwalifikacja matury zawodowej będzie miała 180 punktów ECVET. Ta 

liczba punktów ECVET będzie miała zastosowanie niezależnie od ścieżki, którą podążano w celu 

uzyskania kwalifikacji. 

SUGESTIA DLA UŻYTKOWNIKÓW  

Punktów ECVET nie należy mylić z kredytami.  

Podczas gdy punkty oznaczają efekty kształcenia/uczenia się osiągnięte przez osobę uczącą się (patrz 

sekcja "Transfer i akumulacja punktów"), punkty ECVET dostarczają informacji o kwalifikacji i 

jednostkach.  

Innymi słowy, podczas gdy punkty są związane z osobą i jej osiągnięciami (punkty nie istnieją same w 

sobie, jeśli ktoś ich nie osiągnął), punkty ECVET są związane ze strukturą i opisem kwalifikacji (niezależnie 

od tego, czy ktoś osiągnął daną kwalifikację, czy nie). 

Punkty mogą być przenoszone i akumulowane, jeżeli właściwa instytucja uzna, że punkty uzyskane przez 

osobę uczącą się są istotne i mogą być traktowane jako część kwalifikacji, do której osoba ucząca się 

przygotowuje się (lub o której uznanie ubiega się).  

Punkty ECVET dostarczają informacji na temat punktów, które uczący się przeniósł i zgromadził (np. jaka 

jest względna waga jednostek, które uczący się już osiągnął). 
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1.1.3 Transfer i akumulacja punktów 
Punkty za efekty uczenia się (tj. punkty) oznaczają efekty 
uczenia się osób, które zostały ocenione i które mogą być 
akumulowane w celu uzyskania kwalifikacji lub 
przeniesione do innych programów kształcenia lub 
kwalifikacji.  

Zaliczenie odnosi się do faktu, że osoba ucząca się 
osiągnęła oczekiwane efekty kształcenia/uczenia się, 
które zostały ocenione pozytywnie, a wynik oceny został 
udokumentowany w indywidualnym wykazie zaliczeń. W 
oparciu o tę dokumentację inne instytucje mogą uznać 
punkty zaliczeniowe osoby uczącej się.  

Zaliczenie jest pojęciem odrębnym od punktów ECVET. Rozróżnienie pomiędzy punktami kredytowymi 
a punktami ECVET znajduje się w sekcji dotyczącej punktów ECVET.  

Transfer punktów to proces, dzięki któremu efekty kształcenia/uczenia się osiągnięte w jednym 
kontekście mogą być uwzględnione w innym kontekście. Transfer punktów oparty jest na procesach 
oceny, walidacji i uznawania.  

Aby efekty kształcenia/uczenia się mogły zostać przeniesione, muszą zostać ocenione. Wynik oceny jest 
zapisywany w wykazie zaliczeń studenta i stanowi zaliczenie. W oparciu o ocenione efekty, zaliczenie 
może być walidowane i uznawane przez inną właściwą instytucję.  

Istnieją dwa przypadki transferu punktów:  

◻ Transfer w ramach partnerstwa  

◻ Przeniesienie poza spółki osobowe  

Są one dokładniej wyjaśnione poniżej:  

Jeżeli transfer punktów odbywa się w ramach zorganizowanej mobilności, której podstawą jest 
porozumienie o programie zajęć, to w przypadku pozytywnej oceny punkty powinny być walidowane i 
uznawane automatycznie.  

Akumulacja punktów to proces, dzięki któremu uczący się mogą stopniowo zdobywać kwalifikacje 
poprzez kolejne oceny i walidację efektów uczenia się.  

O akumulacji punktów decyduje właściwa instytucja odpowiedzialna za przyznanie kwalifikacji. Po 
zgromadzeniu przez uczącego się wymaganej liczby punktów i spełnieniu wszystkich warunków 
niezbędnych do przyznania kwalifikacji, otrzymuje on kwalifikację.  

Akumulacja ECVET jest możliwa dzięki zastosowaniu jednostek efektów uczenia się, które mogą być 
stopniowo oceniane, walidowane i uznawane. Jest ona oparta na zasadach i wymaganiach dotyczących 
akumulacji w systemach kwalifikacji. Zasady te określają, które efekty uczenia się są akumulowane w 
celu uzyskania danej kwalifikacji oraz w jaki sposób są one oceniane i walidowane.  

Możliwe jest połączenie oceny za każdy moduł i wynikającej z niej kumulacji modułów z oceną końcową. 
Rolą takiej oceny końcowej nie jest ponowna weryfikacja, czy każdy efekt uczenia się, który został już 
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oceniony, został osiągnięty. Ocena końcowa ma na celu sprawdzenie, czy uczący się potrafią połączyć 
efekty uczenia się uzyskane w różnych jednostkach ze względu na wykonywanie złożonych zadań lub 
tworzenie produktów/projektów.  

W ramach partnerstw ECVET, transfer punktów jest przewidziany w porozumieniu o programie zajęć. 
Porozumienie to określa, jakie efekty uczenia się należy osiągnąć w trakcie mobilności i w jaki sposób 
będą one oceniane.  

Jeśli osoba ucząca się została pozytywnie oceniona przez instytucję przyjmującą5, oznacza to, że efekty 
kształcenia/uczenia się oczekiwane dla danych jednostek zostały osiągnięte. Zostaje to odnotowane w 
wykazie zaliczeń osoby uczącej się. Instytucja macierzysta dokonuje 6walidacji i automatycznie uznaje 
zaliczenia dokonane przez osobę uczącą się, zgodnie z porozumieniem o programie zajęć.  

W przypadku efektów uczenia się uzyskanych w innych środowiskach i kontekstach, które odpowiadają 

jedynie części jednostki w systemie macierzystym, możliwa jest walidacja i uznanie wyników oceny w 

ramach oceny ciągłej (jeśli taka istnieje). W każdym przypadku, uczący się powinien być zwolniony z  

Jeśli chodzi o walidację uczenia się formalnego, pozaformalnego lub nieformalnego, poza partnerstwem 

jest to właściwa instytucja, która jest uprawniona do przyznawania kwalifikacji lub jednostek lub do 

przyznawania punktów, które walidują (ewentualnie po zorganizowaniu oceny) efekty uczenia się 

uczącego się. 

Partnerstwo powinno zadbać o to, by uczący się, którzy są oceniani w innym kontekście i których punkty 

są przenoszone, nie byli pokrzywdzeni w porównaniu z innymi uczącymi się w systemie macierzystym. 

Jeśli, na przykład, w systemie macierzystym do zaliczania stosuje się oceny, partnerstwo powinno 

znaleźć sposób na zagwarantowanie, że mobilny uczący się otrzyma oceny odpowiadające jego 

osiągnięciom. 

Możliwe jest przenoszenie efektów uczenia się, które nie odpowiadają pełnej jednostce, ale zależy to od 

zasad dotyczących oceny, walidacji i/lub uznawania w systemie kwalifikacji. 

Szczególnie w przypadku mobilności geograficznej może być trudno osiągnąć efekty uczenia się 

odpowiadające pełnej jednostce. 

SUGESTIA DLA UŻYTKOWNIKÓW  

W niektórych projektach pilotażowych ECVET przewidziano rozwiązania w zakresie transferu efektów 

uczenia się, które nie odpowiadają pełnej jednostce. Jednak sposób, w jaki te części jednostek mogą być 

walidowane i uznawane w systemie macierzystym różni się w zależności od systemu kwalifikacji. 

 
5

 Instytucja goszcząca to ta, która prowadzi szkolenia w zakresie danych efektów uczenia się i ocenia osiągnięte efekty uczenia 

się. W kontekście partnerstw ECVET to właśnie instytucja goszcząca przyjmuje mobilnego ucznia i zapewnia mu zajęcia 
edukacyjne (moduły, kursy, staże itp.), a także ocenę. 
 
6

 Instytucja macierzysta to instytucja, która będzie walidować i uznawać efekty uczenia się osiągnięte przez osobę uczącą 

się. W kontekście partnerstw ECVET jest to instytucja macierzysta, która wysyła osobę uczącą się i do której osoba ucząca 
się powraca.  
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Jeśli chodzi o możliwość zorganizowania transferu punktów poza ramami systemu ECVET, należy 
podkreślić, że poza partnerstwami ECVET nie istnieje porozumienie o programie zajęć. Dlatego decyzja 
o uznawaniu punktów leży całkowicie w rękach instytucji właściwej dla systemu, w którym uczący się 
chce, aby jego punkty zostały uznane. Instytucja ta powinna zbadać, czy efekty kształcenia/uczenia się, 
które uzyskał uczący się i które zostały ocenione (co można ewentualnie udokumentować w 
indywidualnym wykazie zaliczeń) są porównywalne z wymogami jej systemu (np. czy są porównywalne 
ze standardami kwalifikacji?). Jeśli tak, to instytucja właściwa może podjąć decyzję o walidacji i uznaniu 
punktów zaliczeniowych osoby uczącej się.  
W przypadkach, gdy efekty uczenia się nie zostały wcześniej ocenione, instytucja właściwa może zwrócić 
się do osoby uczącej się o poddanie się procedurze walidacji i uznawania uczenia się formalnego, 
pozaformalnego i nieformalnego.  



 

  

 

15 

 

1.1.4 Ocena efektów uczenia się  

Przed okresem mobilności partnerzy omawiają i 

uzgadniają sposób(y), w jaki efekty uczenia się będą 

oceniane podczas okresu mobilności. Uzgadniają 

również, w jaki sposób zapewniona zostanie jakość tego 

procesu. Wymagania dotyczące oceny są opisane w 

porozumieniu o programie zajęć i mogą zostać 

sformalizowane w protokole ustaleń. 

Instytucja macierzysta waliduje efekty uczenia się 

ocenione przez instytucję goszczącą. W tym procesie instytucja macierzysta korzysta z wykazu zaliczeń 

osoby uczącej się, aby zweryfikować, czy efekty uczenia się zdefiniowane dla okresu mobilności zostały 

rzeczywiście pozytywnie ocenione w instytucji goszczącej.  

Instytucja przyjmująca organizuje ocenę efektów uczenia się zgodnie z Porozumieniem o programie 

zajęć. Ocena może być dokonywana przez nauczycieli, trenerów, pracodawców itp. w zależności od 

rozwiązań i procedur w zakresie kształcenia i szkolenia oraz oceny stosowanych w instytucji 

przyjmującej. 

SUGESTIA DLA UŻYTKOWNIKÓW  

Ważne jest, aby instytucje goszczące i macierzyste przedyskutowały przed mobilnością stosowane 

metody oceny oraz profil osób oceniających. W ten sposób można zapewnić spełnienie wymogów 

dotyczących zapewnienia jakości, oczekiwanych przez instytucję macierzystą, która dokona walidacji 

zaliczenia (należy pamiętać, że nie oznacza to, że metody oceny i profil osób oceniających powinny być 

takie same dla instytucji macierzystej i goszczącej).  

Jeśli chodzi o walidację uczenia się formalnego, pozaformalnego lub 

nieformalnego, poza partnerstwem jest to właściwa instytucja, która jest 

uprawniona do przyznawania kwalifikacji lub jednostek lub do przyznawania 

punktów, które walidują (ewentualnie po zorganizowaniu oceny) efekty uczenia 

się uczącego się.  

 

SUGESTIA DLA UŻYTKOWNIKÓW  

Partnerstwo powinno zadbać o to, by uczący się, którzy są oceniani w innym kontekście i których punkty 

są przenoszone, nie byli pokrzywdzeni w porównaniu z innymi uczącymi się w systemie macierzystym. 

Jeśli, na przykład, w systemie macierzystym do zaliczania 

stosuje się oceny, partnerstwo powinno zadbać o to, by 

mobilny uczący się otrzymał oceny odpowiadające jego 

osiągnięciom.  

Stosowanie jednostek efektów kształcenia wzmacnia jakość 
procesu oceny, ponieważ: 
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◻ osoba oceniająca może z łatwością wyjaśnić związek między treścią jednostki a kryteriami oceny; 

◻  wskaźniki i kryteria zadowalającego osiągnięcia przez uczącego się mogą być jasno wyrażone. 

1.1.5 ECVET a uczenie się pozaformalne 

W zaleceniu (2009/C 155/02) stwierdza się, że 

◻  ECVET ułatwia tworzenie 

elastycznych i 

zindywidualizowanych 

ścieżek oraz uznawanie tych 

efektów uczenia się, które są 

uzyskiwane w drodze uczenia 

się pozaformalnego i 

nieformalnego.  

◻  W celu zastosowania 

systemu ECVET do efektów 

uczenia się uzyskanych w 

kontekście uczenia się 

pozaformalnego i 

nieformalnego lub poza 

ramami MoU. Właściwa 

instytucja, która jest 

uprawniona do przyznawania 

kwalifikacji lub jednostek lub do przyznawania punktów, powinna ustanowić procedury i mechanizmy 

identyfikacji, walidacji i uznawania tych efektów uczenia się poprzez przyznawanie odpowiednich 

jednostek i związanych z nimi punktów ECVET.  

SUGESTIA DLA UŻYTKOWNIKÓW  

Proces walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego ze względu na uzyskanie kwalifikacji 

przebiega zazwyczaj według tych etapów: 

◻ Identyfikacja wiedzy, umiejętności i kompetencji rozwijanych podczas działań wolontariackich, w 

środowisku rodzinnym, zawodowym lub w czasie wolnym. 

◻ Dokumentacja tych efektów uczenia się poprzez zbieranie dowodów, takich jak opisy poprzednich 

działań roboczych, tworzenie portfolio lub ocena. 

◻ Walidacja tych efektów uczenia się w odniesieniu do standardów, referencji lub listy oczekiwanych 

efektów uczenia się. 

◻ Przyznanie kwalifikacji lub części kwalifikacji (uznanie efektów uczenia się). 
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ECVET ułatwia ten proces, ponieważ: 

◻ opisuje wiedzę, umiejętności i kompetencje 

wymagane do uzyskania kwalifikacji oraz 

związane z nimi jednostki. Ułatwia to instytucji 

właściwej określenie, co uczący się już osiągnęli 

w porównaniu z tym, co jest wymagane w celu 

uzyskania kwalifikacji; 

◻  można wykorzystać, aby umożliwić uczącym się osiągnięcie 

niektórych jednostek poprzez walidację uczenia się 

pozaformalnego i nieformalnego, a innych poprzez uczenie się 

formalne;  

◻ Ułatwia dokumentowanie osiągniętych wyników nauczania za 

pomocą narzędzi takich jak osobiste transkrypty. 

 

ECVET umożliwia zatem uczącym się uzyskanie kwalifikacji 

częściowo poprzez walidację i uznanie pozaformalnego i 

nieformalnego uczenia się oraz poprzez osiągnięcie pozostałych 

jednostek w drodze uczenia się formalnego. 
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1.2 ECVET - Dokumenty urzędowe (Mou - LA - Personal Transcript) 

Osoby odpowiedzialne za ECVET mogą odnieść korzyści ze stosowania wspólnych europejskich 

dokumentów lub szablonów, które promują jakość mobilności edukacyjnej, a mianowicie: 

Memorandum of Understanding (MoU), Porozumienie o programie zajęć (LA) Personal Transcript. 

 

◻ Protokół ustaleń 

Protokół ustaleń jest porozumieniem między 

właściwymi instytucjami, które określa ramy transferu 

punktów. Formalizuje on partnerstwo ECVET poprzez 

stwierdzenie wzajemnej akceptacji statusu i procedur 

zaangażowanych właściwych instytucji. Określa 

również procedury współpracy w ramach partnerstwa.  

Protokół ustaleń jest potrzebny, ponieważ transfer 

punktów jest wspierany przez wzajemne zaufanie 

pomiędzy zaangażowanymi właściwymi instytucjami. 

Jak stwierdzono w zaleceniu ECVET, należy je wspierać 

poprzez sporządzanie protokołów ustaleń.  

Aby uznać punkty, właściwa instytucja odpowiedzialna 

musi mieć pewność, że wymagane efekty 

kształcenia/uczenia się zostały ocenione w sposób 

rzetelny i prawidłowy. Musi ona również mieć 

pewność, że zaliczenia dokonywane przez studentów dotyczą oczekiwanych efektów 

kształcenia/uczenia się i że są one na odpowiednim poziomie.  

Ustanawiając MoU, właściwe instytucje powinny uznać podejście swoich partnerów do 

projektowania jednostek, oceny, walidacji, uznawania, a także zapewniania jakości. Dzięki temu 

procesowi dokonują one świadomych osądów na temat warunków, na jakich mogą uznawać punkty 

uzyskane w systemach partnerskich.  

Właściwe instytucje, z których każda jest uprawniona w swoim środowisku do przyznawania 

kwalifikacji lub jednostek lub do przyznawania punktów za osiągnięte efekty uczenia się w celu 

transferu i walidacji, zawierają MoU.  

Należy zauważyć, że jedna instytucja może być właściwa dla więcej niż jednej funkcji w systemie 

kwalifikacji, jak również w systemie ECVET, w zależności od struktury systemu kwalifikacji. Mogą to 

być ministerstwa, organy zajmujące się kwalifikacjami, władze regionalne, przedstawiciele 

pracodawców lub izby itp.  

Jeśli chodzi o możliwość stosowania protokołów ustaleń poza mobilnością geograficzną, można 

podkreślić, że partnerstwa na rzecz transferu punktów z wykorzystaniem systemu ECVET mogą być 

tworzone dla 

transnarodowej mobilności geograficznej, ale także do innych celów.  
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Zasady ECVET i wykorzystanie porozumień w formie MoU są jedną z metod, które mogą ułatwić 

proces uznawania efektów uczenia się w perspektywie uczenia się przez całe życie dla celów takich 

jak: 

- Pozioma progresja uczących się (na tym samym poziomie). MoU mogą istnieć pomiędzy właściwymi 

organami w różnych systemach kwalifikacji, aby umożliwić uczącym się posiadającym kwalifikację z 

jednego systemu kwalifikacji (na przykład w zakresie uczenia się dorosłych) uzyskanie uznania, jeśli 

pragną oni uzyskać podobną kwalifikację z innego systemu kwalifikacji (na przykład szerszą 

kwalifikację zwykle przygotowywaną w ramach kształcenia i szkolenia wstępnego); 

- Pionowa progresja uczących się (między poziomami). Pomiędzy właściwymi organami regulującymi 

kwalifikacje na różnych poziomach mogą istnieć porozumienia o uznawaniu punktów dla uczących 

się przechodzących z jednego poziomu na drugi w przypadkach, gdy kwalifikacja na niższym 

poziomie ma pewne wspólne lub porównywalne efekty uczenia się z kwalifikacją na wyższym 

poziomie. Jest to możliwe w systemach kwalifikacji, w których kwalifikacje są zaprojektowane w 

formie ścieżek z wieloma punktami wejścia i wyjścia. Możliwa jest również progresja z wyższego 

kształcenia i szkolenia zawodowego (w niektórych systemach na poziomie 5 EQF) do kwalifikacji 

szkolnictwa wyższego na poziomie 6 EQF. 

SUGESTIA DLA UŻYTKOWNIKÓW  

MoU zawiera oświadczenia, poprzez które zainteresowane strony:  

- akceptują wzajemnie swój status jako właściwych instytucji,  

- akceptują wzajemnie swoje kryteria i procedury zapewniania jakości, oceny, walidacji i uznawania za 

zadowalające dla transferu punktów. Niniejsza umowa oparta jest na przejrzystości informacji 

dotyczących powyższych procesów.  

- uzgodnić warunki funkcjonowania partnerstwa, takie jak cele, czas trwania i ustalenia dotyczące 

przeglądu protokołu ustaleń. Warunki te będą zależeć od celów i kontekstu partnerstwa.  

- uzgodnić porównywalność kwalifikacji, których dotyczy transfer punktów, przy użyciu poziomów 

odniesienia ustanowionych przez EQF. Poziom szczegółowości w tym punkcie będzie się różnił w 

zależności od partnerstwa.  

- określić inne podmioty i właściwe instytucje, które mogą być zaangażowane w dany proces, oraz ich 

funkcje. W protokole ustaleń określono role innych właściwych instytucji w odniesieniu do takich funkcji, 

jak podpisywanie porozumień o programie zajęć, ocena, wydawanie wykazów zaliczeń osób uczących 

się itp.  

 

◻ Porozumienie o programie zajęć (LA) 
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Porozumienie o programie zajęć jest 

zindywidualizowanym dokumentem, 

który określa warunki dotyczące 

konkretnego okresu mobilności. 

Określa ono, dla uczącego się, jakie 

efekty uczenia się i jednostki powinny 

zostać osiągnięte wraz z przypisanymi 

im punktami ECVET.  

 

Porozumienie o programie zajęć stanowi również, że jeżeli 

uczący się osiągnie zakładane efekty uczenia się i zostaną 

one pozytywnie ocenione przez instytucję goszczącą, to 

instytucja macierzysta dokona ich walidacji i uzna je za część wymogów dotyczących kwalifikacji. 

Porozumienie o programie zajęć stanowi zatem zobowiązanie dla osoby uczącej się, że jej osiągnięcia, 

jeśli będą zgodne z oczekiwaniami, zostaną uznane.  

Do uznawania punktów zaliczeniowych uzyskanych w trakcie skoordynowanej mobilności zachęca się 

za pomocą porozumień o programie zajęć. Zapewniają one, że instytucje goszczące i macierzyste, jak 

również uczący się, posiadają informacje na temat celów i warunków okresu mobilności, jak również 

ich ról.  

 

Przestrzeganie warunków porozumienia o programie zajęć umożliwia automatyczne uznanie 

punktów po powrocie osoby uczącej się. Odbywa się to bez dodatkowej oceny lub sprawdzania treści 

okresu mobilności. 

SUGESTIA DLA UŻYTKOWNIKÓW  

Porozumienie o programie zajęć jest zawsze podpisywane przez te strony: 

- instytucja macierzysta (instytucja, która będzie walidować i uznawać efekty uczenia się osiągnięte 

przez osobę uczącą się);  

- instytucja goszcząca (która prowadzi szkolenia w zakresie danych efektów uczenia się i ocenia 

osiągnięte efekty uczenia się);  

-osoby uczącej się (czasami Porozumienie o programie zajęć może zawierać również podpisy 

rodziców osoby uczącej się, jeśli jest ona niepełnoletnia). Dzięki temu rodzina studenta jest również 

świadoma oczekiwanej ścieżki kształcenia i osiąganych efektów kształcenia. 

 

Jeśli chodzi o różnicę między porozumieniem o programie zajęć a protokołem ustaleń, możemy 

podkreślić, że: 

- porozumienie o programie zajęć zawiera informacje dotyczące tożsamości osoby uczącej się, czasu 

trwania okresu mobilności, efektów uczenia się, które ma osiągnąć osoba ucząca się, oraz związanego 

z nimi systemu ECVET 
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punktów (jako odpowiadających względnej wadze jednostki w systemie macierzystym); 

- MoU jest dokumentem ramowym, który określa warunki uznawania punktów uzyskanych w 

systemach partnerskich. Może on dotyczyć grupy lub nawet wielu kwalifikacji. 

 

Porozumienie o programie zajęć jest bardziej szczegółowym dokumentem. Jest ono sporządzane dla 

danego przypadku mobilności i opisuje efekty uczenia się oraz sposób ich oceny. 

 

◻ Transkrypcja osobista  

Transkrypt osobisty jest zapisem osiągnięć w nauce. Zawiera on 

informacje o ocenionych efektach uczenia się, jednostkach i 

przyznanych punktach ECVET. Określa również tożsamość uczącego 

się oraz właściwą instytucję (instytucje), która oceniła, walidowała 

i uznała punkty uczącego się.  

SUGESTIA DLA UŻYTKOWNIKÓW  

Porozumienie o programie zajęć opisuje, czego oczekuje się od uczącego się, natomiast wykaz 

zaliczeń dokumentuje to, co udało mu się osiągnąć.  
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1.3 Zalecenia ECVET i EQF  

 

Europejskie ramy kwalifikacji (EQF) są jednym z 

szeregu instrumentów opracowanych w celu 

wspierania europejskiej współpracy w 

dziedzinie kształcenia i szkolenia (inne 

instrumenty to EQAVET, ECTS, NARIC i 

Europass).  

Opracowywane i testowane przez wiele lat, EQF zostały oficjalnie uruchomione w 2008 r., a obecnie są 

kierowane przez nowsze zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2018)7 .  

W zaleceniu jest mowa o potrzebie odniesienia i porównania wszystkich rodzajów i poziomów 

kwalifikacji, o znaczeniu odnowionego lub zmienionego odniesienia do ram krajowych oraz o ambicji 

włączenia odniesienia do odpowiedniego poziomu ERK we wszystkich nowo wydawanych dokumentach 

kwalifikacyjnych.  

Działając jako mechanizm przekładu dla istniejących kwalifikacji krajowych, EQF mają na celu 

promowanie mobilności pracowników i osób uczących się, ułatwianie uczenia się przez całe życie i 

uznawania kwalifikacji oraz zwiększenie zrozumienia i porównania poziomów kwalifikacji w różnych 

krajach europejskich poprzez powiązanie krajowych systemów kwalifikacji ze wspólnymi europejskimi 

ramami odniesienia. 

EQF obejmuje wszystkie poziomy i wszystkie rodzaje uczenia się i koncentruje się na ośmiu poziomach 

odniesienia, znanych jako poziomy EQF, które opisują, co uczący się wie, rozumie i potrafi zrobić 

(deskryptory efektów uczenia się). EQF nie opisuje jednak konkretnych kwalifikacji, opierając się zamiast 

tego na poziomowaniu kwalifikacji i nagród w odniesieniu do istniejących krajowych systemów i ram 

kwalifikacji (NQF). 

Odniesienie różnych krajowych systemów i ram kwalifikacji do EQF jest w toku, przy czym niektóre kraje 

zakończyły to działanie, a inne nadal pracują nad rozwojem i działaniami związanymi z odniesieniem. 

Tam, gdzie odniesienie zostało zakończone, wyniki zostały umieszczone na portalu8 Komisji Europejskiej 

Learning Opportunities and Qualifications in Europe, aby umożliwić porównanie różnych krajowych ram 

kwalifikacji NQF, z EQF i między sobą. 

Zasady opracowane przez Grupę Roboczą ECVET SECRETARIAT9 nie są zdefiniowane w zaleceniu ECVET 

i nie zastępują zalecenia ECVET, jednak zostały one opracowane z uwzględnieniem zalecenia EQF. 

 
7

 https://www.ecvet-secretariat.eu/en  
8

 https://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5b0%5d=im_field_entity_type%3A97 
9

 https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/en.pdf  

http://www.eqavet.eu/gns/home.aspx
http://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/european-credit-transfer-and-accumulation-system-ects_en
http://www.enic-naric.net/
http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/en.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/en.pdf
http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5b0%5d=im_field_entity_type%3A97
http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5b0%5d=im_field_entity_type%3A97
http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?f%5b0%5d=im_field_entity_type%3A97
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ceead970-518f-11e7-a5ca-01aa75ed71a1/language-en
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EQF i ECVET mają wspólne cele w zakresie przejrzystości, a każdy z tych instrumentów wykorzystuje 

efekty uczenia się. W systemie ECVET efekty uczenia się są wykorzystywane jako podstawa transferu i 

akumulacji punktów. ECVET nie zapewnia jednak szablonu ani taksonomii dla opracowania efektów 

uczenia się, opierając się w zamian na modelach już stosowanych na poziomie krajowym, regionalnym 

lub systemowym (na przykład jako część istniejących krajowych ram kwalifikacji NQF). 

SUGESTIA DLA UŻYTKOWNIKÓW  

Istotne dla ECVET jest zapewnienie, że efekty uczenia się są zidentyfikowane i opisane, aby umożliwić 

wzajemne zrozumienie kwalifikacji i ich ocenę: 

● czy kwalifikacje objęte partnerstwem na rzecz mobilności geograficznej prowadzą do tego samego 

lub podobnego zawodu. 

● czy efekty uczenia się, opisane w jednym otoczeniu lub kontekście, są porównywalne z tymi, które 

można osiągnąć w innym otoczeniu lub kontekście. 

 

Mając na celu promowanie synergii między tymi dwoma ważnymi instrumentami, wiele krajów 

europejskich wyznaczyło ten sam organ lub organizację do pełnienia roli krajowego punktu 

kontaktowego dla EQF i ECVET. 
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1.4 Wykorzystanie systemu ECVET w mobilnościach  

ECVET waloryzuje mobilności edukacyjnej przez:  

◻ Podejście oparte na efektach uczenia się zapewnia lepsze zrozumienie i porównywalność kwalifikacji 

oraz efektów uczenia się w różnych krajach. W przypadku stosowania systemu ECVET w odniesieniu 

do mobilności edukacyjnej, efekty uczenia się, które uczący się ma osiągnąć za granicą, są uzgadniane 

przez instytucje partnerskie i określane w porozumieniu o programie zajęć. W związku z tym wszyscy, 

w tym instytucja macierzysta, instytucja goszcząca i uczący się, mają wspólne zrozumienie celów 

mobilności. Po uczestnictwie w odpowiednich zajęciach edukacyjnych osoby uczące się zdobywają 

oczekiwaną wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz są oceniane pod kątem tego, co udało im się 

osiągnąć. Efekty uczenia się, które osiągnęli za granicą są udokumentowane w wykazie zaliczeń i w 

ten sposób uwidocznione. 

 

◻ Walidacja i uznawanie efektów uczenia się odbywa się w ramach wzajemnego zaufania pomiędzy 

instytucjami partnerskimi. Okresy mobilności poszczególnych osób są określone w szerszych ramach 

porozumień. Instytucje partnerskie ustalają warunki sprawniejszej wymiany osób uczących się i 

rozwijają wzajemne zaufanie. Uzgadniają one również warunki, na jakich punkty (tj. ocenione efekty 

kształcenia/uczenia się) uzyskane przez uczących się za granicą będą walidowane i uznawane. 

Porozumienia te są sformalizowane w protokołach ustaleń. System ECVET może uwzględniać różne 

sposoby walidacji i uznawania efektów uczenia się osób uczących się, takie jak:  

- Przyznanie punktów za daną jednostkę(-ki) efektów kształcenia/uczenia się.  

- Zwolnienie z oceny lub jej części.  

- Wpisanie efektów uczenia się osiągniętych za granicą do wykazu zaliczeń słuchaczy.  

- Przyznanie dodatkowych punktów w stosunku do tego, co dana osoba osiągnęłaby w normalnych 

warunkach. 

 

◻ Uwzględnienie mobilności w ścieżkach kształcenia. Stosując system ECVET wszystkie zainteresowane 

strony (osoby uczące się, pracodawcy, organizatorzy kształcenia i szkolenia) będą miały lepsze 

zrozumienie i dowody na wartość dodaną uczenia się w instytucji partnerskiej. System ECVET może 

usprawnić walidację i uznawanie zarówno kluczowych kompetencji (takich jak znajomość języków 

obcych), jak i bardziej technicznych umiejętności i kompetencji. Osoby uczące się będą miały szansę 

wzbogacić swoją ścieżkę kształcenia, zdobywając za granicą wiedzę, umiejętności i kompetencje, 

których nie miałyby możliwości zdobyć w swojej instytucji macierzystej (na przykład z powodu różnic 

w stosowanych technologiach lub różnorodności produktów). System ECVET może również pomóc 

organizatorom kształcenia i szkolenia zawodowego odpowiedzieć na pewne potrzeby rynku pracy, 

wysyłając osoby uczące się za granicę w celu odbycia jednostek, których nie są w stanie zrealizować 

we własnym zakresie (na przykład ze względu na inwestycje niezbędne do zakupu technologii). Z tych 

samych powodów organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego mogą być w stanie przyciągnąć 

nowych uczących się z zagranicy. 

◻  
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SUGESTIA DLA UŻYTKOWNIKÓW  

Krótko mówiąc, wykorzystanie systemu ECVET do mobilności transnarodowej oznacza, że: 
 - W jednym z krajów, właściwa instytucja (instytucja goszcząca) ocenia osiągnięcie przez uczącego się 
efektów uczenia się (określonych w jednostkach) i dostarcza dowodów na wyniki oceny (np. pisemne 
oświadczenie o osiągniętych efektach uczenia się lub siatka ocen).  
- W innym kraju, właściwa instytucja (instytucja macierzysta) waliduje i uznaje punkty za jednostki 
efektów uczenia się. Punkty ECVET są przypisywane do efektów uczenia się, co umożliwia uczącemu się 
dodanie tych punktów do punktów niezbędnych do uzyskania kwalifikacji. Jednostka(-i) efektów uczenia 
się uzyskana(-e) za granicą jest (są) odnotowywana(-e) w wykazie zaliczeń osoby uczącej się. 
 

Procedury zapewniania jakości stanowiące 

podstawę stosowania systemu ECVET w 

odniesieniu do mobilności geograficznej opierają 

się na kole jakości EQAVET: planowanie - 

wdrażanie - ocena - przegląd. Z jednej strony, krąg 

ten ma zastosowanie do procesu organizacji 

każdej konkretnej mobilności: od planowania 

doświadczenia mobilności do uznania punktów i 

kontynuacji ścieżki uczącego się. Z drugiej strony, 

koło jakości odnosi się również do zarządzania 

jakością każdego partnerstwa na rzecz 

mobilności. W idealnej sytuacji system ECVET jest 

wdrażany w partnerstwach. Są one tworzone w 

celu wspierania regularnych wymian w ramach 

mobilności (większa liczba osób uczących się) i 

oczekuje się, że będą trwały dłużej niż pojedyncza 

wymiana w ramach mobilności. W związku z tym 

można wyróżnić dwa kręgi jakości (jeden dla 

mobilności indywidualnych uczących się i drugi dla partnerstw), w których stosuje się to samo podejście 

i które podsumowano poniżej.  

◻ Koło jakości dla mobilności ECVET indywidualnego uczącego się 

- Planowanie 

Etap planowania obejmuje wszystkie środki zapewniania jakości związane z działaniami w ramach 

etapu "ECVET przed mobilnością". Kluczowym punktem jest ustalenie jasnych celów na okres 

mobilności. W przypadku, gdy dana mobilność jest organizowana w ramach już ustanowionego 

partnerstwa (sformalizowanego protokołem ustaleń), należy uwzględnić już uzgodnione aspekty, ale 

nie trzeba ich określać ani zmieniać dla każdej indywidualnej mobilności.  

- Realizacja 

Faza realizacji odnosi się do okresu nauki za granicą ("ECVET podczas mobilności"). Dotyczy ona 

środków zapewniania jakości służących uzyskaniu uzgodnionych efektów uczenia się, oceny 

osiągniętych efektów uczenia się oraz dokumentowania wyników oceny uczącego się.  
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- Ocena (doświadczenia związanego z mobilnością) 

Po powrocie mobilnego uczącego się do instytucji macierzystej ("ECVET po mobilności") osoba 

odpowiedzialna sprawdza, czy uzyskane efekty uczenia się są zgodne z porozumieniem o programie 

zajęć. Jeśli tak jest, zaliczenia uzyskane przez uczącego się za granicą są walidowane i uznawane. Po 

zakończeniu wszystkich trzech etapów (przed, w trakcie i po) procesu mobilności, cały proces należy 

poddać ocenie. Zasadnicze pytanie brzmi, czy główny cel stosowania systemu ECVET w odniesieniu 

do mobilności geograficznej został osiągnięty w przypadku konkretnego mobilnego uczącego się, 

innymi słowy, czy możliwe było uznanie wiedzy, umiejętności i kompetencji, które zdobył on za 

granicą. Jeżeli punkty uzyskane za granicą nie mogą być (w pełni) walidowane i uznawane zgodnie z 

planem, należy ocenić i zweryfikować procedury wprowadzone przed, w trakcie i po zakończeniu 

mobilności, aby zapewnić możliwość uznawania punktów w przyszłych wymianach mobilności. 

Niezależnie od tego, czy uznanie zostało osiągnięte, czy nie, zaleca się przeprowadzenie oceny i 

zebranie informacji zwrotnych. Pomoże to zidentyfikować potencjalne obszary wymagające poprawy 

(np. w odniesieniu do czasu poświęconego na konkretne zagadnienia, zastosowanych instrumentów 

lub wdrożonych procedur zapewniania jakości). Wszystkie podmioty zaangażowane w okres 

mobilności (w szczególności instytucja goszcząca i macierzysta oraz mobilny uczący się) powinny być 

również zaangażowane w proces oceny, aby zapewnić możliwość uwzględnienia wszystkich 

perspektyw w przeglądzie procesu mobilności ECVET.  

- Przegląd 

W oparciu o wyniki procesu oceny, może zostać opracowany plan działania mający na celu 

usprawnienie przyszłych wymian mobilności. 

 

◻ Krąg jakości w partnerstwach ECVET na rzecz mobilności transnarodowej 

Ten krąg jakości i związane z nim procesy nie koncentrują się na poszczególnych uczących się, ale na 

całym partnerstwie ECVET:  

- Planowanie: Protokół ustaleń określa cele partnerstwa i zawiera jasne stwierdzenia na temat tego, 

jak partnerstwo będzie oceniane.  

- Realizacja: Partnerstwo jest realizowane poprzez przeprowadzenie kilku wymian mobilności 

poszczególnych uczniów i zastosowanie środków zapewnienia jakości podczas tego procesu.  

- Ocena: Po pewnym czasie i po przeprowadzeniu przez partnerów kilku wymian w ramach 

mobilności, funkcjonowanie partnerstwa jest oceniane. Na przykład, dane dotyczące wyników oceny, 

dane dotyczące sukcesów mobilnych uczniów po fazie mobilności, wpływ doświadczenia mobilności 

na ich dalszą ścieżkę lub informacje zwrotne od wszystkich podmiotów zaangażowanych w projekty 

mobilności mogą być analizowane w celu zastanowienia się nad ogólnym funkcjonowaniem 

partnerstwa. Powinno to doprowadzić do zidentyfikowania potencjalnych obszarów do poprawy.  

- Przegląd: Partnerstwo jest weryfikowane w oparciu o wyniki oceny.  

 
SUGESTIA DLA UŻYTKOWNIKÓW  

Początkowo może się wydawać, że ECVET jest złożonym instrumentem, ponieważ w fazie 

przygotowawczej (tj. zanim dojdzie do mobilności) konieczne jest wykonanie ogromnej ilości pracy. Aby 

zrównoważyć to postrzeganie złożoności, warto pamiętać, że:  
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- Faza przygotowawcza jest konieczna, aby upewnić się, że kiedy uczący się powróci, wiedza, 

umiejętności i kompetencje, które osiągnął, mogą zostać zweryfikowane i uznane, a w konsekwencji 

skumulowane. Można ją uznać za część procesu zapewniania jakości.  

- Gdy partnerstwo już działa i istnieje protokół ustaleń, faza przygotowawcza staje się dużo prostsza.  

- W miarę rozwoju wzajemnego zaufania między partnerami, partnerzy poznają inne systemy kwalifikacji 

i ich ograniczenia; możliwości współpracy są wyjaśnione i trzy etapy stają się znacznie bardziej płynne.  

Wykorzystanie systemu ECVET do celów mobilności jest zorganizowane według trzech głównych faz: 
przed, w trakcie i po mobilności. 
 

◻ ECVET przed mobilnością  

Działania, które należy wykonać przed mobilnością to 

-Utworzenie partnerstwa 

- Podpisać MOU 

- Określić jednostkę(-i) LO w zakresie mobilności 

- Omówienie oceny LO 

- Wyjaśnić, w jaki sposób LO będzie walidowane i uznawane 

- Podpisz Porozumienie o programie zajęć 

 

◻ ECVET podczas mobilności  

Działania, które należy wykonać podczas mobilności, są następujące 

- Zapewnienie działań edukacyjnych przygotowujących do LO określonych w Porozumieniu o 

programie zajęć 

- Oceń, co osiągnął uczeń LO 

- Dostarczenie dowodów na temat wyniku oceny osoby uczącej się (w tym transkrypcji zapisu) 

 

◻ ECVET po mobilności  

Działania, które należy przeprowadzić podczas mobilności, zgodnie z MoU i LA, są następujące 

- Walidacja punktów zaliczeniowych uzyskanych przez uczących się za granicą 
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- Uznawanie punktów uzyskanych przez uczących się za granicą  

Wdrażanie ECVET w mobilności geograficznej, realizując prawidłowo działania opisane powyżej, daje 

szansę na poprawę uznawania efektów uczenia się, a tym samym umożliwia ludziom korzystanie z tego, 

czego nauczyli się za granicą, w innej instytucji edukacyjnej i szkoleniowej lub w innych sytuacjach.  

Dzięki systemowi ECVET łatwiejsze może być pełne włączenie mobilności do ścieżek kształcenia osób 

uczących się oraz uwidocznienie i uznanie tego, czego nauczyły się za granicą. Sukces systemu ECVET 

zależy w każdym razie od rozwoju wzajemnego zaufania między właściwymi instytucjami. 
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1.5 Wykorzystanie systemu ECVET w polityce uczenia się przez całe 
życie  

 

 

ECVET jest narzędziem, które 

może pomóc w uczeniu się 

przez całe życie poprzez 

poprawę transferu, uznawania i 

akumulacji tego, czego dana 

osoba nauczyła się w 

przeszłości. Może on ułatwić 

opracowanie 

zindywidualizowanych ścieżek 

uczenia się przez całe życie, 

które umożliwiają ludziom 

stopniowe zdobywanie wiedzy, 

umiejętności i kompetencji, a 

ostatecznie również 

kwalifikacji, w oparciu o to, 

czego nauczyli się wcześniej. 

Jak przedstawiono w zaleceniu ECVET, system ECVET obejmuje kilka składników technicznych i procesów 

w ramach metodologicznych, które tworzą specyfikacje techniczne ECVET.  

Podstawowym elementem specyfikacji technicznych ECVET jest zastosowanie efektów uczenia się. 

Efekty uczenia się opisują, co dana osoba wie i potrafi zrobić, a zatem są neutralne w stosunku do tego, 

w jaki sposób, w jakim kontekście i w jakim czasie dana osoba rozwinęła swoją wiedzę, umiejętności i 

kompetencje. Umożliwiają one uznanie uczenia się ze względu na uzyskanie kwalifikacji niezależnie od 

tego, gdzie miało ono miejsce i jak długo trwało. 

Kolejnym kluczowym aspektem specyfikacji technicznych ECVET jest stosowanie jednostek efektów 

uczenia się (units). Stosowanie jednostek stwarza możliwość uznania efektów uczenia się, które 

odpowiadają części kwalifikacji i osiągnięcia pozostałych efektów uczenia się poprzez dalsze uczenie się. 

Ocena, walidacja i uznawanie jednostek umożliwiają transfer i akumulację punktów. Może to pomóc 

właściwym instytucjom w opracowaniu podejść, dzięki którym uczący się mogą wykorzystywać wiedzę, 

umiejętności i kompetencje, które osiągnęli w przeszłości, czy to w ramach kształcenia i szkolenia 

nieformalnego, uczenia się pozaformalnego, poprzez pracę, zajęcia w czasie wolnym, czy też inne formy 

uczenia się, aby uzyskać kwalifikacje. 
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Procesy transferu i akumulacji punktów można stosować w ramach z góry określonej ścieżki kształcenia 

i szkolenia, ale mogą one również ułatwiać zmianę ścieżki kształcenia w ramach indywidualnych ścieżek 

kształcenia. Słownik Cede fop10 rozróżnia ścieżkę edukacyjną i szkoleniową oraz ścieżkę: 

- Ścieżka edukacyjna i szkoleniowa to suma sekwencji nauki, którą dana osoba przechodzi w celu 

zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji; 

- Ścieżka to zestaw powiązanych programów edukacyjnych i szkoleniowych oferowanych przez szkoły, 

ośrodki szkoleniowe, instytucje szkolnictwa wyższego lub organizatorów kształcenia i szkolenia 

zawodowego, które ułatwiają poszczególnym osobom awans w ramach jednego sektora lub pomiędzy 

sektorami. 

SUGESTIA DLA UŻYTKOWNIKÓW  

Ścieżki i ścieżki to różne pojęcia: pierwsze z nich są wynikiem wyboru jednostki, a drugie dotyczą 

struktury instytucjonalnej i wcześniej zdefiniowanych powiązań. Niniejsza uwaga dotyczy w 

szczególności zastosowania systemu ECVET do ścieżek indywidualnych, chociaż niektóre przykłady 

odnoszą się również do wcześniej określonych ścieżek. 

Oczekuje się, że stosowanie systemu ECVET będzie ułatwione poprzez rozwój partnerstw. Partnerstwa 

mogą mieć różne cele. Niektóre mogą mieć na celu poprawę mobilności geograficznej osób uczących się 

(na przykład partnerstwa pomiędzy ośrodkami szkoleniowymi w różnych krajach, jak opisano w 

poprzedniej sekcji), inne - zwiększenie możliwości uczenia się przez całe życie (na przykład partnerstwa 

pomiędzy organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego a organizatorami kształcenia dorosłych 

lub partnerstwa pomiędzy organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego a instytucjami 

szkolnictwa wyższego na tym samym obszarze geograficznym).  

Partnerstwa mogą być sformalizowane poprzez Protokół Ustaleń (MoU), choć w sytuacjach, gdy istnieją 

inne formy porozumień (wyraźne lub dorozumiane), taka formalizacja może nie być konieczna. 

Sporządzanie protokołów ustaleń dla uczenia się przez całe życie może być szczególnie przydatne w 

sytuacjach, w których oczekuje się/pożądane jest, aby ścieżka utworzona w wyniku transferu i 

akumulacji punktów była wykorzystywana przez większą liczbę uczących się, aby uniknąć konieczności 

indywidualnego rozpatrywania każdego przypadku. 

 
10

 Cedefop 2008. http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx)  
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Dokumentacja kwalifikacji i punktów (pozytywnie ocenionych efektów uczenia się), które dana osoba 

uzyskała w ciągu całego życia, w formie transkryptu osoby uczącej się, służy jako dowód umożliwiający 

walidację i uznanie w innej instytucji edukacyjnej, podsystemie lub sektorze.  

Wszystkie te cechy ułatwiają osobie zdobycie uznania dla jej postępów w nauce, niezależnie od tego, 

gdzie zdobyła swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje. 

Trajektorie życiowe jednostek są zróżnicowane, a ludzie mają różne potrzeby w zakresie uczenia się, 

uznawania efektów uczenia się i kwalifikacji, w zależności od ich sytuacji i ścieżek.  

Ideą systemów punktowych jest to, 

że gdy ludzie osiągną określone 

wyniki w nauce, pozostają one 

dorobkiem przez pewien czas. 

Wymaganie od ludzi, aby 

podejmowali naukę prowadzącą 

do tych samych efektów, byłoby 

marnowaniem ich czasu i zasobów, 

co mogłoby mieć negatywny 

wpływ na ich motywację. Dlatego 

też punkty mogą być przenoszone i 

gromadzone w celu osiągnięcia kwalifikacji.  

 

SUGESTIA DLA UŻYTKOWNIKÓW  
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Sytuacje, w których transfer i akumulacja punktów mogą być użyteczne są różnorodne, niektóre 

przykłady wymieniono poniżej. 

- Dorośli mogą chcieć podnieść swoje kwalifikacje lub uzyskać dodatkową kwalifikację, nie mając 

możliwości uczestniczenia w pełnoetatowym programie szkoleniowym ze względu na pracę lub inne 

zobowiązania. Mogą oni chcieć uzyskać kwalifikację poprzez zdobywanie jednej jednostki po drugiej i 

kumulowanie jednostek za pomocą systemu ECVET w celu uzyskania pełnej kwalifikacji. 

- Osoby posiadające już kwalifikacje mogą chcieć lub potrzebować uzyskać inną kwalifikację, której 

niektóre efekty uczenia się są wspólne z kwalifikacją, którą już posiadają. Punkty z kwalifikacji, które już 

posiadają, mogą zostać przeniesione za pomocą systemu ECVET, a program kształcenia i szkolenia, który 

muszą przejść, może zostać skrócony. 

- Młodzi ludzie, którzy przerwali kształcenie i szkolenie, a którzy chcą do niego powrócić po roku lub 

dwóch latach, mogliby korzystać z systemu ECVET, aby móc wykorzystać jednostki efektów uczenia się, 

które osiągnęli w przeszłości, bez konieczności przechodzenia całego programu od początku. 

- Osoby, które wykonywały dany zawód nie posiadając powiązanej z nim kwalifikacji, mogą chcieć 

uzyskać taką kwalifikację, aby rozwijać swoją karierę lub z innych powodów. Mogły one osiągnąć kilka 

odpowiednich efektów uczenia się poprzez uczenie się nieformalne, które można walidować i uznawać, 

a osoba ta uzyskałaby niektóre jednostki kwalifikacji. Osoba ta mogłaby osiągnąć pozostałe jednostki 

kwalifikacji w drodze uczenia się formalnego i gromadzić punkty, korzystając z systemu ECVET, aby 

uzyskać pełną kwalifikację.  

Ogólnie rzecz biorąc, można wyróżnić pięć sytuacji, w których system ECVET może być stosowany w 

perspektywie uczenia się przez całe życie.  

1. Stopniowe gromadzenie wiedzy 

Stopniowe gromadzenie punktów w czasie z możliwymi przerwami w ścieżce kształcenia, ale 

przygotowanie do uzyskania jednej kwalifikacji (bez zmiany ścieżki). 

 

2. Zmiana ścieżki i kwalifikacji w ramach tego samego systemu kwalifikacji 

Przenoszenie i akumulowanie punktów w ramach tego samego systemu kwalifikacji i na tym samym 

poziomie, z jednej kwalifikacji i ścieżki kształcenia do innej (np. z kwalifikacji w jednym sektorze 

gospodarki do kwalifikacji w pokrewnym sektorze gospodarki). 
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3. Zmiana ścieżki i kwalifikacji z jednego systemu na inny  

Przenoszenie i gromadzenie punktów na tym samym poziomie z jednego sektora edukacji lub 

kwalifikacji do innego (np. z 

węższej kwalifikacji w zakresie 

ustawicznego kształcenia i 

szkolenia zawodowego 

uzyskanej w ramach publicznego 

programu szkolenia w zakresie 

zatrudnienia do szerszej 

kwalifikacji w zakresie 

wstępnego kształcenia i 

szkolenia zawodowego, która 

daje danej osobie większe 

możliwości). 

 

4. Formalizacja osiągniętych efektów uczenia się 

Walidacja i uznawanie efektów uczenia się osiągniętych w ramach pozaformalnego lub nieformalnego 

uczenia się w celu uzyskania kwalifikacji w formalnym systemie kwalifikacji. 

 

5. Postępy w zdobywaniu lub podnoszeniu kwalifikacji 

Transfer i akumulacja punktów z kwalifikacji na jednym poziomie na rzecz kwalifikacji na innym 

poziomie (np. z kwalifikacji uzyskanej w ramach pomaturalnego kształcenia i szkolenia zawodowego 

na rzecz kwalifikacji w tej samej dziedzinie w szkolnictwie wyższym).  
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ROZDZIAŁ 2: ECVET 2009-2019      
2.1  Historia sytemu ECVET  

Deklaracja Kopenhaska" (112002) 

zawiera pierwsze odniesienia do 

budowy systemu uznawania 

umiejętności i kwalifikacji, 

promowania innowacji i poprawy 

sektora VET.  

Priorytety określone w deklaracji 

kopenhaskiej stanowią podstawę 

dobrowolnej współpracy w 

dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. Wyznaczając cel na rok 2010, dążono do: 

- wzmocnienie europejskiego wymiaru kształcenia i szkolenia zawodowego; 

- zwiększenie ilości informacji, wskazówek, porad i przejrzystości w dziedzinie VET; 

- opracować narzędzia wzajemnego uznawania i walidacji umiejętności i kwalifikacji; 

- poprawa zapewniania jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. 

W kolejnych latach kolejne komunikaty (Maastricht 2004, Helsinki 2006, Bordeaux 2008) potwierdzały 

stałe zaangażowanie na rzecz systemu transferu punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym. 

Jednocześnie rozpoczęto szereg działań testowych i konsultacyjnych na poziomie krajowym i 

europejskim, angażujących wiele sektorów i instytucji, w celu stworzenia przekonującej propozycji 

ECVET, która mogłaby zostać przedstawiona do zatwierdzenia przez organy zarządzające.  

W 2008 r. Komisja Europejska udostępniła również scentralizowane finansowanie projektów w celu 

wspierania rozwoju partnerstw ECVET oraz zachęcania do testowania i eksperymentowania z systemem 

ECVET, koncentrując się w szczególności na mobilności w kształceniu i szkoleniu zawodowym.  

W dniu 18 czerwca 2009 r. w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia 

europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) 
12potwierdzono wspólne zasady ECVET, przedstawiono szczegółowe specyfikacje techniczne dla ECVET 

oraz zalecono szersze promowanie i wdrażanie ECVET przez wszystkie państwa członkowskie. 

Od tego czasu nacisk kładzie się na stopniowe wdrażanie, a państwa członkowskie zachęca się do 

stworzenia warunków, które pozwolą na stosowanie systemu ECVET w odniesieniu do wszystkich osób 

uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. W 2010 r. Komisja Europejska wsparła drugą 

rundę testowania i eksperymentowania systemu ECVET, w wyniku czego sfinansowano kolejnych 8 

projektów pilotażowych, tym razem koncentrując się na wdrażaniu na poziomie krajowym. Ponadto 

 
11

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ef0018&from=IT  
12

 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF
http://www.ecvet-projects.eu/Projects/default.aspx
http://www.ecvet-projects.eu/Projects/default.aspx
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ECVET został uznany za priorytet w 

ramach programu "Uczenie się przez 

całe życie" (2007-2013), a ostatnio w 

ramach programu Erasmus+ (2014-

2020). 

 

W 2011 r. grupa 14 agencji krajowych 

odpowiedzialnych za nadzorowanie 

realizacji programu "Uczenie się przez całe życie" (obecnie Erasmus+) zebrała się pod przewodnictwem 

niemieckiej agencji krajowej (NA beim BIBB), aby wspierać praktyków mobilności geograficznej 

pracujących z ECVET: ta sieć agencji krajowych, znana jako NetECVET, była odpowiedzialna za 

opracowanie obecnego ECVET Mobility Toolkit. 

  

W 2014 r. w sprawozdaniu z oceny wdrożenia systemu ECVET 13potwierdzono mocne strony i sukcesy - 

takie jak włączenie podejścia opartego na efektach uczenia się do głównego nurtu polityki - 

przedstawiając jednocześnie zalecenia dotyczące przyszłego rozwoju - takie jak potrzeba podkreślenia 

korzyści płynących z systemu ECVET dla wszystkich stron oraz potrzeba lepszego dostosowania systemu 

ECVET do innych narzędzi służących uznawaniu i przejrzystości. 
  

Zalecenia te skonkretyzowano w konkluzjach z Rygi (2015), odnosząc się bezpośrednio do wsparcia na 

szczeblu UE dla ciągłego rozwoju systemu ECVET i kładąc szczególny nacisk na osiągnięcie większej 

spójności między systemem ECVET a innymi narzędziami uznawania i przejrzystości. Zaledwie kilka 

miesięcy później w projekcie wspólnego sprawozdania Rady i Komisji w sprawie realizacji ET2020 (2015) 

podkreślono potrzebę uproszczenia i racjonalizacji oraz potwierdzono przejrzystość i uznawanie 

umiejętności i kwalifikacji w celu ułatwienia mobilności edukacyjnej i zawodowej jako jeden z sześciu 

nowych obszarów priorytetowych europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia. 

  

W 2016 roku Komisja Europejska w "New Skills Agenda for Europe14" potwierdziła dziesięć działań, które 

mają pomóc wyposażyć ludzi w Europie w lepsze umiejętności, wśród których ambicje "Making VET a 

First Choice" mówią również o możliwej przyszłej rewizji ECVET. 

W dokumencie tym stwierdza się, że UE dąży do: 

- zachęcanie osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego do łączenia doświadczeń 

edukacyjnych zdobytych w różnych kontekstach, w oparciu o istniejące narzędzia kształcenia i szkolenia 

zawodowego dotyczące zapewniania jakości i punktów oraz zgodnie z nowymi zaleceniami EQF 

- zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego dzięki ofercie wysokiej jakości i 

elastycznej organizacji, umożliwiającej przejście na wyższy poziom kształcenia zawodowego lub 

akademickiego oraz zapewniającej ściślejsze powiązanie ze światem pracy 

 
13

 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ae216efd-c653-11e5-a4b5-01aa75ed71a1/language-en  
14

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0381  

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ae216efd-c653-11e5-a4b5-01aa75ed71a1/language-en
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policy/vocational-policy/doc/2015-riga-conclusions_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/documents/et-2020-draft-joint-report-408-2015_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A52016DC0381
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- zwiększyć zaangażowanie przedsiębiorstw i partnerów społecznych w opracowywanie i realizację 

kształcenia i szkolenia zawodowego na wszystkich poziomach, czego dowodem jest dualistyczny system 

praktyk zawodowych. Kształcenie i szkolenie zawodowe powinno mieć silny wymiar oparty na pracy, w 

miarę możliwości połączony z doświadczeniem międzynarodowym.  

 

Niedawno15 Zalecenie Rady 2018/C 444/01 

potwierdziło znaczenie uznawania uczenia się 

ponad granicami, a w szczególności odniosło się do 

wartości i znaczenia narzędzi przejrzystości, takich 

jak te opracowane i stosowane w ramach ECVET 

(protokół ustaleń, porozumienie o programie zajęć).  

  

 
15

 ZALECENIE RADY z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie promowania automatycznego wzajemnego uznawania 

kwalifikacji nabytych w ramach kształcenia na poziomie wyższym oraz kształcenia i szkolenia na poziomie 

ponadgimnazjalnym, a także wyników okresów nauki za granicą (2018/C 444/01) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018H1210%2801%29 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018H1210%2801%29
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2.2  Aktualizacje polityki na poziomie UE związane z ECVET  

Dziesięć lat po wprowadzeniu 

systemu ECVET Komisja Europejska 

przeprowadziła 16"Badanie 

dotyczące instrumentów UE w 

zakresie kształcenia i szkolenia 

zawodowego (EQAVET i ECVET)". 

Głównym celem tego badania jest 

przeanalizowanie wpływu EQAVET i 

ECVET na rozwój polityki na poziomie 

krajowym i europejskim, a także ich 

relacji z innymi instrumentami UE, takimi jak europejskie ramy kwalifikacji (EQF), EUROPASS i zalecenie 

w sprawie walidacji. Wreszcie w badaniu rozważono, czy i w jaki sposób instrumenty te mogą opierać 

się na dotychczasowych osiągnięciach i maksymalizować swój przyszły wpływ.  

W dokumencie wspomniano, że w listopadzie 2017 roku Komisja Europejska przedstawiła swoją wizję 

Europejskiej Przestrzeni Edukacyjnej do 2025 roku, w której nauka, studiowanie i prowadzenie badań 

nie miałoby żadnych ograniczeń. 

W swoim "Komunikacie w sprawie budowania silniejszej Europy: rola polityki młodzieżowej, edukacyjnej 

i kulturalnej" 17(opublikowanym w maju 2018 r.) Komisja określiła promowanie transgranicznej 

mobilności i współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia jako jeden z trzech kluczowych celów 

europejskiej przestrzeni edukacyjnej. W kontekście tej inicjatywy Komisja Europejska, w maju 2018 r., 

przedstawiła wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie promowania automatycznego wzajemnego 

uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych i średnich II stopnia oraz wyników okresów nauki 

za granicą. Dokument ten (wspomniany wcześniej w sekcji ECVET History and Timeline) został przyjęty 

26 listopada 2018 r.  

Celem jest zagwarantowanie, że każdy student, praktykant lub uczeń, który ukończył doświadczenie 

edukacyjne za granicą, niezależnie od tego, czy chodzi o uzyskanie kwalifikacji czy mobilność edukacyjną, 

będzie mógł automatycznie uznać to doświadczenie do celów dalszego studiowania. We wniosku 

sugeruje się, że państwa członkowskie zostaną wezwane do podjęcia kroków niezbędnych do osiągnięcia 

do 2025 r. automatycznego uznawania kwalifikacji nabytych w ramach szkolnictwa wyższego i średniego 

II stopnia, jak również uznawania wyników okresów nauki, bez konieczności poddawania uczących się 

osób odrębnej procedurze uznawania. W tym względzie wniosek wyraźnie odnosi się do stosowania 

porozumienia o programie zajęć i wykazu zaliczeń.  

We wniosku sugeruje się ponadto zbadanie synergii między unijnymi narzędziami służącymi 

przejrzystości oraz, w stosownych przypadkach, ich dalszy rozwój w celu poprawy współpracy i 

 
16

 https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/205aa0ac-460d-11e9-a8ed-01aa75ed71a1  
17

 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3704  

https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/205aa0ac-460d-11e9-a8ed-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3704
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mobilności między sektorami kształcenia i szkolenia. W związku z tym odnosi się do suplementu do 

dyplomu, europejskiego systemu transferu i akumulacji punktów (ECTS), ECVET, europejskich ram 

kwalifikacji i Europass. Dokument wzywa również do podjęcia działań na rzecz zwiększenia przejrzystości 

i budowania zaufania w systemach kształcenia i szkolenia na poziomie ponadpodstawowym poprzez 

opracowanie kolejnych instrumentów zapewniania jakości w kształceniu i szkoleniu zawodowym 

zgodnie z EQAVET.  

W związku z tym, że obecne ramy podejścia kończą się do 2020 r., toczy się debata na temat przyszłych 

priorytetów strategii na lata 2020-2020. Oczekuje się, że w 2020 r. otrzymany zostanie kolejny plan 

strategiczny UE w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. Aby pomóc w uszczegółowieniu strategii 

VET po 2020 r., Komitet Doradczy ds. Szkolenia Zawodowego (ACVT13) przyjął opinię w sprawie 

ostatecznego losu kształcenia i szkolenia zawodowego po 2020 r. (03 grudnia 2018 r.).14 W 

konsekwencji, w przypadku ECVET, ostatnie ambicje polityczne położyły nacisk na promowanie 

elastycznych ścieżek i otworzyły dyskusje na temat możliwej zmiany zalecenia ECVET. Trzy bardzo 

niedawne wnioski polityczne (EFQEA, wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie promowania 

automatycznego wzajemnego uznawania oraz uruchomienie mobilności długoterminowej w ramach 

programu Erasmus PRO) mogą zapewnić nowe zastosowania polityczne dla ECVET.  

Z samej swojej definicji ECVET nie jest samodzielnym elementem europejskiej edukacji i szkoleń. Ma on 
być nierozerwalnie związany z krajowymi systemami kształcenia i szkolenia oraz europejskimi 
narzędziami służącymi mobilności i przejrzystości, takimi jak EQF, EQAVET, Europass oraz zalecenie w 
sprawie walidacji NFIL.  
System ECVET jest ściśle powiązany koncepcyjnie z europejskimi ramami kwalifikacji. Mają one wspólne 
zasady i koncepcje, przy czym 
zarówno ECVET, jak i EQF są: (a) 
skoncentrowane na efektach 
uczenia się wyrażonych w 
kategoriach wiedzy, umiejętności i 
kompetencji; (b) oparte na pojęciu 
kwalifikacji (w odróżnieniu od 
programu kształcenia i szkolenia); 
(c) obejmujące wszystkie konteksty 
uczenia się i uczenie się przez całe 
życie; (d) ukierunkowane na 
umożliwienie mobilności osób. 
Specyfikacje techniczne ECVET 
również wyraźnie odnoszą się do 
stosowania poziomów EQF jako 
punktu odniesienia przy 
podejmowaniu decyzji o 
porównywalności kwalifikacji i 
możliwości transferu punktów. 
Przejście od istnienia ram 
kwalifikacji i ustaleń dotyczących transferu punktów do otwartego systemu umożliwiającego uczącym 
się podążanie elastycznymi ścieżkami kształcenia wymaga jednak czegoś więcej niż tylko wdrożenia ram 
i mechanizmów transferu punktów.  
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W maju 2017 roku Rada przyjęła zmienione europejskie ramy kwalifikacji i powiązane załączniki29. 
Załącznik V do zmienionego zalecenia odnosi się do systemów punktowych dotyczących EQF. 
Przedstawia on siedem zasad dotyczących systemów punktów, które są związane z systemami 
krajowych ram kwalifikacji NQF odnoszącymi się do EQF. W zasadach tych podkreśla się, że systemy 
punktów kredytowych powinny wspierać elastyczne ścieżki kształcenia z korzyścią dla indywidualnych 
osób uczących się oraz wspierać transfer efektów uczenia się i postępy osób uczących się ponad 
granicami instytucjonalnymi i krajowymi. Zasady te odnoszą się także do poszukiwania synergii z 
ustaleniami dotyczącymi walidacji wcześniejszego uczenia się. W załączniku nie odwołano się do 
koncepcji jednostek efektów uczenia się, lecz zamiast tego użyto terminu komponenty kwalifikacji.  
 
Istniejące w wielu krajach systemy punktów kredytowych funkcjonują w ramach podsektorów 

kształcenia i szkolenia, co ogranicza ich potencjał wspierania transferu efektów uczenia się i postępu 

między sektorami. ECVET i ECTS zostały opracowane niezależnie od siebie, a ponieważ ECVET nie jest 

wykorzystywany jako system punktów kredytowych, nie są one stosowane w sposób skoordynowany. 

Wykorzystanie kompleksowego i ogólnego charakteru EQF jako narzędzia dla tych standardów dla ram 

punktowych (które są powiązane z krajowymi ramami kwalifikacji NQF) mogłoby przyczynić się do 

poprawy przenikalności ram i zmniejszenia przeszkód dla postępu i możliwości przenoszenia. W tym celu 

niezbędne są powiązania między systemami punktów i ustaleniami dotyczącymi walidacji. Potencjał 

tego nowo dodanego załącznika V leży jednak wyraźnie w przyszłości, ponieważ, mimo że istnieje dość 

dużo systemów punktów 

"EU level policy updates related to ECVET", był również pierwszym punktem programu "Thematic 

Seminar on Tools for VET learner mobility, Brussels (Belgium)- 3-4 October 2019.  

Podczas seminarium Jan Varchola (kierownik zespołu w DG EMPL, Wydział E3) oświadczył, że podczas 

niedawnego przesłuchania w Parlamencie desygnowany na komisarza Nicolas Schmit (Luksemburg) 

podkreślił znaczenie kształcenia i szkolenia zawodowego dla przejścia młodych ludzi ze szkoły do pracy, 

podkreślił rolę podwójnego kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się w miejscu pracy, a także 

znaczenie kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy. Przypomniał również, że 

wszędzie tam, gdzie systemy kształcenia i szkolenia zawodowego są silne, bezrobocie wśród młodzieży 

jest niskie. W nowym okresie finansowania nacisk zostanie położony na wysokiej jakości kształcenie i 

szkolenie zawodowe, elastyczne ścieżki nauki (ewentualnie wspierane przez indywidualne konta 

edukacyjne) oraz podnoszenie i zmianę kwalifikacji osób dorosłych. Jeśli chodzi o ECVET, oznacza to, że 

wszystkie tematy, którymi zajmuje się ECVET, są nadal w centrum uwagi. W swoim piśmie skierowanym 

do kandydata na komisarza Schmita przewodnicząca Komisji Ursula Von Der Leyen wyraźnie odniosła 

się do wdrożenia i aktualizacji programu na rzecz umiejętności. Obecnie omawiane są nadrzędne ramy 

polityczne dla obszaru kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie, wraz ze 

wspólną strukturą zarządzania i ramami monitorowania. Byłoby to zgodne z poglądami 

zainteresowanych stron na okres po 2020 r.: państwa członkowskie, partnerzy społeczni i inne podmioty 

już przy wcześniejszych okazjach wzywały do uproszczenia i usprawnienia narzędzi. W swoim 

powitalnym wystąpieniu Koen Bois d'Enghien (DG EMPL, Wydział E3) podsumował postępy we 

wdrażaniu ECVET zgodnie z niedawno przeprowadzonym badaniem2.  
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Zaobserwowano następujące tendencje:  

- Wzrost z 15 do 21 krajów stosujących systemy VET oparte na jednostkach lub modułach,  

- Wzrost z 8 do 17 krajów posiadających systemy kredytowe,  

- Postępy w stosowaniu efektów uczenia się.  

ECVET nie doprowadził jednak do opracowania europejskiego systemu punktów kredytowych dla VET 

(w taki sam sposób jak ECTS dla szkolnictwa wyższego). Jest to lekcja, którą należy wziąć pod uwagę przy 

dalszym rozwoju. Z badań wynika, że główny wpływ systemu ECVET jest związany z poprawą sytuacji 

osób uczących się w ramach VET. 
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2.3  ECVET Co dalej?  

W badaniu przeprowadzonym w 2019 r. przez Komisję Europejską podkreślono, co od 2009 r. działało 

dobrze, a co gorzej, jeśli chodzi o stosowanie systemu ECVET. Z wyciągniętych wniosków wyłaniają się 

scenariusze przyszłego rozwoju systemu ECVET. 

◻ Co działa dobrze 

- Procesy dostaw/wdrażanie  

Kluczową zgłoszoną mocną stroną procesu realizacji było wykorzystanie PLA i innych wydarzeń 

(dorocznych forów, spotkań grupy użytkowników i sieci) jako forów wzajemnego uczenia się i 

wymiany doświadczeń. Uznano, że przynosi to istotne korzyści w zakresie rozpowszechniania 

wiedzy o różnych modelach poprzez partnerskie 

uczenie się, budowanie potencjału kraju poprzez 

nowe pomysły i rozpowszechnianie dobrych 

praktyk oraz upoważnianie poszczególnych osób 

do kierowania rozwojem w ich kraju. Niektórzy 

rozmówcy twierdzili nawet, że ma to kluczowe 

znaczenie dla wdrożenia, ponieważ pomaga 

przełożyć zalecenie na praktyczne działania. 

Wykorzystanie PLA umożliwia również Komisji 

kierowanie rozwojem sytuacji w poszczególnych 

krajach oraz wymianę informacji na temat 

sposobów dostosowania systemu ECVET do 

nowych zmian w polityce.  

Tematy poruszane podczas tych wydarzeń były 

ogólnie uznawane za odpowiednie i 

odzwierciedlające potrzeby poszczególnych 

krajów. Również materiały dostarczone krajom 

przed i po PLA spotkały się z ogólnie 

pozytywnymi opiniami. Wskazuje to, że 

podejście stosowane przez Komisję i Sekretariat w celu określenia potrzeb i wymiany informacji 

jest w dużej mierze skuteczne. 

Uznano również, że grupa użytkowników będzie cenna w określaniu krajowych liderów ECVET. 

Uznano, że dzięki temu powstanie osoba odpowiedzialna, z którą będzie można kontaktować się 

w sprawie postępów, a jednocześnie powstanie "rzecznik" ECVET, który będzie kontynuował 

działania związane z zaleceniem w organach krajowych. 

- Osiągnięcie zamierzonych skutków 

Z badań wynika, że ECVET w znacznym stopniu przyczynił się do wprowadzenia i wzmocnienia 

wysiłków na rzecz stosowania podejścia opartego na efektach uczenia się i systemów opartych na 
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jednostkach. Szczególnie silny wpływ systemu ECVET na krajowe strategie i plany dotyczące 

kwalifikacji w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego można zidentyfikować w przypadku 

Estonii, Łotwy, Litwy, Malty i Rumunii. 

ECVET przyczynił się również do rozwoju lepszej jakości doświadczeń związanych z mobilnością 

poprzez skuteczniejsze dokumentowanie uczenia się w trakcie mobilności, poprzez stosowanie 

wspólnego języka efektów uczenia się (KSC: wiedza, umiejętności i kompetencje) oraz poprzez 

proces transferu punktów. Dzięki temu w niektórych krajach (np. HR) wzrosło uznawanie 

kompetencji zdobytych za granicą, podczas gdy wcześniej uznawany był tylko czas. 

W kilku krajach przyczynił się on również do wspierania bardziej elastycznych ścieżek zawodowych. 

Państwa takie jak Malta, Estonia i Łotwa zgłosiły, że przyczyniło się to do zwiększenia 

przenikalności, natomiast państwa takie jak Finlandia, która posiada już elastyczny system 

kształcenia i szkolenia zawodowego, zgłosiły, że pomogło to poprawić uznawanie kształcenia i 

szkolenia odbywającego się poza systemem formalnym. Inne kraje (IE, HU, PT) podały również, że 

pomogło to osobom uczącym się ze środowisk defaworyzowanych lub napotykającym przeszkody 

w uczeniu się w kumulowaniu efektów uczenia się osiągniętych w ramach uczenia się formalnego 

lub NFIL. 

Powszechna akceptacja systemu ECVET jako ważnego narzędzia stanowiącego podstawę 

międzynarodowej mobilności sprawiła, że jest on powszechnie stosowany przez wielu dostawców. 

Zmotywowało to wielu organizatorów do wdrożenia zasad ECVET w programach mobilności. Wraz 

ze wzrostem finansowania w ramach programu Erasmus+ po 2020 r. prawdopodobne jest, że 

sytuacja ta utrzyma się w kolejnym okresie objętym ramami polityki Komisji Europejskiej w 

dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. 

- Dostosowanie do innych narzędzi i instrumentów istotnych dla VET 

System ECVET jest wyraźnie wymieniony w zaleceniach dotyczących innych istotnych 

instrumentów VET UE, takich jak EQF. Świadczy to o tym, że uznaje się, iż odgrywa on rolę we 

wspieraniu innych instrumentów i polityk, takich jak VNIL, EQF i Europass. Większość 

respondentów rozumie, że istnieje wyraźna logika wskazująca na powiązanie z innymi 

instrumentami - wspiera on elastyczność kształcenia i szkolenia zawodowego, co ostatecznie 

sprzyja zaangażowaniu i osiągnięciom oraz bardziej elastycznemu systemowi kształcenia i 

szkolenia zawodowego. 

Na poziomie praktycznym ECVET wspierał również stosowanie efektów uczenia się w państwach 

członkowskich, co jest ważnym wymogiem dla odniesienia do EQF. Istnieją również przykłady 

definiowania VNIL w kategoriach jednostek, które są następnie wykorzystywane w celu 

zapewnienia dostępu lub zwolnienia z innych programów kształcenia i szkolenia zawodowego. 

Istnieje również pewna współpraca pomiędzy siecią EQAVET NRP a grupą użytkowników ECVET w 

celu wymiany informacji. Pomaga to w wypracowaniu wspólnego rozumienia obu instrumentów. 

 

◻ Co działa słabiej  
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- Procesy dostaw/wdrażanie  

Grupa użytkowników składa się głównie z ekspertów technicznych, co odzwierciedla sposób 

wdrażania systemu ECVET na poziomie krajowym (w większości przypadków jest on prowadzony 

przez specjalne zespoły specjalizujące się w mobilności (np. ośrodki NARIC) lub w realizacji 

projektów UE). Wydaje się, że skutkuje to tym, że wiedza na temat ECVET jest w państwach 

członkowskich w dużym stopniu podzielona i nie jest częścią głównego nurtu kształtowania polityki 

VET. Ilustruje to fakt, że podczas wywiadów bezpośrednich wiele osób, z którymi kontaktowano 

się w rządowych obszarach polityki VET, odsyłało ankietera do osoby prowadzącej ECVET, 

ponieważ uważały, że nie mają wystarczającej wiedzy do przeprowadzenia wywiadu. 

Ograniczeniem tego podejścia jest fakt, że niekoniecznie prowadzi ono do szerszego 

zaangażowania zainteresowanych stron na poziomie krajowym. W krajach, w których wdrażanie 

ECVET jest bardziej zaawansowane, pouczające jest to, że istnieje szersze grono praktyków, którzy 

kontynuują wdrażanie, a elementy zalecenia są włączone do polityki danego kraju i jego szerszego 

podejścia do projektowania systemu.  

Niektóre zainteresowane strony poinformowały 

również o zmniejszającej się frekwencji i dużej rotacji 

ekspertów w grupie użytkowników. Częściowo 

przypisywano to przekonaniu, że autorytet grupy 

zmniejszył się w ostatnich latach, ale może to również 

świadczyć o mniejszym zaangażowaniu krajów w 

ECVET. 

Ponadto, działania w zakresie partnerskiego uczenia 

się są ogólnie uznawane za skuteczne w angażowaniu 

pracowników organów krajowych, ale obecnie 

zaangażowanie usługodawców jest niewielkie. 

Chociaż zaangażowanie wielu świadczeniodawców w 

europejskie działania PLA byłoby niewykonalne ze 

względu na różnorodność i wielkość bazy świadczeniodawców VET, pewien poziom wymiany 

informacji pomógłby poprawić wdrażanie zasad ECVET i zwiększyć ich wpływ. 

- Osiągnięcie zamierzonych skutków 

Niektóre kraje są oporne na wprowadzanie systemów punktowych, ponieważ panuje przekonanie, 

że wymaga to oddzielnej oceny i certyfikacji jednostek w celu ich akumulacji, co według niektórych 

jest niezgodne z podstawowymi cechami systemu. Niektóre kraje tradycyjnie kładą silny nacisk na 

osiąganie pełnych kwalifikacji, ponieważ uważają, że jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym 

najlepiej osiągnąć poprzez wszechstronne ("pełne") kwalifikacje, które zapewniają pełną biegłość 

zawodową posiadacza82 . Ponadto, zwiększa to ilość ocen uczących się. Niektórzy twierdzą 

również, że jednostka ma niewielką wartość, jeśli uczący się nie osiągnie jej w kontekście całej 

kwalifikacji. Chociaż system ECVET nie jest obecnie postrzegany jako system punktów, ale raczej 



 

  

 

44 

 

jako zbiór zasad83 , niektóre kraje wciąż mają takie wrażenie i dlatego niechętnie stosują go poza 

obszarem mobilności międzynarodowej. 

W innych krajach wydaje się, że brakuje woli politycznej do wprowadzania zmian zgodnych z 

zasadami ECVET, wykraczających poza stosowanie efektów uczenia się. W niektórych przypadkach 

odzwierciedla to brak świadomości uczących się i świadczeniodawców na temat tego instrumentu, 

co oznacza, że zapotrzebowanie na korzyści z niego płynące jest niewielkie. Niektóre 

zainteresowane strony z poszczególnych krajów zgłosiły jednak również, że procesy ECVET 

dotyczące systemów punktowych i systemów opartych na jednostkach są uważane za zbyt 

uciążliwe, szczególnie w sytuacji, gdy kraje mają dobrze ugruntowane standardy programów VET 

i stosują inne systemy punktowe (systemy krajowe lub ECTS). 

- Dostosowanie do innych narzędzi i instrumentów istotnych dla VET  

Wdrażanie systemu ECVET na poziomie krajowym nie zawsze jest rozpatrywane w sposób 

holistyczny w odniesieniu do innych unijnych instrumentów VET. Oznacza to, że w niektórych 

krajach zatraca się związek między tymi instrumentami. Prowadzi to do pewnych 

niespójności/nieporozumień związanych na przykład ze stosowaniem dokumentacji na potrzeby 

mobilności (postrzeganie pokrywania się z Europass). 

Postrzeganie systemu ECVET jako samodzielnego narzędzia, a nie jako filaru szerszych dążeń do 

stworzenia silniejszego i bardziej elastycznego kształcenia i szkolenia zawodowego, może również 

zmniejszyć gotowość krajów do wdrożenia tego instrumentu. System ECVET nie jest tak widoczny 

jak takie instrumenty jak EQF czy Europass, a jeśli już jest rozumiany, to na ogół jako narzędzie 

służące mobilności, a nie elastycznemu kształceniu i doskonaleniu zawodowemu w szerszym 

ujęciu. 

◻ Określone scenariusze przyszłości 

W oparciu o analizę informacji zwrotnych od Komisji, grupy zainteresowanych stron oraz badanie 

Delphi, osiem scenariuszy dotyczących przyszłości ECVET, które początkowo pojawiły się w badaniu 

WE, zostało przekształconych w pięć bardziej szczegółowych opcji. Opcje te łączyły elementy 

różnych scenariuszy, uwzględniając opinie na temat ich korzyści/kosztów oraz ich praktyczności.  

 

ECVET Wariant 1: Wzmocnienie status quo 

W tym wariancie zalecenie zostałoby zmienione w celu uwzględnienia zmian elementów 

technicznych i znaczących zmian w zakresie marki. Strategiczne ukierunkowanie narzędzia i 

zarządzanie nim nie uległyby zmianie, nie wprowadzono by również żadnych zmian w innych 

instrumentach lub obszarach polityki UE w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego. 

 

ECVET Wariant 2: Włączenie funkcji ECVET do innych istniejących instrumentów i programów UE 

Proponuje się w nim dalsze promowanie stosowania punktów w ramach załącznika V do EQF, 

natomiast narzędzia ECVET, takie jak protokół ustaleń i porozumienie LA, można by włączyć do 

głównego nurtu polityki i dalej je rozwijać w ramach pierwszego działania kluczowego programu 

Erasmus w dziedzinie mobilności lub włączyć do Europass. Ponadto cel polegający na tworzeniu 

elastycznych ścieżek kształcenia w programach i kwalifikacjach kształcenia i szkolenia zawodowego 
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mógłby zostać dodany jako szczególny deskryptor jakości do zmienionych ram EQAVET, aby objąć 

szersze środki niż tylko te ograniczone do stosowania punktów i podejścia LO w kwalifikacjach.  

 

ECVET Wariant 3: Instrumenty stają się częścią szerszych europejskich ram politycznych na rzecz 

VET 

Opisano w nim opcję osadzenia systemu ECVET w szerszych ramach polityki europejskiej w zakresie 

kształcenia i szkolenia zawodowego oraz uczenia się przez całe życie - istnieją marginesy dla 

określenia zakresu i związanej z nim struktury zarządzania, która byłaby zorganizowana wokół 

jednej grupy politycznej (ACVT lub nowego organu). Podgrupy byłyby wykorzystywane do 

podejmowania działań priorytetowych w odniesieniu do poszczególnych instrumentów i obszarów 

polityki. Powstałby program PLA, który byłby inicjowany przez jedną grupę polityczną i wspierany 

przez sekretariat. 

 

Wariant 4 ECVET: Instrumenty VET i HE są bardziej do siebie dopasowane, a celem jest większa 

zbieżność między HE i VET. 

Przedstawiono w nim opis opcji dostosowania systemu ECVET do ECTS, której celem jest 

osiągnięcie większej zbieżności między szkolnictwem wyższym a kształceniem i szkoleniem 

zawodowym. W ramach tej opcji zalecenie w sprawie ECVET zostałoby uchylone i zastąpione 

nowym aktem prawnym. Nowy akt prawny zawierałby elementy wymogów ECTS, ale także 

niektóre elementy ECVET, takie jak efekty uczenia się, MoU oraz LA. W związku z tym różniłby się 

on od ustawy o szkolnictwie wyższym. 
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ECVET Wariant 5: europejskie ramy transferu osiągnięć edukacyjnych i elastyczne ścieżki awansu 

Opracowane i przyjęte zostałoby nowe zalecenie w sprawie "europejskich ram transferu osiągnięć 

edukacyjnych i elastycznych ścieżek rozwoju".) Jego głównym celem byłoby: ułatwienie transferu, 

uznawania i akumulacji ocenionych lub zatwierdzonych LO pomiędzy różnymi kontekstami; oraz 

wspieranie elastycznych indywidualnych ścieżek kształcenia opartych na podejściu jednostkowym 

i progresji, które wspierają uczenie się przez całe życie i mobilność. 

Wariant ten opierałby się na zaleceniu dotyczącym walidacji, ale skupiałby się na uczeniu się we 

wszystkich kontekstach, a nie tylko na NFIL (uczenie się, które odbywa się w ramach systemu 

kształcenia i szkolenia lub w jakimkolwiek innym kontekście zawodowym, lub działalności 

wolontariackiej). Zapewniłby on również możliwość rozszerzenia zasad zalecenia Rady z 2018 r. w 

sprawie "Promowania automatycznego wzajemnego uznawania dyplomów ukończenia studiów 

wyższych i średnich II stopnia oraz wyników okresów nauki za granicą" na formalne kształcenie i 

szkolenie zawodowe, przy jednoczesnym wspieraniu uznawania wyników kształcenia w ramach 

kształcenia i szkolenia zawodowego w szkolnictwie wyższym i odwrotnie. 

 

 

Przyszły rozwój systemu ECVET był również omawiany podczas "Seminarium tematycznego ECVET: Tools 

for VET-learner mobility" (3 i 4 października 2019 r., Bruksela). 
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Koen Bois d'Enghien odniósł się do prac podjętych przez grupę roboczą ad hoc ACVT18 , w celu 

omówienia opcji dotyczących przyszłości ECVET. W pierwszym semestrze 2019 r. grupa robocza 

opracowała następujące dwie opcje (które nie wykluczają się wzajemnie):  

 

 

- Wariant 1: opracowanie systemu ECVET jako narzędzia wspierającego mobilność, które zostanie 

włączone do głównego nurtu nowego programu Erasmus.  

- Opcja 2: Uwzględnienie funkcji ECVET w innych instrumentach UE: EQF, Europass, program Erasmus, 

ewentualne nadrzędne zalecenie w sprawie VET DG EMPL będzie dalej dyskutować z państwami 

członkowskimi, które opcje powinny zostać zaproponowane jako kontynuacja dotychczasowych prac.  

Należy jednak pamiętać, że cele i zasady ECVET pozostaną aktualne i można oczekiwać, że kwestie te 

będą dalej omawiane na poziomie UE, niezależnie od "formy", jaką ECVET będzie miał w przyszłości. 

  

 
18

 Komitet Doradczy ds. Kształcenia Zawodowego (X01803). Zadaniem Komitetu jest wspieranie Komisji we wdrażaniu 

wspólnotowej polityki w zakresie kształcenia zawodowego.  
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2.3.1 Kluczowe przesłania z seminarium tematycznego w październiku 2019 r.  

Jak wskazano powyżej, 

seminarium tematyczne 

2019 zajęło się tematem 

przyszłych zmian w systemie 

ECVET, najpierw analizując 

badania przeprowadzone 

przez Komisję Europejską w 

2019 r., które zostały już 

omówione. W szczególności 

podczas seminarium 

przeanalizowano jeden z najważniejszych aspektów, który wyłonił się z badania: główny wpływ ECVET 

jest związany z poprawą doświadczenia mobilności uczniów VET oraz że narzędzia ECVET LA i MoU są 

często wykorzystywane.  

Seminarium skupiło się następnie na wnioskach wyciągniętych z używania narzędzi ECVET do mobilności 

studentów VET (Porozumienie o programie zajęć (LA), Protokół ustaleń (MoU) i Wykaz osobisty) przez 

dziesięć lat, aby pomóc DG EMPL w zebraniu informacji do dalszej dyskusji nad tymi opcjami i innymi 

pomysłami. ACVT nakreśliło możliwe opcje dalszego rozwoju narzędzi mobilności ECVET (przekształcenie 

obecnych narzędzi w narzędzie mobilności VET wspierające nowy program Erasmus, wykorzystanie 

funkcji ECVET w innych narzędziach UE, takich jak Europass). 

Należy jednak rozważyć inne aspekty, np. ewentualną digitalizację przepływu pracy i rozszerzenie 

stosowania europejskich narzędzi mobilności na programy mobilności wykorzystujące inne źródła 

finansowania niż program Erasmus. 

W związku z tym, seminarium skupiło się na czterech głównych tematach: 1. Podobieństwa i różnice 

między różnymi stosowanymi modelami Porozumienia o programie zajęć; 2. Wymagania dotyczące 

modelu Porozumienia o programie zajęć do stosowania w mobilności poza programem Erasmus +; 3. 

Digitalizacja przepływu pracy: Erasmus paperless w VET; 4. Nowy Europass i jak może potencjalnie 

wspierać mobilność studentów VET. 

Należy jednak rozważyć inne aspekty, np. ewentualną digitalizację przepływu pracy oraz rozszerzenie 

wykorzystania europejskich narzędzi mobilności na programy mobilności wykorzystujące inne źródła 

finansowania niż program Erasmus. 

W związku z tym, seminarium skupiło się na czterech głównych tematach:  

1. Podobieństwa i różnice pomiędzy kilkoma stosowanymi szablonami Porozumienia o programie zajęć;  

2. Wymagania dotyczące wzoru Porozumienia o programie zajęć do wykorzystania w mobilności poza 

programem Erasmus +;  

3. Digitalizacja przepływu pracy: Erasmus bez papieru w kształceniu i szkoleniu zawodowym;  

4. Nowy dokument Europass i jego potencjalne możliwości wspierania mobilności osób uczących się w 

ramach VET. 
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2.3.2 Podobieństwa i różnice pomiędzy kilkoma stosowanymi szablonami 

porozumień o programie zajęć  
Europejskie wzory porozumienia o programie zajęć i protokołu ustaleń zostały wprowadzone w 2013 r., 

jednak podobne poprzednie wzory istnieją już od prawie dwóch dekad.  

A teraz, po sześciu latach, jakie są doświadczenia? 

Czy szablony są szeroko stosowane i czy nadal 

spełniają swoją rolę? Te kluczowe pytania były 

przedmiotem dyskusji. Szybko okazało się, że wzór 

Porozumienia o programie zajęć jest rzeczywiście 

szeroko stosowany i ogólnie uważany za 

niezbędny. Praktyka pokazuje jednak, że 

podstawowe szablony europejskie są 

wykorzystywane jako punkt wyjścia, który jest 

dostosowywany do konkretnych celów. Pierwsze 

pogłębione dyskusje dotyczyły podobieństw i 

różnic między poszczególnymi szablonami. Jakiego 

rodzaju zmiany są wprowadzane i na co one wskazują? Czy wskazują one na pewne luki i niedociągnięcia 

w szablonach? W kilku podgrupach uczestnicy pracowali wspólnie, aby dodać informacje o swoich 

szablonach do analizy porównawczej, która została dostarczona przez dokument przygotowawczy.  

Do analizy dodano dziesięć dodatkowych szablonów. Poniższy rysunek pokazuje, że różne szablony 

porozumień o programie zajęć stosowane przez różnych uczestników mają wiele wspólnych cech. 

Zgodnie z zaleceniem ECVET, szablony zawierają informacje na temat  

- uczeń  

- instytucja macierzysta i przyjmująca  

- czas trwania mobilności  

- ukierunkowane wyniki nauczania,  

- ocena i monitorowanie uczenia się.  

Prawie wszystkie szablony są podpisywane przez uczestniczące strony (w tym pracodawców w 

przypadku praktyk lub staży).  

W omawianych przykładach widoczne były różnice, np. to, czy podpisywałyby się również organizacje 

pośredniczące. W wielu, ale nie we wszystkich, szablonach przedstawiono warunki wstępne walidacji i 

uznawania. Ponieważ nie wszystkie kraje stosują punkty kredytowe (lub porównują swoje punkty 

krajowe z punktami stosowanymi w innych krajach), punkty kredytowe są rzadko uwzględniane w 

szablonach.  

Dokonano również istotnej różnicy pomiędzy mobilnością krótkoterminową i długoterminową. W 

przypadku mobilności krótkoterminowych, trwających od dwóch do czterech tygodni, porozumienie o 

programie zajęć jest równie trudne do wypełnienia, ponieważ trudno jest przewidzieć zestaw efektów 

uczenia się, które można osiągnąć w tak krótkim czasie. W przypadku mobilności długoterminowej, 

wypełnianie Porozumienia o programie zajęć jest dość pracochłonne, zwłaszcza części dotyczące oceny, 
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walidacji i uznawania. Jednak w kontekście mobilności długoterminowej jeszcze ważniejsze staje się 

zapewnienie możliwości transferu punktów, ponieważ okres nieobecności trwający 3-6 miesięcy nie 

może być łatwo zrekompensowany po powrocie. Uczestnicy zwrócili również uwagę, że mobilność w 

ramach kształcenia i szkolenia zawodowego jest narzędziem promowania kształcenia i szkolenia 

zawodowego jako ścieżki kształcenia o wysokiej jakości.  

Dlatego mobilność edukacyjna powinna być jak najłatwiejsza dla wszystkich zainteresowanych stron. W 

przypadku korzystania z finansowania w ramach programu Erasmus istnieje wiele wymogów 

administracyjnych i wiele dokumentów, co może sprawić, że proces ten będzie uciążliwy. Osoby uczące 

się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego są często młode i proszą o prostsze narzędzia. Wszelkie 

dalsze zmiany powinny zmierzać do zmniejszenia obciążenia pracą, np. poprzez dalszą integrację. 

Pewien potencjał dostrzeżono w połączeniu porozumienia o programie ECVET i porozumienia o 

programie Erasmus+ w sprawie kształcenia. Czasami przekazuje się dodatkowe informacje, takie jak 

wyjaśnienia dotyczące efektów uczenia się 

(jednostek), kryteriów jakości lub osobistych 

obowiązków podczas okresu mobilności.  

Jako wniosek z dyskusji można powiedzieć, że choć 

szablon Porozumienia o programie zajęć został 

uznany za niezbędny dla mobilności osób uczących 

się w ramach VET, użytkownicy muszą rozwiązać 

kilka praktycznych dylematów. W zależności od 

kontekstu, muszą podjąć decyzje dotyczące 

siedmiu aspektów, które będą miały wpływ na 

formę, którą chcą wykorzystać:     

1. Cel LA: pedagogiczny i/lub administracyjny?  
Podczas gdy niektórzy organizatorzy wykorzystują program LA jako narzędzie czysto administracyjne, 
inni uważają go za użyteczny do celów pedagogicznych, np. aby pomóc w zdefiniowaniu procesu 
monitorowania i oceny.  
 
2. Grupa docelowa: Specjaliści ds. edukacji vs. specjaliści spoza sektora edukacji?  
Wielu praktyków stwierdziło, że szablony będą musiały być przygotowane inaczej dla różnych grup 
docelowych. Osoby zawodowo związane z edukacją używają innych języków i potrzebują innych 
informacji niż osoby niezwiązane z edukacją (uczący się, pracodawcy i rodzice). 3. Charakter mobilności: 
Pobyty w szkole a staże zawodowe? Pracodawcy odgrywają kluczową rolę w stażach zawodowych. 
Doświadczenie pokazuje, że efekty uczenia się muszą być zaplanowane pod kątem zadań zawodowych, 
aby były dla nich zrozumiałe.  
 
4. Środowisko uczenia się: Dedykowane vs. niededykowane (jak dużą kontrolę masz nad procesem 

uczenia się w przedsiębiorstwie?)  

Potrzebna jest pewna elastyczność, ponieważ procedury operacyjne przedsiębiorstw nie mogą być 

dostosowane do potrzeb mobilności uczących się. Dlatego też należy jasno określić alternatywne 

rozwiązania, aby mieć pewność, że określone efekty uczenia się mogą zostać osiągnięte.  
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5. Czas trwania: Krótkoterminowy czy długoterminowy? 

 Mobilność długoterminowa i mobilność krótkoterminowa kierują się inną logiką. Podczas gdy mobilność 

krótkoterminowa często kładzie duży nacisk na umiejętności przekrojowe lub językowe, mobilność 

długoterminowa koncentruje się na efektach uczenia się związanych z zawodem/kwalifikacjami.  

 

6. Uzasadnienie: Uznanie wymaganych LO w kontekście krajowej kwalifikacji vs. wartość dodana? 

Niektóre projekty mobilności nie koncentrują się na efektach uczenia się, które są częścią kwalifikacji lub 

kursu VET. Ich celem jest raczej zapewnienie wartości dodanej dla uczącego się w postaci doświadczeń, 

których nie mógłby zdobyć w domu.  

 

7. Wyniki: wyniki zamierzone vs. wyniki niezamierzone.  

Niektóre projekty mobilności przynoszą "nieoczekiwane" rezultaty, ponieważ osoby uczące się 

wykorzystują pewne możliwości uczenia się ad hoc, które pojawiły się na miejscu. O ile takich możliwości 

nie można przewidzieć, zaplanować i opisać w LA, o tyle należy zachować wystarczającą elastyczność, 

aby je walidować i uznać po powrocie.  

 

Z dyskusji wynika, że podczas gdy z jednej strony praktycy wzywają do uproszczenia, istnieje również 

potrzeba informacji specyficznych dla grup docelowych. Można zatem stwierdzić, że trudno jest 

opracować jeden uniwersalny szablon - dostosowania w zależności od kontekstu są prawie nieuniknione 

i będą musiały zostać uwzględnione. 
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2.3.3 Wymagania dotyczące szablonu LA do wykorzystania w mobilności poza 

programem Erasmus 

 Narzędzia i szablony ECVET były stosowane przede wszystkim w kontekście programu Erasmus+. 

Mobilność w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego to jednak coś więcej niż tylko działania 

finansowane w ramach programu Erasmus+, gdyż istnieje wiele programów i inicjatyw promujących 

transgraniczną mobilność w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie krajowym, 

dwunarodowym i wielonarodowym. Stosunkowo niewiele z tych programów korzysta z narzędzi i 

wzorów ECVET. Wspomniano jeden przypadek z Finlandii, gdzie usługodawcy korzystają z narzędzi 

ECVET w odniesieniu do mobilności z krajami trzecimi (Azja, Kanada), ponieważ w takich przypadkach 

potrzebne jest solidne zapewnienie jakości, w szczególności przy nawiązywaniu nowych partnerstw. 

Prawdopodobnie promotorzy mobilności spoza programu Erasmus+ mogą być po prostu nieświadomi 

istnienia narzędzi ECVET, ale może to być tylko część wyjaśnienia. Poszczególne projekty mogły również 

opracować własne procedury i szablony oceny, uznawania i walidacji lub mogą działać w kontekstach 

(np. mobilność wewnętrzna w firmie), w których nie jest to uważane za istotną kwestię. 

Zwiększona elastyczność wzorów ECVET (wzór porozumienia o programie zajęć i protokołu ustaleń) 
mogłaby teoretycznie pomóc w lepszym ich wykorzystaniu w kontekście innym niż program Erasmus+. 
Konieczne może być jednak dalsze zbadanie tej kwestii. Użytecznych wskazówek w tym względzie może 
dostarczyć analiza porównawcza szerszych narzędzi i szablonów, w tym stosowanych w innych 
dziedzinach działalności edukacyjnej (np. szkolnictwie wyższym) oraz opracowanych przez osoby 
zajmujące się mobilnością w kształceniu i szkoleniu zawodowym na pierwszej linii, działające w ramach 
programu Erasmus+ i poza nim.  
Na seminarium uczestnicy dyskutowali o narzędziach i szablonach z szerszej perspektywy użytkownika i 
krajobrazu, potwierdzając te elementy, które są postrzegane jako niezbędne (=core) i inne elementy, 
które "miło mieć" (=more).  
 
Z dyskusji wynikało, że  
- W niektórych krajach mobilność osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego poza 
programem Erasmus+ odgrywa bardzo marginalną rolę, a wszelkie inwestycje w tym sektorze musiałyby 
zostać dokładnie przeanalizowane pod kątem korzyści z nich płynących;  
- Jak dotąd praktycy nie zgłaszali tego problemu;  
- Niektóre programy mobilności poza programem Erasmus+ mają wymóg korzystania z narzędzi i 
szablonów specyficznych dla danego programu, więc istnieje ryzyko powielania pracy;  
- Opracowanie jednego zintegrowanego (cyfrowego) narzędzia mobilności VET wspierającego nowy 
program Erasmus potencjalnie ułatwiłoby życie mobilności w ramach programu Erasmus, ale 
prawdopodobnie nie byłoby dostępne dla podmiotów zainteresowanych mobilnością spoza programu 
Erasmus.  
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2.3.4 Digitalizacja przepływu pracy: Erasmus “bez papieru” w kształceniu i szkoleniu 

zawodowym  

Zalecenie ECVET zostało przyjęte w 2009 roku. W związku z tym 

narzędzia ECVET również zostały opracowane około dziesięć lat 

temu. Od tego czasu technologia znacznie się rozwinęła: 

praktycy i użytkownicy domagali się ulepszeń w zakresie 

digitalizacji.  

W celu omówienia tego aspektu przydatne może być 

rozróżnienie między digitalizacją (procesem przekształcania 

informacji w format cyfrowy) a cyfryzacją (przekształceniem procesów pracy w wyniku digitalizacji).  

Na przykład można by argumentować, że udostępnienie wzorów do pobrania jest digitalizacją, ale 

istnieje wiele stopni zaawansowania digitalizacji. Z drugiej strony, digitalizacja w ostatecznym 

rozrachunku oznaczałaby, że dostęp do całej niezbędnej dokumentacji oraz obsługa wszystkich procedur 

administracyjnych byłyby możliwe za pośrednictwem jednej platformy elektronicznej. Digitalizacja 

danych umożliwiłaby automatyczny transfer między dokumentami i ułatwiłaby wszelkie procesy 

aktualizacji lub przeglądu. W kontekście poprzednich programów i inicjatyw na rzecz mobilności (przede 

wszystkim programu "Uczenie się przez całe życie" i programu Erasmus+) systemy i procedury zostały 

poddane cyfryzacji poprzez wprowadzenie platform elektronicznych do składania wniosków i 

sprawozdań oraz poprzez umożliwienie transferu danych w ramach tych platform. Jednak jeśli chodzi o 

poszczególne etapy realizacji mobilności w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego (tj. przed, w 

trakcie i po mobilności), poczyniono znacznie mniejsze postępy. 

Harpa Sif Arnarsdottir, DG EAC Komisji Europejskiej, przedstawiła aktualną sytuację związaną z 

inicjatywą Europejskiej Karty Studenta w szkolnictwie wyższym. Inicjatywa ta ma dwa podstawowe cele: 

digitalizacja i usprawnienie procesów administracyjnych związanych z mobilnością studentów zarówno 

dla studentów, jak i pracowników; oraz wdrożenie "Europejskiej Karty Studenta", projektu pilotażowego 

sfinalizowanego w 2018 r., finansowanego przez francuską agencję narodową. 

Inicjatywa Europejskiej Legitymacji Studenckiej obejmuje zestaw czterech różnych projektów, które 

zostały połączone w celu stworzenia pojedynczego punktu kontaktowego dla studentów i 

koordynatorów mobilności w zakresie różnych kwestii związanych z mobilnością studentów, w tym 

elektronicznych wniosków i nominacji, ale także wsparcia w zakresie przyjazdu na kampus. Wszystkie te 

cztery projekty rozpoczęły się jako inicjatywy oddolne, uruchomione przez uniwersytety: 

-Erasmus bez papieru: digitalizacja procesów administracyjnych, bezpieczny transfer danych między 

instytucjami szkolnictwa wyższego oraz pojedynczy punkt dostępu dla administratorów 

- Aplikacja mobilna Erasmus+: pojedynczy punkt dostępu dla studentów 

- MyAcademicID: tworzenie unikalnych numerów identyfikacyjnych studentów oraz bezpiecznych usług 

uwierzytelniania online 
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- Europejska legitymacja studencka: przekształcenie dotychczasowych legitymacji studenckich w 

europejskie legitymacje studenckie 

 

Jedną z kluczowych cech tego nowego pojedynczego punktu kontaktowego dla koordynatorów 

mobilności będzie możliwość automatycznego eksportu danych do Mobility Tool+. Ponadto będzie on 

w stanie zarządzać porozumieniami międzyinstytucjonalnymi i porozumieniami w sprawie kształcenia 

online, a także nominacjami i wykazem zaliczeń. Inicjatywa ta współpracuje również z inicjatywą 

Europass poświęconą poświadczeniom podpisanym cyfrowo. 

Istniejąca aplikacja mobilna programu Erasmus+ jest obecnie opracowywana na 

nowo (jej ponowne uruchomienie nastąpi pod koniec 2021 r.) jako pojedynczy 

punkt dostępu dla studentów, którego celem jest przeprowadzenie studentów 

przez ich doświadczenia związane z mobilnością w sposób stopniowy. Umożliwi 

ona studentom zarządzanie umowami o naukę online i korzystanie z wirtualnej 

europejskiej legitymacji studenckiej za pomocą urządzenia mobilnego, ale także 

zapewni pewne dodatkowe usługi, takie jak informacje i usługi online dla 

studentów przed, w trakcie i po zakończeniu mobilności; dostęp do wsparcia 

językowego online, badania dotyczące uczelni partnerskich i kursów. Podczas gdy właścicielem aplikacji 

jest Komisja Europejska, właścicielem danych pozostaną użytkownicy, a dane będą przechowywane 

przez uniwersytety.  

Program Erasmus Without Paper (EWP) ma na celu ułatwienie bezpiecznego przekazywania danych 

między uczelniami macierzystymi i przyjmującymi a studentami. Uczelnie mogą się z nim łączyć za 

pomocą własnego systemu zarządzania mobilnością, za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy lub 

bezpłatnego EWP Dashboard. Studenci mogą się z nim łączyć za pomocą aplikacji mobilnej Erasmus+ i 

powiązanych z nią stron internetowych. Korzystanie z transferu danych EWP będzie obowiązkowe w 

kolejnym okresie programowania programu Erasmus rozpoczynającym się w 2021 r. Już ponad 1000 

uczelni korzysta z elementów systemu Erasmus Without Papers, dzięki czemu szybko przechodzi on z 

fazy koncepcyjnej do pełnego wdrożenia w całej Europie. 

Ta prezentacja stanu rzeczy spotkała się z ogromnym zainteresowaniem uczestników seminarium. 

Chociaż inicjatywa ta koncentruje się obecnie wyłącznie na sektorze szkolnictwa wyższego, uczestnicy 

wyrazili nadzieję, że będzie ona impulsem dla podobnych zmian w kształceniu i szkoleniu zawodowym. 

Guillaume Jagle, DG EAC Komisji Europejskiej, przedstawił krótką aktualizację bieżących prac związanych 

z aktualizacją wzoru porozumienia o programie Erasmus+ dotyczącego uczenia się. Ponieważ projekt 

znajduje się we wczesnej fazie koncepcyjnej, nie było jeszcze możliwe podzielenie się z grupą 

konkretnymi planami lub specyfikacjami. Komisja Europejska wyraziła jednak oczywistą potrzebę 

uproszczenia, cyfryzacji i modernizacji szablonu. Cyfryzacja pociąga za sobą ponowne przemyślenie 

całego procesu i zdecydowanie musi wykraczać poza dostarczenie szablonu w formacie cyfrowym. 

Szablon będzie musiał być również dostosowany do nowego programu Erasmus (od 2021 r.). 

Elastyczność i łatwość użycia to kluczowe aspekty, które należy wziąć pod uwagę w tej pracy. Aby 

zainspirować dyskusję, interesujące będzie przyjrzenie się projektom typu "trailblazer" realizowanym na 
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szczeblu krajowym lub w ramach współpracy międzynarodowej. Projekty te pilotażowo wprowadziły 

innowacyjne rozwiązania cyfrowe w zakresie mobilności osób uczących się w ramach kształcenia i 

szkolenia zawodowego z wykorzystaniem systemu ECVET, w tym cyfrowy przepływ pracy. 

Wykorzystanie narzędzi cyfrowych dla mobilności uczących się w ramach VET: Przykłady projektów  

Jako pierwszy z dwóch przykładów platform cyfrowych dla mobilności VET, platforma 

European Initial Vocational Training Recognition Gateway (EURspace)19 została 

dostarczona, w 2018 r., po trzech latach finansowania w ramach programu Erasmus+ 

i z udziałem ośmiu partnerów z siedmiu krajów europejskich. Uznając znaczenie 

kształcenia i szkolenia zawodowego bez granic oraz wkład możliwości mobilności w 

realizację nowoczesnych programów kształcenia i szkolenia zawodowego, partnerzy współpracowali w 

celu opracowania, przetestowania i dostarczenia ram metodologicznych i platformy cyfrowej dla osób 

zajmujących się mobilnością w kształceniu i szkoleniu zawodowym. 

Pod względem metodologicznym, EURspace pracował nad dostarczeniem serii wytycznych i narzędzi, 

dzięki którym zarówno teoretyczne zrozumienie, jak i praktyczna realizacja przyszłych programów 

mobilności mogą zostać wzmocnione. Platforma wynikowa zapewnia przewodniki, w których ECVET i 

jego zasady są przedstawiane kluczowym odbiorcom (uczącym się; profesjonalistom), jak również 

dedykowane zasoby pedagogiczne dla osób zaangażowanych w definiowanie, grupowanie i zarządzanie 

efektami uczenia się, jako część programu mobilności, jak również procesy skupione na ułatwianiu 

uznawania uczenia się. Koncepcja matrycy dopasowania została również wprowadzona jako środek 

identyfikacji i mapowania efektów uczenia się w różnych programach i kwalifikacjach, a zarejestrowane 

organizacje mają możliwość pełnej rejestracji, aby ułatwić przyszłą wymianę. EURspace pokazuje 

wartość technologii cyfrowej w pomocy w budowaniu wiedzy i zrozumienia kluczowych zasad ECVET, a 

także zdolności do realizacji przyszłych programów mobilności VET, ale stanowi jedynie pierwszy krok w 

kierunku pełnej zależności od technologii cyfrowej, koncentrując się na narzędziach i szablonach, a nie 

na pełnej cyfryzacji na poziomie systemu.  

 
Jako drugi przykład platform cyfrowych dla mobilności VET, platforma Express VET Mobility Database 

and Guides for ECVET Cluster of Countries 20(VETExpress) została dostarczona, w 2019 roku, w celu 

promowania wartości ECVET i jego zasad, a także ułatwienia procesu dostarczania programów 

mobilności VET. Łącząc siedmiu partnerów z czterech krajów, pod koordynacją tureckiego Ministerstwa 

Edukacji Narodowej, i angażując partnerów na różnych etapach gotowości w zakresie przyjmowania i 

ułatwiania korzystania z ECVET, ambicje koncentrowały się na dostarczeniu serii intelektualnych 

produktów, w tym przewodników, dokumentów polityki szablonów i cyfrowej platformy mobilności. 

Oprócz promowania zasad i korzyści płynących z ECVET, platforma cyfrowa zapewnia funkcję 

wyszukiwania partnerów, a także środki przygotowywania i podpisywania podstawowych dokumentów, 

takich jak protokół ustaleń (MoU) i porozumienie o programie zajęć (LA), oraz rejestrowania postępów 

w podpisywaniu i przesyłaniu wszystkich tych dokumentów. Podpowiadany jest proces krok po kroku, 

 
19

 https://eurspace.eu/ 
20

 http://vetexpress.meb.gov.tr/?page_id=42&lang=en  

http://vetexpress.meb.gov.tr/?page_id=42&lang=en


 

  

 

56 

 

który pozytywnie odzwierciedla podstawowe kroki, które muszą być wykonane przez osoby realizujące 

program mobilności VET, opierając się na identyfikacji partnera, 

podpisaniu MoU, przydzieleniu uczących się i przepływów 

mobilności oraz krokach w kierunku ewaluacji lub oceny uczenia 

się. Digitalizacja podstawowych dokumentów, w tym 

wykorzystanie podpisów elektronicznych (zeskanowanych), oraz 

wykorzystanie procesu cyfrowego w celu zachęcenia, 

zainicjowania, hostowania i monitorowania korzystania z tych dokumentów potwierdza wartość 

platformy cyfrowej VETExpress. Chociaż nie osiągnięto pełnej wymiany cyfrowej, w której dane 

dotyczące (docelowych i osiągniętych) efektów uczenia się są przekazywane z jednej fazy mobilności do 

następnej, VETExpress jest pozytywnym przykładem cyfryzacji procesów mobilności, potwierdzającym 

potencjał technologii cyfrowych w dostarczaniu programów mobilności VET w przyszłości.  

Panowała ogólna zgoda co do tego, że cyfrowy przepływ pracy jest "naturalnym" kolejnym krokiem w 

przypadku mobilności osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, zwłaszcza że 

sektor kształcenia i szkolenia zawodowego wydaje się pozostawać w tyle za sektorem szkolnictwa 

wyższego, w którym wprowadzono już program Erasmus bez papieru. Dlatego też dobrym pomysłem 

byłaby cyfrowa platforma mobilności, w szczególności w celu zapewnienia transferu danych pomiędzy 

różnymi dokumentami (np. MoU, LA i PT), ponieważ pozwoli to zaoszczędzić wiele czasu. Ponadto, 

przechowywanie danych musi przejść od przechowywania fizycznego do przechowywania 

elektronicznego. Przedstawiciel kolegium VET poinformował, że co roku na staż zawodowy wyjeżdża 500 

uczniów. Jeśli protokoły ustaleń i umowy o partnerstwie muszą być przechowywane jako oryginalne 

dokumenty dla każdego uczącego się, oznacza to kilka tysięcy stron papieru rocznie. Opcja podpisu 

elektronicznego jest zatem koniecznością. 

Główne przesłania płynące z dyskusji można podsumować w następujący sposób: 

Praktyka pokazuje, że narzędzia ECVET ułatwiają dobrą komunikację między organizacją wysyłającą a 

goszczącą. Chociaż korzystanie z tych dokumentów można by uprościć i uczynić bardziej przyjaznymi dla 

użytkownika, należy zauważyć, że pełnią one ważną funkcję, której nie należy umniejszać w procesie. 

- Obecnie istnieje wiele formalności związanych z organizacją i realizacją projektu mobilności i tylko z 

tego powodu digitalizacja jest inwestycją wartą zachodu. Komponenty ECVET, takie jak protokół ustaleń 

i zaproszenie do składania wniosków można by włączyć do bardziej kompleksowego narzędzia 

mobilności stosowanego w projektach Erasmus+. Takie rozwiązanie powinno jednak obejmować 

również Online Linguistic Support (OLS), ponieważ jest ono wykorzystywane w ocenie poprawy 

znajomości języka obcego podczas pobytu za granicą. 

- ECVET zawsze twierdził, że stawia uczącego się w centrum. Wszystkie podejmowane wysiłki mają na 

celu wspieranie uczących się w osiąganiu ich celów. Jednak w praktyce, studenci nie zawsze są świadomi 

zamierzonych efektów uczenia się związanych z okresem mobilności. Jeśli student nie widzi związku 

pomiędzy mobilnością a swoim programem studiów, stanowi to problem. Porozumienie o programie 

zajęć może pomóc w tym względzie, zwłaszcza jeśli uczący się jest "właścicielem" LA. Można to osiągnąć 

poprzez zaangażowanie studentów w proces wypełniania LA, upewnienie się, że rozumieją treść i efekty 
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uczenia się. Należy unikać sytuacji, w której po prostu otrzymują LA w kopercie z prośbą o podpisanie 

go przez rodziców i instytucję przyjmującą. 

W obecnym okresie finansowania programu Erasmus+ korzystanie z narzędzi i szablonów ECVET jest 

jedynie sugestią. Ponieważ stosowanie systemu ECVET w odniesieniu do mobilności pomaga zapewnić 

jakość mobilności, warto byłoby wprowadzić obowiązek jego stosowania w nowym okresie 

finansowania. 

- Z technicznego punktu widzenia zbudowanie platformy cyfrowej dla mobilności jest całkowicie 

wykonalne, ale w każdym rozwiązaniu cyfrowym najważniejsza musi być użyteczność i 

interoperacyjność - powinno ono służyć ułatwieniu życia użytkownikom. Musimy być jednak również 

świadomi faktu, że nie możemy całkowicie polegać na urządzeniach - procedury oceny, walidacji i 

uznawania nadal muszą być ściśle monitorowane, a jakość musi być utrzymywana przez cały czas. Jeśli 

cyfryzacja odbywa się kosztem tego, nie jest to pozytywny rozwój, nawet jeśli pozwala zaoszczędzić 

czas i papier. 

Musimy uwzględniać perspektywę GDPR na każdym etapie procesu. W niektórych krajach podpisy 

elektroniczne wiążą się z kosztami dla użytkownika. Istnieją jednak inne sposoby ochrony danych i 

spełniania wymagań GDPR (np. poprzez stosowanie haseł). Podpisy elektroniczne nie powinny być 

zatem głównym tematem dyskusji o cyfrowych 
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2.3.5 Nowy dokument Europass i sposób, w jaki może on potencjalnie wspierać 

mobilność osób uczących się w ramach VET 
 

Ponieważ nie istnieje żaden europejski wzór dla Indywidualnego Wykazu Kształcenia, w wielu projektach 

i inicjatywach testowano wykorzystanie Europass Mobilność do celów dokumentowania efektów 

uczenia się w ramach mobilności. Inne inicjatywy opracowały sposoby łączenia tych narzędzi. 

Przedstawiono przykład z Republiki Czeskiej. 

 

Łączenie dokumentów ECVET i dokumentów Europass: Projekt 

Green Wheels  

Zielone Koła 21to projekt Sojuszu na rzecz Umiejętności Sektorowych, 

który stawia czoła wyzwaniu, jakim jest fakt, że wiele szkół średnich 

VET nie jest wystarczająco przygotowanych do jednego z kluczowych 

trendów w przemyśle motoryzacyjnym: elektromobilności, tj. produkcji i rozwoju pojazdów 

elektrycznych. 14 organizacji partnerskich z czterech krajów (CZ, SK, HU, UK) współpracuje w ramach 

projektu Green Wheels, który ma zostać sfinalizowany do końca października. 

Green Wheels zapewnia szkołom VET zestaw innowacyjnych materiałów dydaktycznych, 

metodologicznych i szkoleniowych dotyczących konserwacji, serwisowania i naprawy pojazdów 

elektrycznych i hybrydowych. Narzędzia te zostały opracowane w oparciu o zasady ECVET; jednostki i 

powiązane materiały zostały przetestowane pilotażowo w szkołach partnerskich. 

Zestaw siedmiu jednostek efektów uczenia się (każda uzupełniona o zestaw kryteriów oceny) związanych 

z obsługą, serwisowaniem i naprawą pojazdów elektrycznych i hybrydowych stanowi rdzeń produktów 

projektu. Dalsze produkty obejmują 82 arkusze uczniowskie i wskazówki metodyczne dla nauczycieli, 

które są bezpośrednio powiązane z jednostkami efektów uczenia się. Ponadto, partnerstwo opracowało 

15 filmów edukacyjnych związanych z tymi arkuszami uczniowskimi. 

Green Wheels skorzystało z wzorów Protokołu ustaleń i Porozumienia o programie zajęć. Do celów 

dokumentacyjnych wykorzystano zarówno Wykaz Osobisty, jak i Europass-Mobilność. Choć uznano 

korzyści płynące z Europass-Mobilność, uznano, że sekcja "Umiejętności nabyte w trakcie doświadczenia 

mobilności" nie nadaje się zbyt dobrze do dokumentowania efektów uczenia się w ramach mobilności, 

dlatego też opracowano oddzielny szablon Wykazu Osobistego. 

 

 

Jak pokazuje przykład projektu Green Wheel, wielu użytkowników ECVET korzysta obecnie zarówno z 

Europass, jak i z Osobistego Wykazu Kształcenia ECVET. Oczywiste jest, że uproszczenie szablonów 

ułatwiłoby pracę organizatorom mobilności. Kwestią otwartą pozostaje jednak, czy i w jaki sposób nowa 

platforma Europass może pełnić funkcje, które obecnie pełni Wykaz Osobisty ECVET. Na stronie  

od 2004 roku. Nowa platforma Europass (która zostanie uruchomiona wiosną 2020 r.) ma znacznie 

szerszy zakres i jest rozumiana jako narzędzie do uczenia się przez całe życie i zarządzania karierą. Składa 

się ona z trzech głównych elementów: 

 
21

 https://www.gwproject.eu/home/  
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Cyfrowo podpisane poświadczenia są kluczowym elementem nowego Europass. Europass learning 

credential stwierdza, że jego posiadacz ma określone umiejętności lub osiągnął określone efekty uczenia 

się w drodze kształcenia formalnego, pozaformalnego lub nieformalnego. Podpis cyfrowy (e-Seal) 

gwarantuje pochodzenie i integralność dokumentu. Poświadczenie cyfrowe składa się z czterech 

komponentów: informacji o metadanych (dane o poświadczeniu), wystawcy, przedmiocie (np. 

twierdzenia związane z działaniami, oceną, osiągnięciami osoby) oraz e-Pieczęci. Pieczęć elektroniczna, 

czyli podpis cyfrowy, gwarantuje pochodzenie, integralność i autentyczność dokumentu. Cyfrowe 

poświadczenie może obejmować nagrody kwalifikacyjne, suplementy Europass, świadectwa obecności, 

świadectwa zapisów, listy polecające, transkrypcje zapisów.  

i licencje zawodowe. Infrastruktura została stworzona w sposób elastyczny, aby umożliwić układanie i 

łączenie poświadczeń i koncepcji, a także aby otworzyć się na wszelkie poświadczenia, które wynikają z 

formalnych, pozaformalnych lub nieformalnych osiągnięć edukacyjnych. Pilotaż cyfrowych poświadczeń 

z państwami członkowskimi będzie trwał do końca 2020 r., a faza 1 cyfrowych poświadczeń zostanie 

uruchomiona w kwietniu 2020 r.  

 

■ E-Portfolio: Aby w pełni wykorzystać możliwości nowego portalu, użytkownicy mogą utworzyć konto 

użytkownika i rozwijać swoje osobiste e-portfolio. Mogą oni jednak kontynuować budowanie swojego 

CV również bez konta.  

Informacje związane z umiejętnościami i kwalifikacjami: Platforma Europass będzie zawierać 

wiarygodne i przejrzyste informacje na temat edukacji, szkoleń, możliwości kształcenia i potrzeb w 

zakresie umiejętności. W tym sensie nowy portal Europass będzie łączył informacje przechowywane 

obecnie w różnych miejscach.  

Jedną z kluczowych cech przekrojowych nowego Europass jest interoperacyjność. W oparciu o 

interoperacyjność z EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia), Europass może być wykorzystywany do 

pośrednictwa pracy, z wykorzystaniem klasyfikacji ESCO, tj. umożliwiając użytkownikom otrzymywanie 

ofert pracy za pośrednictwem Europass. Komisja Europejska rozpoczęła niedawno fazę pilotażową 

nowego Europass e-portfolio, w której uczestniczy 16 krajów.  

Również w przypadku Cyfrowego Poświadczenia Wiarygodności kluczowym aspektem jest 

interoperacyjność. System został zaprojektowany w taki sposób, że każdy system przechowujący dane 

uczniów może zostać zakodowany w taki sposób, aby eksportował swoje dane jako Europass xml i był w 

pełni kompatybilny w całym "ekosystemie" Europass. W celu opracowania cyfrowych poświadczeń 

Europass korzysta z podstawowych elementów CEF (Connecting Europe Facility) dla cyfrowych 

poświadczeń (e-Sign, eID), przy wsparciu jednostek CNECT i DIGIT w ramach Komisji Europejskiej. Duży 

nacisk kładzie się na bezpieczne mechanizmy weryfikacji tożsamości i autentyczności.  

 

Chociaż decyzja nie zawiera odniesienia do obecnych kluczowych dokumentów Europass (takich jak 

Europass - Mobilność, Suplement do świadectwa i Suplement do dyplomu), nadal pozostają one 

kluczowymi elementami tej inicjatywy. Na obecnym etapie wdrażania nowego Europass nie koncentruje 

się na Europass-Mobilność. Trwa jednak praca grupy roboczej krajowych centrów Europass, która 

koncentruje się na Europass - Mobilność i która ma przedstawić swoje wyniki pod koniec listopada. 
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Mobilność edukacyjna nie jest wprawdzie przedmiotem obecnych prac nad Europass, ale z pewnością 

można by rozważyć jej włączenie do systemu poświadczeń cyfrowych na późniejszym etapie.  

Procesowi wdrażania towarzyszy nowo utworzona grupa 

doradcza Europass. W jej skład wchodzą przedstawiciele 

państw członkowskich, partnerów społecznych, 

organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz 

społeczeństwa obywatelskiego. Na poziomie krajowym 

wdrażanie wspierać będą Krajowe Centra Europass. 

Prowadzona jest ścisła koordynacja z inicjatywą dotyczącą 

europejskiej legitymacji studenckiej.  

Wielu uczestników stwierdziło, że informacje zawarte w dokumentach potwierdzających kwalifikacje 

wydają się podobne do informacji zawartych obecnie w porozumieniu o programie zajęć, w tym 

dotyczących walidacji/uznawania przez właściwą instytucję. Dlatego też uczestnicy zgodzili się, że te 

modernizacje stanowią znaczące ulepszenie Europass w kontekście jego potencjalnego wykorzystania w 

mobilności osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego. Współpraca z programem 

Erasmus Without Paper powinna być kontynuowana w kontekście mobilności osób uczących się w 

ramach kształcenia i szkolenia zawodowego.  

Nadal jednak istnieje zapotrzebowanie na narzędzia i szablony wspierające organizację procesu 

mobilności. Jak już wspomniano, system ECVET okazał się mieć wartość dodaną w postaci usprawnienia 

i zapewnienia jakości procesu przed, w trakcie i po zakończeniu mobilności oraz wyjaśnienia ról 

uczestniczących osób i organizacji. Ponieważ wymóg ten pozostaje aktualny, należy zapewnić 

interoperacyjność między narzędziami stosowanymi w procesie mobilności a narzędziami 

wykorzystywanymi do dokumentowania wyników. 
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ROZDZIAŁ 3: STUDIA PRZYPADKÓW W 

WYBRANYCH KRAJACH UE 
 

3.1 ECVET WE WŁOSZECH 

Krajowa Grupa Ekspertów ECVET", koordynowana przez Narodową Agencję Erasmus + INAPP, wspiera 

wdrażanie systemu ECVET we Włoszech.  

Grupa narodziła się z potrzeby stworzenia możliwości wymiany i porównania wielu procesów reform 

zachodzących zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. 

Przejrzystość kwalifikacji i umiejętności oraz walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego są 

uważane za główne kroki w kierunku poprawy bardziej połączonych kontekstów szkoleniowych (takich 

jak wstępne i ustawiczne kształcenie i szkolenie zawodowe), ale także tych mniej typowych (takich jak 

kontekst pracy, doświadczenia zagraniczne itp.). 

 

W skład Grupy wchodzą: członkowie Narodowej Agencji Erasmus + INAPP; naukowcy zajmujący się 

polityką kształcenia i szkolenia zawodowego, rynkiem pracy, umiejętnościami i kwalifikacjami; 

członkowie Grupy Użytkowników ECVET utworzonej na poziomie Wspólnoty; eksperci zaangażowani w 

projekty pilotażowe dotyczące ECVET. 

 

Kluczowy wpływ systemu ECVET we Włoszech miał miejsce w kontekście mobilności transnarodowej. W 

kontekście uczenia się przez całe życie system ECVET miał do odegrania mniejszą rolę22. Nie doszło do 

oficjalnego przyjęcia systemu ECVET jako ram odniesienia. Możliwe jest określenie bardziej 

szczegółowego scenariusza stosowania systemu ECVET we Włoszech, dzięki badaniom 

przeprowadzonym przez Krajową Grupę Ekspertów ECVET, która przeanalizowała sytuację z dwóch 

perspektyw: 

■ innowacje legislacyjne 

ECVET w projektach Erasmus + Mobilność 

 

■ innowacje legislacyjne 
23 Ewolucja europejskiej polityki przejrzystości odpowiada włoskiemu kontekstowi krajowemu, który w 

coraz większym stopniu charakteryzuje się znaczącymi procesami reform: 

- w polityce uczenia się przez całe życie 

- w systemach i narzędziach służących przejrzystości umiejętności i kwalifikacji 

- w nauce, która odbywa się w ramach praktyki zawodowej 

 
22

 Badanie dotyczące instrumentów UE w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (EQAVET i ECVET) - Komisja 

Europejska styczeń 2019 r.  
23

 RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ERASMUS+ 2018- INAPP Febbraio 2019 
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- w uczeniu się w miejscu pracy, na którym koncentrują się różne interwencje ustawodawcze na szczeblu 

krajowym (w tym dekret ustawodawczy 81/2015 mający na celu stworzenie dualnego systemu 

integrującego kształcenie, szkolenie i pracę). 

W naszym kraju przyjęto ostatnio wiele środków, norm i aktów prawnych, które zgodnie z wytycznymi 

europejskimi przyczyniają się do zdefiniowania krajowego systemu kształcenia zawodowego, który 

opiera się na: 

- na temat dialogu między światem szkoleń a światem pracy; 

- w sprawie wzmocnienia formalnego, pozaformalnego i nieformalnego uczenia się; 

- w sprawie uznawania kwalifikacji, w tym regionalnych, na całym terytorium krajowym i europejskim 

(poprzez EQF). 

Wprowadzone środki legislacyjne są następujące: 

1) Ustawa 92/2012 o reformie rynku pracy, dekret legislacyjny 13/2013 

określa ogólne zasady i podstawowe poziomy skuteczności identyfikacji i walidacji uczenia się 

pozaformalnego i nieformalnego oraz minimalne standardy usług w ramach krajowego systemu 

poświadczania umiejętności 

- Zarządzenie międzyresortowe z dnia 30/6/2015 r. 

Ustanowiła ramy operacyjne dla krajowego uznawania kwalifikacji regionalnych i związanych z nimi 

kompetencji. 

-rozporządzenie międzyministerialne z dnia 8/01/2018 r. 

Ustanowiła ona krajowe ramy kwalifikacji, które służą jako łącznik z EQF. 

 

Ustawy te wzmacniają i koordynują różne systemy edukacyjne, które przyczyniają się do oferty uczenia 

się przez całe życie we Włoszech oraz do stworzenia krajowego systemu walidacji i certyfikacji 

umiejętności, dzięki któremu obywatele będą mogli zobaczyć, jak uznawana i certyfikowana jest ich 

nauka zdobyta w kontekstach formalnych, pozaformalnych i nieformalnych każdego rzędu, stopnia i 

terytorium. 

W szczególności QNQ24 (Quadro Nazionale delle Qualificazioni italiano - włoskie krajowe ramy 

kwalifikacji), działając jako łącznik z europejskimi ramami EQF, nadaje większą wartość kwalifikacjom 

uzyskanym przez uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, poprawiając ich 

użyteczność na poziomie krajowym i europejskim.  

 

Poniżej przedstawiono dwa "projekty pilotażowe" na poziomie krajowym, oparte na opisanych powyżej 

innowacjach legislacyjnych, analizujące możliwość zastosowania w nich systemu ECVET 

 

- Walidacja działań pilotażowych na podstawie doświadczeń w pracy 

Niektóre włoskie regiony (od 2015 r. i jest obecnie w trzeciej fazie) uruchomiły działania mające na celu 

walidację umiejętności nabytych podczas "służby cywilnej" w ramach "Gwarancji dla młodzieży" Poprzez 

 
24

 

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=1&art.versione=1&ar
t.codiceRedazionale=18A00411&art.dataPubblicazioneGazzetta=2018-01-
25&art.idGruppo=0&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=1  
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prezentację i późniejszą analizę dossier osobistego przygotowanego przez uczestników, rozpoczyna się 

proces walidacji, a komisja ekspertów jest powoływana przez właściwy Region. 

W fazie identyfikacji, doświadczenia kandydata stają się przejrzyste i oceniane są testy wykonane przez 

uczestnika oraz efekty uczenia się wynikające z oceny przeprowadzonej w trakcie praktyki zawodowej. 

W fazie oceny sprawdzane są umiejętności. W przypadku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego 

można stosować testy praktyczne. Zdobyte i zwalidowane umiejętności mogą być bezpośrednio 

powiązane z pełnym uznaniem na rynku pracy (doświadczenie praktyczne) lub z uzyskaniem kwalifikacji 

w ramach systemu kształcenia i szkolenia. 

W tym kierunku walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego może pełnić rolę pomostu 

między punktami krytycznymi systemów kształcenia i szkolenia a szybkimi innowacjami i zmianami w 

procesach pracy. 

Potencjał systemu może stworzyć nowy model regulacji rynku pracy, w szczególności dla bezrobotnych 

młodych ludzi lub grup defaworyzowanych (takich jak np. migranci). 

Na zakończenie tego procesu właściwy organ (zazwyczaj właściwy region) wydaje "świadectwo 

poświadczające umiejętności", które jest powiązane z repertuarem regionalnym i uznawane na 

poziomie krajowym zgodnie z krajowym systemem poświadczania umiejętności. 

 

Główne elementy kompatybilności z systemem ECVET: 

- Proces ewaluacji efektów uczenia się stosowany w celu ustalenia, w jakim stopniu uczestnik uzyskał 

wyniki w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji, z wykorzystaniem dokumentacji osobistej i oceny 

doświadczenia w służbie cywilnej; 

- Proces walidacji, weryfikuje, czy LO osiągnięte przez uczestnika odpowiadają konkretnym rezultatom 

wymaganym dla kwalifikacji repertuaru regionalnego i uznawanym na poziomie krajowym zgodnie z 

krajowym systemem certyfikacji umiejętności. 

- Proces uznawania efektów uczenia się, poprzez oficjalną weryfikację osiągniętych rezultatów, a w 

konsekwencji wydanie certyfikatu walidacji umiejętności. 

 

- Działanie pilotażowe "L'alternanza scuola-lavoro" (naprzemienność szkoła-praca)  

W 2015 r. włoska ustawa n. 107/2015 (tzw. "La Buona Scuola") rozpoczęła proces reform w ramach 

systemu edukacji i szkoleń na poziomie krajowym. Dzięki temu powstały innowacje w wielu aspektach 

systemu edukacji i kształcenia zawodowego, ze szczególnym naciskiem na poprawę umiejętności i 

kompetencji niezbędnych dla uczniów, w celu lepszego włączenia w rynek pracy. 

Reforma ta przewiduje, oprócz innych innowacji, również okres nauki w organizacji/przedsiębiorstwie 

dla wszystkich uczniów (16-19 lat) w ostatnich trzech latach cyklu kształcenia i szkolenia na poziomie 

średnim. 

Uczenie się w kontekście pracy było już rozpowszechnione w instytutach technicznych i zawodowych, 

ale dzięki tej reformie doświadczenie w miejscu pracy zostało rozszerzone na wszystkie szkoły średnie, 

nawet w tych ścieżkach, które tradycyjnie uważano za mniej odpowiednie do uczenia się poprzez 

doświadczenie w pracy (np. Liceum). 

Główne elementy kompatybilności z systemem ECVET: 
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- Parcelacja kwalifikacji: definicja części kwalifikacji uwzględnia uczenie się w różnych kontekstach 

(praktyka / środowisko pracy) w celu stymulowania postaw i kreatywności uczniów; 

- Identyfikacja Jednostek Efektów Kształcenia, które muszą być zrealizowane w trakcie alternacji; 

- Elastyczność oferty firm i organizacji pozwala na zindywidualizowane ścieżki rozwoju; 

- Wzbogacenie umiejętności poprzez doświadczenie w organizacji w celu rozwoju przedsiębiorczości 

(zrozumienie, jak przełożyć pomysły na działania) i innych umiejętności przekrojowych (związanych z 

zestawem umiejętności określonych w zaleceniu europejskim 2006/962/WE, takich jak kreatywność, 

innowacyjność i zarządzanie ryzykiem, wraz z umiejętnością planowania i zarządzania projektami w celu 

osiągnięcia wyników; 

- Akumulacja efektów uczenia się w ciągu trzech lat (budowa poszczególnych kursów) 

 

ECVET w projektach Erasmus + Mobilność 

Od 2014 roku Narodowa Agencja Programu Erasmus + INAPP, we współpracy z Grupą ekspertów 

krajowych ECVET, przeprowadza coroczne badanie mające na celu poznanie wśród promotorów 

projektów Erasmus KA1 VET: 

- poziom wiedzy na temat systemu ECVET 

- wartość dodana postrzegana przez beneficjentów projektów Erasmus + dzięki wykorzystaniu ECVET 

- potencjalne przeszkody związane ze stosowaniem ECVET w kontekście doświadczeń związanych z 

mobilnością transnarodową w ramach programu Erasmus + 

Poniżej przedstawiono niektóre dane z badań, które zostały przeprowadzone w latach 2014-2018, w 

których zbadano: wiedzę teoretyczną i praktyczną ECVET; praktyczne doświadczenie z ECVET; rodzaj 

najczęściej stosowanych instrumentów ECVET; wartość dodaną wynikającą ze stosowania ECVET. 

 

1) Teoretyczna i praktyczna wiedza na temat systemu ECVET 

Na przestrzeni lat odnotowano większą wiedzę (zarówno teoretyczną, jak i praktyczną) na temat ECVET 

na poziomie średnio-wysokim. W rzeczywistości 72,1% respondentów kwestionariusza z 2018 r. 

zadeklarowało bardzo dobry lub dobry poziom wiedzy teoretycznej na temat ECVET, a 59,5% 

respondentów ma bardzo dobry lub dobry poziom wiedzy praktycznej. 

2) Praktyczne doświadczenie z systemem ECVET 

Jednakże, przy rosnącym poziomie wiedzy na temat zasad i narzędzi ECVET, brak jest większego 

doświadczenia praktycznego w stosowaniu ich w doświadczeniach mobilności transnarodowej. 

W 20016 roku odsetek podmiotów promujących projekty KA1 Vet, które deklarowały praktyczne 

doświadczenie w zakresie ECVET wynosił 68,7, natomiast w 2018 roku nastąpił spadek o ponad 10% 

(58,2) 

3) Rodzaj najczęściej stosowanych narzędzi ECVET (poza Porozumieniem o programie zajęć, które jest 

uznawane za obowiązkowy załącznik do Porozumienia o finansowaniu projektów VET Erasmus KA1) 

Najczęściej stosowanym narzędziem jest potwierdzony na przestrzeni lat protokół ustaleń, stosowany 

w przypadku 85,1% organizacji VET, z którymi przeprowadzono wywiady w 2018 r.). 

Niższy, ale znaczący odsetek ankietowanych organów VET (61,7%) nadal eksperymentuje z etapami 

definiowania jednostek efektów uczenia się, dzielenia się metodami oceny jednostek efektów uczenia 
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się oraz identyfikowania metod walidacji i uznawania efektów uczenia się uzyskanych podczas 

doświadczenia mobilności transnarodowej. 

51,5% ankietowanych organizacji VET uruchomiło systemy formalizacji doświadczeń mobilności 

transnarodowej poprzez przypisywanie punktów szkoleniowych, dla celów oceny końcowej i egzaminu 

kwalifikacyjnego. Dane te potwierdzają postępującą ewolucję w kierunku pełnego uznawania efektów 

uczenia się osiągniętych w ramach różnych ścieżek, metod i kontekstów uczenia się. 

Najtrudniejszym etapem eksperymentowania w projektach mobilności transnarodowej pozostaje 

zapisywanie (w celu akumulacji) wyników nauki w osobistej książeczce uczącego się (doświadczono tego 

jedynie w 17% przypadków). 

4) Wartość dodana wynikająca z zastosowania systemu ECVET. 

Dane zebrane w 2018 r. uwypukliły dwa elementy jako najbardziej istotne: 

- z jednej strony, możliwość, jaką oferuje ECVET w zakresie ułatwiania uznawania doświadczeń 

zdobytych w trakcie pracy za granicą (również w odniesieniu do krajowych eksperymentów w zakresie 

"przemienności szkoły i pracy"); 

- z drugiej strony, wkład, jaki eksperymenty ECVET wnoszą w usprawnienie procesu oceny efektów 

uczenia się uzyskanych w ramach doświadczeń związanych z mobilnością, poprzez wspólne procedury i 

kryteria oceny dla celów certyfikacji. 

 

Oprócz korzyści wynikających z zastosowania systemu ECVET, badania przeprowadzone przez INAPP 

pozwoliły nam również skupić się na możliwych krytycznych kwestiach związanych z wdrożeniem 

systemu, potwierdzając, również w roku 20018, utrzymywanie się elementów, które pojawiły się już w 

badaniach z poprzednich lat.  

Poniżej wymieniono możliwe krytyczne kwestie związane z wykorzystaniem systemu ECVET w 

mobilności transnarodowej (w kolejności według ważności, zgodnie z informacjami przekazanymi przez 

organizacje uczestniczące w badaniu) 25 

- Niska znajomość systemu ECVET w świecie pracy 

Różnice między różnymi systemami kwalifikacji na poziomie regionalnym 

- Sztywność systemów kształcenia i szkolenia zawodowego (na poziomie krajowym) 

- Trudna komunikacja systemów szkoleniowych i świata pracy 

- Ograniczona wola/zdolność właściwych organów do uznawania LO nabytego podczas doświadczenia 

mobilności 

- Niskie wykorzystanie planowania szkoleń w zakresie LO 

- Trudności w zastosowaniu systemu do dorosłych beneficjentów, którzy zakończyli cykl kształcenia i 

szkolenia.  

 
25

 Wystąpienie Anny Butteroni (INAPP) na seminarium "Uczenie się w miejscu pracy, relacje szkoła-przedsiębiorstwo i 

system transferu punktów ECVET na poziomie ponadnarodowym" "Wprowadzenie do systemu ECVET we Włoszech i w 
Europie: sytuacja, krytyczne aspekty, możliwości.  
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3.2 Wywiad z włoską agencją krajową Erasmus Plus INAPP  

W lutym 2020 roku, referenci Informamentis Europa, zaangażowani jako badacze i technicy w budowę 
tego IO, poprosili o wywiad z członkami Grupy ECVET ekspertów krajowych, obecnych w INAPP. Celem 
było uzupełnienie pracy badawczej "Wdrażanie ECVET", w tym punktu widzenia włoskiej agencji 
narodowej, która zarządza działaniami VET dla programu Erasmus Plus. 
 
Wywiad przeprowadzili Vincenzo Girfatti i Elisabetta Leone z Informamentis Europa oraz Michela Volpi 
i Roberta Grisoni z Agencji Erasmus Plus INAPP i członkowie Krajowej Grupy Ekspertów ECVET. 
 
Poniżej znajdują się pytania zadane przez Informamentis Europa oraz odpowiedzi otrzymane przez 
ekspertów krajowych ECVET 
 

 

Pytanie N.1 "Jaki jest status systemu ECVET w Europie?"  

Zalecenie ECVET zaczęło obowiązywać 10 lat temu, w tym roku będzie to już jedenaste, i jest zaleceniem 

przyjętym dobrowolnie przez 

poszczególne państwa członkowskie, 

dlatego też jego pełne wdrożenie 

przebiegało nierównomiernie w różnych 

państwach. Dlatego też, jeśli celem było 

ustanowienie ram metodologicznych dla 

transferu, uznawania i akumulacji 

efektów uczenia się, aby wspierać z 

jednej strony mobilność transnarodową, 

ale także uczenie się przez całe życie. 

Dziś możemy powiedzieć, że zalecenie to 

przyniosło znaczące rezultaty. Komisja 

Europejska w tym zakresie rozpoczęła 

badanie, które zostanie opublikowane 

na początku 2019 r., mające na celu 

zweryfikowanie wpływu, jaki narzędzia 

przejrzystości, takie jak ECVET i ICAVET, 

wywarły na systemy kształcenia i 

szkolenia zawodowego na politykę 

edukacyjną i szkoleniową poszczególnych państw. Z badań tych wynika, że największym wkładem 

systemu ECVET było podniesienie jakości doświadczeń związanych z mobilnością, ze szczególnym 

uwzględnieniem efektów uczenia się opartych na uznawaniu. Kolejnym rezultatem jest to, że przyczynił 

się on do rozpowszechnienia wspólnego języka wśród różnych państw, co jest ważne, biorąc pod uwagę 

różnorodność i niejednolitość państw, a zwłaszcza sytuację Włoch. Niewątpliwie przyczynił się do 

udostępnienia przyjaznych i łatwych do zrozumienia narzędzi, takich jak "Protokół ustaleń" czy 

"Porozumienie o programie zajęć", które są powszechnie stosowane nie tylko w projektach mobilności 

transnarodowej, ale także w innych partnerstwach. Narzędzia te są wykorzystywane przez prawie 
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wszystkie kraje i jest to znaczące osiągnięcie. W niektórych krajach pomogło to również zwiększyć 

elastyczność ścieżek kształcenia i szkolenia, być może w odniesieniu do wyników, które były bardziej 

zróżnicowane, miało mniejszy wpływ na wprowadzenie ścieżek modułowych i z pewnością miało 

mniejszy wpływ na zachęcanie krajów do przyjmowania systemów punktów i z pewnością nie stworzyło 

europejskiego systemu punktów. Zalecenie ECVET przyniosło wymierne, ale zróżnicowane rezultaty we 

wszystkich krajach europejskich. Ponadto, wielką rewolucją było przejście od definiowania 

doświadczenia mobilności poprzez to, co dzieci miałyby robić lub pojechać robić, do mówienia, czego 

miałyby się nauczyć. Była to prawdziwa przemiana kulturowa, wspomagana przez sprzęt, przez formy 

rozwijane przez lata; była to prawdziwa zmiana mentalności i języka kulturowego, aby zacząć 

rozumować w projektowaniu umiejętności, "Wyników nauczania".  

 

Pytanie N.2 "Jaka jest relacja pomiędzy ECVET a innymi narzędziami EQF i EUROPASS? I jaki jest ich 

status?"  

Związek pomiędzy wszystkimi tymi instrumentami jest bardzo silny, ponieważ powstały one w wyniku 

wspólnej potrzeby, jaką jest zapewnienie przejrzystości umiejętności i kwalifikacji. Nawet jeśli powstały 

one w różnych celach, mają specyficzne cechy techniczne, wspólną nicią, która je łączy, jest podejście 

do efektów uczenia się i to właśnie ono ułatwiło rozpowszechnienie tych narzędzi. Fakt posługiwania się 

wspólnym językiem, który z jednej strony ułatwił rozpowszechnienie wszystkich tych narzędzi, co przy 

zachowaniu różnych celów, stworzyło związek między tymi narzędziami. Na przykład teraz, kiedy system 

EUROPASS faktycznie wszedł do świata edukacji, w porównaniu z sytuacją sprzed 10 lat, następnym 

krokiem będzie próba wprowadzenia go również do świata pracy. Tak więc to, co się wydarzyło, to ważna 

zmiana mentalności, nie tylko narzędzi, które są używane w życiu codziennym, które wskazują nie tylko 

na to, co się studiowało, ale na to, czego się naprawdę nauczyło i co się wie. 

 

Pytanie N.3 "W odniesieniu do Państwa wydania z 2016 roku, czy były jakieś aktualizacje?"  

Zarówno z krajowego, jak i europejskiego punktu widzenia, w ostatnich latach miały miejsce bardzo 

znaczące procesy reform, które, zgodnie z rozwojem europejskim, prowadzą do ustanowienia krajowego 

systemu certyfikacji umiejętności, wzmocnienia formalnego i pozaformalnego uczenia się oraz 

uznawania kwalifikacji. Krótki rys historyczny można rozpocząć od Ustawy 92/2012, reformy rynku 

pracy, "Ustawy o dekrecie ustawodawczym 13/13", która utorowała drogę dla krajowego systemu 

poświadczania umiejętności, "Dekretu międzyresortowego" z czerwca 2015 r., który ustanowił ramy 

operacyjne dla uznawania kwalifikacji regionalnych i wreszcie najnowszego "Dekretu 

międzyresortowego" ze stycznia 2018 r., który ustanowił krajowe ramy kwalifikacji.  

 

Pytanie N.4 "Czy fakt, że we Włoszech kształcenie zawodowe jest delegowane do regionów, stanowił 

przeszkodę? Czy ta regionalizacja kompetencji spowolniła ten proces w przypadku Włoch?" 

Konieczne było działanie najpierw na poziomie krajowym, po dekrecie międzyministerialnym ze stycznia 

2018 r., który ustanowił krajowe ramy kwalifikacji, które koordynują różne systemy regionalne i kładą 

podwaliny pod krajowy system umiejętności. Dzięki temu systemowi obywatele będą mogli otrzymywać 

uznane certyfikaty i naukę nabytą w kontekstach formalnych / nieformalnych dowolnego rzędu, stopnia 

i terytorium. Dlatego też krajowe ramy umiejętności są ważne, ponieważ nadają większą wartość 
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kwalifikacjom i pozwalają na ich wykorzystanie i porównywalność nie tylko na terytorium kraju, ale także 

za granicą. Konieczne będzie również zatwierdzenie wytycznych dla systemu certyfikacji kompetencji, 

które uzupełnią prace już zatwierdzone przez partnerów społecznych i które będą musiały zostać 

przedstawione na konferencji państwowo-regionalnej, a następnie przyjęte dekretem. Ramy krajowego 

systemu kompetencji wykorzystują również grupę techniczną, która również podąża za regionalnymi 

systemami certyfikacji kompetencji, które działają w ramach krajowych, z kolei regulowanych przez 

rozporządzenie międzyresortowe z 2018 roku. Jeśli z jednej strony system ten spowolnił proces, z drugiej 

strony jest on szczególnie bogaty, ponieważ regiony rozwinęły systemy i były regiony, które poszły 

znacznie dalej w kwestiach certyfikacji uznawania umiejętności, a także w kontekstach 

formalnych/nieformalnych. Ważne jest, aby to bogactwo nie stało się przeszkodą, ale aby było 

wykorzystane w całej swojej okazałości; aby znaleźć dobre praktyki w innym regionie i aby każdy z nich 

mógł uczyć się z doświadczeń drugiego w zakresie definicji i konstrukcji. Istnieją dwa ważne 

doświadczenia regionalne, jedno w regionie Lazio i jedno w regionie Abruzzo, te dwa projekty zostały 

stworzone w celu uznawania punktów szkoleniowych i certyfikacji umiejętności; są one zbiorem zasad 

regionalnych, które zostały opracowane przez te dwa regiony, ale zgodnie z krajowymi ramami 

prawnymi. Potwierdza to, że przy poszanowaniu indywidualnych kompetencji regionalnych możliwe jest 

działanie w sposób skoordynowany, zgodnie z krajowym systemem certyfikacji kompetencji. Specyfika 

działalności regionów umożliwia istnienie krajowych ram certyfikacji. Można więc powiedzieć, że ten 

rozkwit doświadczeń regionalnych można uznać za bogactwo. 

 
Zdjęcia na koniec wywiadu  

(Pani Michela Volpi i Pani Roberta Grisoni _Erasmus Plus INAPP; Pan Girfatti i Pani Elisabetta Leone- IFM Europe)  
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Pytanie N.5 "W jakim stopniu system ECVET wpływa na proces restrukturyzacji szkolenia 

zawodowego, w sensie uczynienia go bardziej zdolnym do wykorzystania efektów uczenia się 

uzyskanych poza środowiskiem formalnym? W jakim stopniu wpływa on na system?" 

 

Z pewnością, w kontekście zmian kulturowych i podejścia opartego na efektach uczenia się, w 

konstrukcji ścieżek formatywnych przyjęto inną orientację, co oznaczało konieczność 

przeprogramowania ścieżek kształcenia, które tradycyjnie nie były tworzone dla jednostek kompetencji, 

a zatem ich ponownego przetłumaczenia lub napisania innym językiem. Jako Narodowa Agencja 

Programu Erasmus możemy więc powiedzieć, że dostrzegliśmy wielką zmianę. Ponadto, zbudowaliśmy 

wspólny język, który wszedł do użycia i który pomógł w nawiązaniu dialogu między systemem edukacji 

a systemem szkoleń; pierwszy z nich jest bardziej skoncentrowany na programach szkolnych, a drugi na 

reakcjach rynku pracy. Zdolność do wykorzystania również w tej dziedzinie wyników nauczania, 

wspólnego języka, zbliżyła oba systemy. Ogólnie rzecz biorąc, doprowadziło to do wzrostu jakości 

szkoleń, wzrostu procesów internacjonalizacji, wygenerowało oczekiwania systemów w tej kwestii, w 

rzeczywistości będzie to wymagało większych inwestycji w przyszłości. Alternatywa, która bardzo 

pozytywnie przyczyniła się do poprawy wyników nauczania, zintegrowana z systemami szkolnictwa, 

powiązana z systemem Erasmus Plus, pomogła nadać systemowi mobilności własną godność i wartość, 

której wcześniej nie posiadał. Wreszcie ECVET dostarczył narzędzia, formularz, narzędzia łatwe w użyciu. 
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Pytanie N.6 "Czy mógłby Pan/Pani przedstawić nam Europejskie i Krajowe Dobre Praktyki i dlaczego 

są to Dobre Praktyki?" 

Dobre Praktyki, według Narodowej Agencji, muszą spełniać zestaw kryteriów, wspólnych dla wszystkich 

krajów uczestniczących w programie i określonych przez Komisję Europejską; są to zakończone projekty, 

które muszą spełniać zestaw kryteriów, aby mogły być określone jako Dobre Praktyki. Istnieje katalog 

Dobrych Praktyk, aktualizowany co roku w miarę kończenia projektów. W rzeczywistości nie 

zidentyfikowano żadnych Dobrych Praktyk ECVET, istnieją dobre praktyki projektowe zgodne z tymi 

kryteriami, które mogą być określone jako Dobre Praktyki (np. niektóre z nich pracowały nad tematem 

przejrzystości). ECVET został przyjęty w wielu projektach, rezultatem jest z pewnością podkreślenie 

silnego wpływu i dobrej praktyki wśród właścicieli papieru, ponieważ długoterminowa perspektywa, 

którą papier zaoferował i stymulował w dużym stopniu wykorzystanie narzędzi i zasad ECVET, również 

na podstawie badań przeprowadzonych w ostatnich latach i faktu, że eksperyment ECVET miał duży 

wpływ na strategię internacjonalizacji tych organów, przyniósł dużą zmianę w mentalności i 

międzynarodowej otwartości tych organów, a to jest dobra praktyka i zmiana, która spowodowała 

ECVET w projektach związanych z papierem. Wdrożenie systemu ECVET wymaga czasu i współpracy 

wszystkich podmiotów, wymaga również zaangażowania podmiotów certyfikujących, takich jak regiony, 

szkoły czy ministerstwa. 

 

Pytanie N.7 "Od czego powinny zacząć osoby, które nigdy nie miały podejść?"  

Należy zacząć od tego, co już istnieje, to znaczy od tego, co już zostało zrobione w przeszłości jako 

"posiadacze dokumentów", którzy zaczynają kłaść podwaliny pod wspólnotę praktyk i odnoszą sukces 

w nawiązywaniu kontaktów z tymi, którzy mają większe doświadczenie w mobilności transnarodowej i 

są w stanie dzielić się narzędziami, praktykami, a nawet trudnościami i krytycznymi aspektami. Istnieje 

zestaw narzędzi i wszystko to, co zostało udostępnione przez Komisję Europejską, Sekretariat i państwa, 

które zostały udostępnione społeczności, która chce podejść do ECVET zarówno pod względem narzędzi, 

ale także modeli doświadczeń. Wszystko, co zostało osiągnięte z ECVET zostało osiągnięte w procesie 

"bottom up", to znaczy, nie czekając na działanie instytucji, ale poruszać się niezależnie. Następnie 

należy postępować etapami, nie udając, że od razu osiągnie się końcowy etap uznania, ponieważ ważne 

jest już rozpoczęcie projektowania jednostki dydaktycznej i wyników nauczania. Wzajemne zaufanie", 

które jest bardzo trudne do zastosowania, ponieważ oznacza akceptację oceny efektów uczenia się 

dokonanej przez inną instytucję i zatwierdzenie jej po powrocie chłopca. Zakłada to wielką zmianę 

mentalności, a takie procesy wymagają czasu, to właśnie nawiązanie relacji opartej na zaufaniu wymaga 

czasu. A więc krok po kroku: budowanie partnerstwa z jak największą liczbą kompetentnych organów, 

definiowanie jednostek efektów uczenia się, dzielenie się kryteriami oceny i metodologią. Doprowadzi 

to do zmiany, która sprawi, że kolejne kroki nastąpią automatycznie, na tyle, na ile to możliwe. 

 

Pytanie N.8 "Jaka będzie jego przyszłość w kolejnym programie?"  

Zaczynając od początku, to znaczy od racjonalizacji różnych instrumentów, w Komisji nadal toczy się 

debata na temat przyszłości ECVET i potrzeby refleksji, która obejmuje nie tylko ECVET, ale także 

wszystkie inne instrumenty przejrzystości. Droga, którą podąża Komisja Europejska, to prawdopodobnie 

wszechstronne zalecenie, które ma na celu określenie szerszej strategii, obejmującej całe kształcenie i 
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szkolenie zawodowe oraz uwzględniającej pozytywne elementy, które sprawdziły się w różnych 

instrumentach (znaczna poprawa jakości doświadczeń związanych z mobilnością, która pomogła w 

rozpowszechnieniu wspólnego języka, elastyczność ścieżek kształcenia i szkolenia), będą to 

elementy/pojęcia, za które odpowiedzialność przejmie Komisja Europejska i które poddamy przeglądowi 

w przyszłości. Bardzo prawdopodobne, że będzie to kompleksowe zalecenie. Będzie to kontynuacja 

nowego programu Erasmus Plus, w którym międzynarodowy wymiar mobilności nadal będzie odgrywał 

bardzo istotną rolę, a uczenie się stanie się jeszcze ważniejsze. W nowym programie duży nacisk zostanie 

również położony na przejrzystość efektów, uznawanie efektów uczenia się, transfer punktów i 

jednostek efektów uczenia się. 
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3.3 Studium przypadku we Włoszech 

Aby uzupełnić scenariusz sytuacji we Włoszech w zakresie wdrażania systemu ECVET, oprócz projektów 

pilotażowych na poziomie krajowym, które zostały wcześniej opisane (strony 57-58), poniżej 

przedstawiono projekt mobilności Erasmus promowany przez włoskie organizacje. Projekt ten jest 

uznawany za dobrą praktykę na poziomie europejskim, właśnie ze względu na prawidłowe i innowacyjne 

wykorzystanie systemu ECVET. 

 

Studium przypadku  

Projekt : VET Port - Partnerstwo strategiczne 2014-1-IT01-KA202-002480  

Strona skarżąca: Autorità di sistema portuale di Livorno (IT) 

Celem projektu było wsparcie krajowych i regionalnych zasad uznawania umiejętności zgodnie z 

systemem ECVET w następujący sposób:  

- Ułatwienie ludziom uzyskania walidacji i uznania umiejętności i wiedzy związanych z pracą, nabytych 

w różnych krajach; 

- zwiększenie szans absolwentów VET na zatrudnienie oraz zaufania pracodawców do konkretnych 

umiejętności i wiedzy zawartych w kwalifikacjach VET. 

Dzięki projektowi udało się opracować metodę rozpoznawania podstawowych umiejętności w 

dziedzinie portów i logistyki. VETPORT skupił się na postaciach zawodowych: 

- Kierownik terminala-  

- Planista/Inspektor nadzoru 

Kierowcy. 

Role te zostały wybrane, ponieważ mają zasadnicze znaczenie dla działalności portowej. Role te można 

przenosić z jednego portu do drugiego i mogą one zostać przyjęte w innych sektorach.  

Konsorcjum odpowiedzialne za realizację projektu składało się z sześciu członków:  
Zarząd portu w Livorno 
Prowincja Livorno Development Srl 
Fundacja Wspólnoty Walenckiej na rzecz badań, promocji i studiów handlowych Valenciaport 
Stichting Stc-Group 
Instytut Technologii w Cork 
Konsorcjum na rzecz szkolenia w zakresie logistyki intermodalnej. 

 

Do podstawowych działań VETPORT należały: 

- Porównano ramy kwalifikacji i standardy zawodowe, opracowano wspólne podstawy i zdefiniowano 

kluczowe procesy robocze dla każdego profilu.  

- Definicja ECVET dotycząca umiejętności, wiedzy i kompetencji została wykorzystana do opisania 

podstawowych zdolności do wykonywania procesów pracy. Doprowadziło to do pogrupowania 
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umiejętności związanych z rzeczywistymi procesami pracy, odzwierciedlając poziom złożoności 

standardów zawodowych.  

Rezultatem było zdefiniowanie pilotażowych transnarodowych profili zawodowych, do których 

przyczynili się wszyscy partnerzy. Profile pilotażowe, powiązane ze standardem ECVET, zostały 

uszczegółowione, aby stać się standardami szkoleniowymi, identyfikującymi LO i zawierającymi podział 

na jednostki odpowiadające punktom orientacyjnym ECVET.  

Dla profili opracowano główny program szkoleniowy, który został przetestowany podczas tygodni 

mobilności szkoleniowej. Program szkolenia z języka angielskiego technicznego został włączony dla 

pojazdów przeładunkowych w portach. Partnerzy podpisali MOU, które zawiera istotne cechy zgodnie 

ze standardami ECVET oraz wskazówki dotyczące sposobu, w jaki efekty uczenia się związane z 

mobilnością będą oceniane i walidowane. Plan komunikacji został dostarczony w celu upowszechnienia 

i waloryzacji wyników projektu. Dokument wideo został dostarczony w celu wyjaśnienia opracowanych 

działań. Opracowano wytyczne, aby zaproponować, na poziomie lokalnym, krajowym i unijnym, 

wzajemnie rozpoznawalne ramy szkolenia pracowników portowych w celu rozszerzenia tego systemu 

na wszystkie zawody portowe.  

Zaangażowano 79 pracowników z portów partnerskich odwiedzających terminale w portach w Cork, 

Livorno, Rotterdamie i Walencji. Przeprowadzono 9 tygodni mobilności szkoleniowej w okresie listopad 

2016 - kwiecień 2017. (W tygodniach szkoleniowych wzięło udział 18 Kierowców, 29 planistów i 32 

kierowników terminali portowych. 

Szkolenie miało duży wpływ zarówno na pracowników jak i pracodawców. Uczestnicy podkreślali 

wartość programu pod względem omawianych tematów oraz poprawy umiejętności i wiedzy; 

zwiększonego uczestnictwa w mobilności jako możliwości rozwoju zawodowego. 

Rezultaty osiągnięte przez partnerstwo to:  
- Zdefiniowanie podstawowych kompetencji, które mają być doskonalone podczas jednotygodniowej 
mobilności oraz minimalnego programu szkolenia, który musi być oceniony w kontekście ECVET dla 
profili i uznany przez partnerstwo osadzone w standardzie ECVET; 
- Zaprojektowanie programu szkoleniowego w zakresie technicznego języka angielskiego dla pojazdów 
przeładunkowych w portach w celu nabycia kompetencji bazowych;  
- Zebranie najlepszych praktyk VET w zakresie programu szkolenia zawodowego. 
 
Wszystkie wyniki i narzędzia opracowane dzięki projektowi są dostępne pod następującym linkiem: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-IT01-
KA202-002480 

   

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-IT01-KA202-002480
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2014-1-IT01-KA202-002480
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3.4 ECVET W FINLANDII 

 

Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) jest postrzegane w Finlandii jako atrakcyjna ścieżka edukacyjna, 

a każdego roku do szkół VET zapisuje się około 280 000 uczniów (200 000 do IVET i 80 000 do CVET). 

Około 44% absolwentów szkół ogólnokształcących kontynuuje naukę w ramach IVET. W Finlandii działa 

165 organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, w tym gminy, wspólne federacje gmin i 

organizacje prywatne.  

 

Ze względu na zmiany w życiu zawodowym i potrzeby przedsiębiorstw, szkoły VET musiały szybko 

dostosować się do indywidualnych potrzeb w zakresie kompetencji. W przyszłości liczba kwalifikacji 

prawdopodobnie się zmniejszy, podczas gdy ich treść zostanie poszerzona, wspierając indywidualne 

ścieżki nauki i umożliwiając szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby życia zawodowego26. 

 
26

 Elastyczne ścieżki kształcenia zawodowego: fińska reforma kształcenia i szkolenia zawodowego, sierpień 2019 r. 
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Wdrożenie systemu ECVET w Finlandii jest częścią obecnej reformy fińskiego szkolnictwa zawodowego. 

W ramach nowego systemu wzmocniono podejście oparte na kompetencjach i wprowadzono punkty 

kompetencyjne (punkty ECVET) w celu opisania zakresu kwalifikacji i jednostek kwalifikacyjnych. 

System ECVET jest stosowany w Finlandii w szkołach VET już od ponad 20 lat. Kwalifikacje zawodowe 

składają się z jednostek efektów uczenia się. Każda jednostka kwalifikacji jest oceniana niezależnie w 

rzeczywistych sytuacjach życia zawodowego i dokumentowana w umowie szkoleniowej ucznia oraz w 

jego osobistej dokumentacji przebiegu nauczania. Ramy krajowe umożliwiają transfer ocenionych 

efektów uczenia się w perspektywie uczenia się przez całe życie. Procedura ta umożliwia studentom 

powrót do nauki w późniejszym okresie lub aktualizację umiejętności. Krajowe wymagania 

kwalifikacyjne określają docelowe efekty uczenia się oraz kryteria oceny dla każdego z wymagań 

dotyczących umiejętności. Ocena odbywa się poprzez zademonstrowanie umiejętności w rzeczywistych 

sytuacjach w życiu zawodowym. Efekty uczenia się osoby uczącej się są oceniane poprzez porównanie 

ich z efektami określonymi w krajowych wymaganiach dotyczących kwalifikacji. Zarówno teoria, jak i 

praktyka składają się na wspólną ocenę. Możliwość zdobywania odrębnych jednostek efektów uczenia 

się pozwala na przechodzenie między szkołą a życiem zawodowym w zależności od potrzeb uczącego 

się. Wymagania kwalifikacyjne zostały opracowane pod kierownictwem Fińskiej Narodowej Agencji 

Edukacji we współpracy z pracodawcami, pracownikami i sektorem edukacji27. 

Każda szkoła zawodowa posiada system rejestrów, w którym zaznaczane są wyniki i oceny uczniów, a 

jednostki efektów uczenia się są zgodne z krajowymi wymaganiami kwalifikacyjnymi. Fińska Agencja 

Narodowa opracowała krajowy rejestr studiów o nazwie Koski. 

Finlandia jest jednym z pierwszych krajów europejskich, które przyjęły standardy i przepisy w IVET i CVET 

dotyczące walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. Uczeń ma prawo domagać się walidacji 

i uznania wcześniejszego uczenia się, które odpowiada wymaganiom dotyczącym umiejętności 

zawodowych lub celom efektów uczenia się opartych na kompetencjach, określonym w krajowej 

podstawie programowej. Walidację wcześniejszego uczenia się można przeprowadzić na podstawie 

dokumentacji sporządzonej przez właściwy organ lub poprzez zademonstrowanie umiejętności. System, 

który umożliwia akumulację i transfer, funkcjonuje w Finlandii już od dłuższego czasu. Elastyczne ścieżki 

kształcenia i możliwość akumulowania ocenionych efektów uczenia się jest kluczem do utrzymania 

motywacji do nauki. System modułowy, w którym każda jednostka jest oceniana i dokumentowana 

niezależnie, pomaga śledzić osiągnięte już efekty uczenia się. Uznawanie wcześniejszego uczenia się jest 

w Finlandii uregulowane prawnie od 2006 roku. 

 
27

 CASE FINLANDIA Wdrożenie systemu ECVET w Finlandii, maj 2019, DOI: 10.13140/RG.2.2.35110.78407, Affiliation: Utrecht 

University, Project: IV4J Project  
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Fińskie Ministerstwo Edukacji i Kultury opublikowało przejrzysty obraz nowej reformy kształcenia i 

szkolenia zawodowego w Finlandii, aby pokazać, jak przebiega proces uczenia się uczniów od samego 

początku ścieżki edukacyjnej aż do uzyskania kwalifikacji28. 

  

 
28

 Wymagania dotyczące kwalifikacji przyjęte przez fińską Narodową Agencję ds. Edukacji są publikowane w formie elektronicznej na 

stronie internetowej fińskiej Narodowej Agencji ds. Edukacji: https://www.ele.fi/assets/evaluation_framework_microsoft_final.pdf  

https://www.ele.fi/assets/evaluation_framework_microsoft_final.pdf
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3.4.1 Studia przypadków w Finlandii  

 

Nazwa: InnoOmnia 

Słowa kluczowe: kwalifikacje, kompetencje, uczenie się przez działanie  

Streszczenie: 

Fińscy uczestnicy projektu w Omnii wprowadzili nowy sposób studiowania umiejętności 

przedsiębiorczych w otwartej przestrzeni wraz z nauczycielami i przedsiębiorcami prowadzącymi swoje 

firmy. Przestrzeń w InnoOmnia jest otwarta i otwarta na współpracę, w której każdy może współdziałać 

i wybierać, gdzie chciałby się uczyć i uczyć. Oferuje różne programy, takie jak edukacja, szkolenia 

zawodowe i wsparcie dla przedsiębiorczości, zwłaszcza dla start-upów w dziedzinie sztuki i usług. 

Promowany jest również rozwój zawodowy nauczycieli i liderów edukacyjnych w zakresie wszystkich 

obszarów kształcenia podstawowego i zawodowego. W szkole nauczyciele, uczniowie i przedsiębiorcy 

tworzą wspólnotę i regularnie dzielą się swoimi doświadczeniami. Uczniowie opracowują z 

nauczycielami indywidualny plan nauczania, w którym świat pracy stanowi część ich codziennej nauki. 

Właściciele firm zapisują się do tej społeczności i otrzymują codzienne wsparcie dla swojej działalności. 

Uczniowie i nauczyciele współpracują z przedsiębiorcami w celu poszukiwania i tworzenia 

innowacyjnych rozwiązań, które pomogą każdej firmie odnieść sukces. Zajęcia te dają uczniom 

możliwość uczenia się przez działanie. Kiedy uczniowie biorą udział w nauce przedsiębiorczości w 

środowisku InnoOmnia open space, dążą do osiągnięcia własnych kwalifikacji - zgodnie z własnym 

planem studiów i ścieżką nauki. Kwalifikacje studentów mogą pochodzić z dziedziny biznesu i 

administracji, mogą też pochodzić z dziedziny opieki społecznej i zdrowotnej lub projektowania odzieży. 

Różne rodzaje kierunków kształcenia wymagają umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. Każdy uczeń 

ma do zrealizowania określoną jednostkę lub grupę jednostek związanych z umiejętnościami w zakresie 

przedsiębiorczości, w zależności od treści i struktury kwalifikacji. Wielkość kwalifikacji i względna waga 

jednostek zostały z góry określone jako punkty kompetencji (punkty ECVET). Kryteria oceny są 

zdefiniowane w Krajowych Wymaganiach Kwalifikacyjnych. Oceny dokonują nauczyciele, opiekunowie, 

przedsiębiorcy oraz sam uczeń. Studia odbyte w InnoOmnia Open space będą walidowane i uznawane 

za kwalifikacje studentów przez dostawcę usług edukacyjnych. Studenci korzystają z Training Agreement 

i osobistego transkryptu, a oceny są wpisywane do tych dokumentów. 

Efekty kształcenia/cele kształcenia:  

- Student rozwija pomysł na biznes lub wdraża własną wiedzę w przedsiębiorczość  

- Student ocenia potrzeby rozwojowe w oparciu o zmiany w środowisku pracy w swoim sektorze 

zawodowym, ocenia potrzeby klientów, konkurencję, środowisko pracy oraz własną wiedzę 

specjalistyczną  

- przestrzega zasad rentownej działalności gospodarczej w swojej przedsiębiorczości  

- uwzględnia strukturę kosztów operacji  
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Kryteria  ECVET  Tak, jak  Nie, 
jak  

przyczynia się do 
realizacji planu 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczyciela VET  

x  Nauczyciele współpracujący z uczniami i 
przedsiębiorcami tworzą wspólnotę i regularnie dzielą 
się swoimi doświadczeniami 

 

Wspiera rozwój 
umiejętności myślenia 
dywergencyjnego  

x  Nauczyciele, studenci i przedsiębiorcy regularnie dzielą 
się swoimi doświadczeniami. Właściciele firm otrzymują 
codzienne wsparcie dla swoich biznesów. Studenci i 
nauczyciele współpracują z przedsiębiorcami w celu 
poszukiwania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań, aby 
pomóc każdemu przedsiębiorstwu odnieść sukces. 

 

Wspiera rozwój 
umiejętności myślenia 
lateralnego  

x  Student rozwija pomysł na biznes lub wytwarza własne 
know-how w zakresie przedsiębiorczości  

 

Wspiera rozwój 
umiejętności twórczych  

x  studenci uczą się przez działanie, muszą rozwijać nowe 
pomysły i być kreatywni w rozwiązywaniu problemów 
firmy 

 

Czy wspiera zdolność 
studentów do 
zatrudnienia  

x  Kwalifikacje są uznawane i możliwe do prześledzenia w 
ścieżce studenta. Praca w firmie staje się częścią 
codziennej nauki studentów. 

 

wspiera rozwój 
zestawów narzędzi DT 
dla nauczycieli  

x  Nauczyciele współpracują zarówno z przedsiębiorcami, 
jak i uczniami, aby pomóc firmom odnieść sukces. 
Nauczyciele nie tylko uczą uczniów, ale także 
bezpośrednio wspierają firmy. 

 

Czy rozwijanie waluty 
przemysłowej 
nauczycieli i 
dostosowanie edukacji 
do życia zawodowego 
jest możliwe?  

x  Nauczyciele i przedsiębiorcy współpracują ze sobą w 
celu oceny umiejętności zdobytych przez uczniów 

 

posiada element 
innowacyjności istotny 
dla nauczycieli  

x  Kurs odbywa się na otwartej przestrzeni  

posiada dowód na 
współprojektowanie 
przez nauczyciela i 
pracodawcę  

x  Nauczyciele i przedsiębiorcy są częścią społeczności i 
służą tej społeczności. 

 

 
Nazwa: Trans-FinECVET 

Słowa kluczowe: Europejski system transferu i akumulacji punktów, efekty kształcenia 

Streszczenie: 

Celem projektu jest stworzenie otwartych zasobów edukacyjnych obejmujących Europejski System 

Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym ECVET. Zakres projektu obejmuje 

kwalifikacje w praktycznych zawodach pielęgniarki/pielęgniarza dziecięcego i asystenta opieki 
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zdrowotnej w Finlandii, Polsce i Hiszpanii w ramach edukacji formalnej i pozaformalnej. Kluczowym 

celem jest transfer europejskich dobrych praktyk w praktycznym wdrażaniu podejścia ECVET, a także 

rozwój i poprawa jakości kwalifikacji zawodowych w zawodach ważnych dla europejskiego rynku 

pracy, tj. praktycznych zawodach pielęgniarki/pielęgniarza dziecięcego i asystenta opieki zdrowotnej 

zdobywanych w edukacji formalnej i pozaformalnej. 

Projekt zakłada przygotowanie i efektywniejsze wykorzystanie narzędzi ICT oraz otwartych zasobów 

edukacyjnych, a także osiągnięcie spójności pomiędzy europejskimi i krajowymi narzędziami 

dotyczącymi uznawania kwalifikacji i kompetencji zawodowych. 

Źródło: http://www.trans-finecvet.eu/  

 

 

 

Kryteria  ECVET  Tak, jak  Nie, jak  
przyczynia się do 
realizacji planu 
doskonalenia 
zawodowego 
nauczyciela VET  

x  Nauczyciele są świadomi innych 
praktyk dotyczących uznawania 
kwalifikacji, poznają najlepsze 
praktyki z innych krajów, a efekty 
uczenia się są zgodne z wymogami 
EQF/NQF 

 

Wspiera rozwój 
umiejętności 
myślenia 
dywergencyjnego  

x  Projekt ma na celu rozwój 
innowacyjności i internacjonalizacji 
instytucji edukacyjnych, a poprzez 
partnerstwo konsorcjum dąży do 
wymiany praktyk, unowocześnienia 
istniejących praktyk i wprowadzenia 
innowacji w sposobie prowadzenia 
szkoleń. 

 

Wspiera rozwój 
umiejętności 
myślenia 
lateralnego  

  Nie zostało to wyraźnie 
wykazane 

Wspiera rozwój 
umiejętności 
twórczych  

  Nie jest to wyraźnie 
zaznaczone, ponieważ projekt 
jest skierowany do 
pielęgniarek praktycznych, 
pracowników opieki nad 
dziećmi i asystentów opieki 
zdrowotnej. 

Czy wspiera 
zdolność 
studentów do 
zatrudnienia  

x  Projekt ma na celu zwiększenie 
zdolności do zatrudnienia osób z 
potwierdzonymi kwalifikacjami w 
dwóch wymienionych zawodach 
nauczanych w trybie edukacji 
formalnej i pozaformalnej 

 

http://www.trans-finecvet.eu/
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wspiera rozwój 
zestawów 
narzędzi DT dla 
nauczycieli  

x  Ogólnym celem projektu jest 
poprawa jakości kwalifikacji 
zawodowych w zawodach ważnych 
dla europejskiego rynku pracy, 
dlatego też w centrum uwagi 
znajdują się pacjenci 

 

Czy rozwijanie 
waluty 
przemysłowej 
nauczycieli i 
dostosowanie 
edukacji do życia 
zawodowego jest 
możliwe?  

  Nie ma wyraźnych dowodów 
na to, że projekt został 
opracowany we współpracy z 
przedstawicielami życia 
zawodowego. Grupami 
docelowymi są organizacje 
szkoleniowe, ale nie ma 
wzmianki o klinice, szpitalu, 
centrum medycznym. 

posiada element 
innowacyjności 
istotny dla 
nauczycieli  

x  Nauczyciele poznają dobre praktyki 
i wyniki z innych krajów UE, mają 
możliwość korzystania z 
europejskich narzędzi ułatwiających 
uznawanie i przenoszenie 
kwalifikacji oraz uczestniczenia w 
rozwoju europejskiej edukacji i 
szkoleń w tym sektorze. 

 

posiada dowód na 
współprojektowa
nie przez 
nauczyciela i 
pracodawcę  

  Nie ma w nim dowodu na 
współprojektowanie przez 
nauczycieli i pracodawców. 
Doradcy zawodowi są 
zaangażowani w projekt, ale 
nie bezpośrednio 
pracodawcy. 
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3.5 ECVET W GRECJI  

Wejście Grecji w impas budżetowy, przedłużająca się faza recesji i widmo kryzysu wydają się tworzyć 

niesprzyjające środowisko dla rozwoju alternatywnych polityk w dziedzinie polityki edukacyjnej. Na 

drugim poziomie, kryzys i problemy kraju mogą być strukturalną szansą na rewitalizację i ponowne 

zdefiniowanie współrzędnych naszej polityki edukacyjnej w celu promowania europejskiej perspektywy 

holistycznej. 

Aby tak się stało, potrzeba reform jest obiektywnie konieczna. Perspektywa europejska musi być 

postrzegana w sposób pozytywny, a przede wszystkim w świetle twórczego sceptycyzmu, a nie jałowej 

negatywności. Nasza ogólna postawa musi być zgodna z krytyczną asymilacją i promowaniem wszystkich 

narzędzi, które mogą i wzmocnią grecki system edukacji, zatrudnienie, spójność społeczną, zmniejszenie 

nierówności, integrację europejską opartą na równości i solidarności społecznej. (ΕCVET & ελληνική 

πραγματικότητα: όρια, δυνατότητες και προοπτικές στην εποχή της κρίσης, Nikos Fotopoulos) 

Zastosowanie systemu ECVET w greckiej rzeczywistości nie jest prostym i łatwym zadaniem. Jest to 

jednak duże wyzwanie dla greckiego społeczeństwa, gdy europejska perspektywa kraju jest nie tylko 

imperatywem, ale i narzucona przez istniejące warunki społeczno-ekonomiczne. Jednocześnie czynniki 

takie jak impas finansowy kraju, europejski i międzynarodowy kryzys gospodarczy, szybkie zmiany w 

strukturach gospodarczych i społecznych, rosnące bezrobocie, zmiany w zapotrzebowaniu na zawody i 

odpowiadające im kwalifikacje są niezwykle ważnymi parametrami, które musimy dokładnie rozważyć. 

Wejście Grecji w impas budżetowy, przedłużająca się faza recesji i spektrum kryzysu, prima facie tworzą 

niesprzyjające środowisko dla rozkwitu alternatywnych polityk w dziedzinie polityki edukacyjnej. Na 

poziomie drugiego czytania, kryzys i problemy kraju mogą stanowić historyczną okazję do reorganizacji 

i ponownego określenia współrzędnych naszej polityki edukacyjnej, mającej na celu promowanie 

perspektywy europejskiej i integrację kraju z "twardym jądrem" UE. 

Jasne jest, że potrzeba krajowych inicjatyw i reform jest obiektywnie konieczna, a w obliczu tych 

niekorzystnych warunków perspektywa europejska musi być postrzegana pozytywnie, a przede 

wszystkim w świetle tego, co dziś nazywamy twórczym sceptycyzmem. 

Oznacza to, że konieczne jest unikanie jałowej negatywności i wszystkiego, co wiąże się z 

introwertyzmem na poziomie inicjatyw, innowacji, aktywnej polityki, narzędzi wolności. Nasza ogólna 

postawa musi iść w parze z krytyczną asymilacją i promowaniem wszystkich narzędzi, które mogą 

wzmocnić grecki system edukacji, zatrudnienie, spójność społeczną, zmniejszenie nierówności, 

integrację europejską w oparciu o równość i solidarność społeczną. 

Należy zatem skupić się na kwestiach, które są endemiczne w społeczeństwie greckim i skierować się na 

wszelkie zniekształcenia i irracjonalności, które mają na celu dojrzewanie naszej świadomości społecznej 

i politycznej w dziedzinie reform i naszych aktywnych narzędzi. W szczególności podkreślają one:  

● wyraźny deficyt krajowy w zrozumieniu strategii europejskiej i tego, gdzie obecnie znajduje się 

nasza krajowa polityka edukacyjna w odniesieniu do rozwoju sytuacji w Europie,  
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● rzeczywisty i znaczny brak wiedzy, aktualizacji i informacji na temat narzędzi europejskiej 

polityki edukacyjnej 

 

Wciąż jednak pozostają ważne kwestie, które oprócz swojego technicznego charakteru są szerszymi 

problemami związanymi z krytycznym zastosowaniem ECVET w dobrej wierze oraz z ogólną polityką 

DBM w greckiej rzeczywistości. Takimi kwestiami są: 

- fragmentaryczny i często nieskuteczny charakter dotychczas podjętych działań i reform w dziedzinie 

edukacji, szkoleń i uczenia się przez całe życie,  

-potrzeba jak najbardziej wiarygodnej oceny bieżącej sytuacji, jej dokładnego odwzorowania, 

przeanalizowania i zrozumienia oraz całości  

-konieczność wyleczenia się ze wspólnego wyznania, frustracji lub braku zaufania dużej części naszych 

współobywateli do spraw europejskich, zwłaszcza dziś, gdy kraj znajduje się w tragicznym położeniu. z 

impasu finansowego, w jaki popadł 

-ryzyko "dezintegracji" kwalifikacji i ich rozdrobnienia na wiedzę, umiejętności, kompetencje, które są 

fragmentaryczne i niespójne z  

-stresujące zapotrzebowanie na kwalifikacje, zwłaszcza w gospodarce, która nie odpowiada miejscom 

pracy i zatrudnieniu  

niejednoznaczność", która wyróżnia termin "efekty uczenia się". Więcej analizy i szczegółowy opis tego, 

co oznacza termin "efekty uczenia się" w społeczeństwie wiedzy, a w szczególności w społeczeństwie 

greckim,  

-niebezpieczeństwo braku przejrzystości w certyfikacji i uznawaniu efektów uczenia się  

-obawa przed potencjalnie jednostronną hegemonią sektora prywatnego w gospodarce. obszar 

certyfikacji kwalifikacji, bez kontroli państwowej i zabezpieczeń w interesie publicznym;  

Inflacja kwalifikacji i bezsensowne poszukiwanie certyfikatów odbiły się czkawką w połączeniu z 

powstaniem przemysłu certyfikacyjnego  

"wizualna" mobilność zawodowa. Jak pozytywnie wpłynąć na mobilność zawodową z korzyścią dla 

słabszych i tych, którzy bardzo potrzebują zwiększenia mobilności zawodowej i społecznej.  

-polityka wzmacniania zatrudnienia (sektorowa, lokalna, krajowa, regionalna) poprzez 

kształcenie/szkolenie zawodowe i uczenie się przez całe życie;  

-konieczność wzmocnienia siły roboczej, a zwłaszcza osób słabszych społecznie i ekonomicznie. 

 

Powyższe rozważania prowadzą nas do wniosku, że konieczna jest koalicja strategii i porozumień 

zarówno politycznych, jak i społecznych, a w szczególności: większe rozpowszechnienie, komunikacja i 

informowanie społeczeństwa o polityce i narzędziach europejskiej polityki edukacyjnej, silniejsze 

powiązanie narzędzi europejskich z podstawowymi zagadnieniami edukacji formalnej, nieformalnej i 

pozaformalnej, wykorzystanie tych narzędzi w zwalczaniu nierówności edukacyjnych, które mają 

bezpośrednie odzwierciedlenie w życiu zawodowym ludzi i wreszcie strukturalne wzmocnienie związku 

między kształceniem i szkoleniem zawodowym a zatrudnieniem i rynkiem pracy. (KRAJOWY RAPORT NA 

TEMAT OBECNEJ SYTUACJI W OBSZARZE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO, Z NACISKIEM NA 

POLITYKI, KTÓRE ROZWINĘŁY SIĘ W ZWIĄZKU Z EUROPEJSKIM SYSTEMEM UŁATWIEŃ KREDYTOWYCH 

DLA KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO (ECVET))  
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3.5.1 Studium przypadku w Grecji  

Do 2011 r. Grecja nie wprowadziła żadnych standardów zorientowanych na wyniki i nie było informacji 

o ustanowieniu europejskiego systemu transferu punktów w kształceniu i szkoleniu zawodowym. 

(RAPORTY KRAJOWE ECVET 2011). 

Jednakże, trwające projekty ECVET stale pokazywały, że warto podjąć to wyzwanie. Państwowa 

Fundacja Stypendialna (IKY), działając jako Grecka Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe 

życie", wdrożyła i koordynowała "Akcję Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET", pod nadzorem 

Ministerstwa Edukacji i Spraw Religijnych. Akcja jest finansowana przez Komisję Europejską w ramach 

odpowiedniej umowy grantowej podpisanej pomiędzy Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i 

Sektora Audiowizualnego (EACEA) a IKY. Rola ekspertów ECVET koncentrowała się na następujących 

działaniach: 

● Zbadanie stopnia dojrzałości i gotowości projektantów i organizatorów VET do uznania i 

zrozumienia znaczenia ECVET oraz zaangażowania w jego praktyczne zastosowanie. 

● Prowadzenie szkoleń i doradztwa w zakresie swojej specjalizacji dla pracowników organizacji 

VET, szkół VET, firm itp. 

● wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk wypracowanych w ramach programów mobilności 

na poziomie europejskim. 

● Podnoszenie świadomości na temat wartości dodanej systemu ECVET i działanie jako czynnik 

umożliwiający jego upowszechnienie. 

● Przyczynianie się do rozwoju sieci różnych podmiotów na poziomie krajowym lub regionalnym, 

których celem jest praktyczne zastosowanie systemu ECVET. 

Działanie trwało od 1 września 2012 do 31 grudnia 2013. Jego zakończenie zostało zaznaczone poprzez 

realizację seminarium tematycznego zatytułowanego "Wdrażanie ECVET w Grecji: Wyzwania i 

możliwości", które odbyło się 9 grudnia 2013 r. w Atenach, Grecja. ("Η εφαρμογή του Ευρωπαϊκού 

Εργαλείου Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων ΕCVET στην Ελλάδα: Προκλήσεις και Ευκαιρίες", data 

pobrania: https://www.coopcampus.eu/News/Implementing-ECVET-in-Greece-Challenges-and-

Opportunities) 
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3.6 ECVET W ZJEDNOCZONYM KRÓLESTWIE  

Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) w Wielkiej Brytanii jest postrzegane jako odpowiednia opcja dla 

starszych profesjonalistów, pozwalająca na przejście z różnych sektorów zatrudnienia przy 

jednoczesnym zdobywaniu odpowiednich umiejętności podstawowych. Jednocześnie wspiera ono 

osoby, które początkowo mogą wybrać nietradycyjne formy edukacji, a następnie zapisać się na bardziej 

tradycyjne formy kształcenia wyższego, takie jak studia uniwersyteckie, dlatego też VET w Wielkiej 

Brytanii jest bardzo elastyczne w zakresie szkolenia umiejętności praktycznych i przygotowania do 

wyzwań studiów licencjackich. 

W wyniku tej elastyczności, kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkiej Brytanii opiera się na systemie 

opartym na jednostkach, obejmującym całe kształcenie i szkolenie zawodowe w kraju, w którym kryteria 

są ustalane przez Krajowe Kwalifikacje Zawodowe (NVQ), czasami określane jako Regulowane Ramy 

Kwalifikacji (RQF) lub alternatywnie przez Ramy Kwalifikacji i Punktów (QCF). 

W szeregu sprawozdań podkreślono, jak ważne dla Zjednoczonego Królestwa jest rozwijanie kluczowych 

elementów systemu VET. Integralną częścią tych elementów są trzy poniższe cechy:  

● pojęciem kompetencji, a kryteriami oceny są efekty uczenia się; 
● stosowanie jednostek oceny - prawie wszystkie brytyjskie kwalifikacje są modułowe pod 

względem realizacji i oceny - co zapewnia elastyczność uczącym się, szkoleniowcom i partnerom 
finansującym;  

● różnorodność oferty edukacyjnej oraz przekonanie, że oferta edukacyjna musi być dostosowana 
do warunków lokalnych (gospodarczych i społecznych), a w szczególności do indywidualnych osób 
 

Oparte na jednostkach oznaczanie i ocenianie NVQ sprawia, że ich przejście do ECVET jest stosunkowo 

proste i nieskomplikowane. Pomimo faktu, że wielu interesariuszy w Wielkiej Brytanii nie jest 

zaznajomionych z ECVET ze względu na to, że kwalifikacje te są postrzegane jako kwalifikacje krajowe, 

prywatne firmy takie jak ECCTIS przenoszą kwalifikacje NVQ na kwalifikacje VET. Dodatkowo, ECCTIS 

działa we współpracy z brytyjskim systemem NARIC, który tłumaczy stopnie i oceny pomiędzy 

europejskimi kursami i kwalifikacjami, wspierając w ten sposób mobilność siły roboczej w kształceniu i 

szkoleniu zawodowym w całej Europie. 

Mimo że system VET UK wydaje się być wysoce kompatybilny z ECVT, ważne jest, aby wziąć pod uwagę 

następującą kwestię: 

- Instytucje przyznające certyfikaty w Wielkiej Brytanii są niezależnymi i prywatnie zarządzanymi 

organizacjami, dlatego też jednostki stanowią ich własność intelektualną. Oznacza to, że organy 

przyznające mogą być niechętne do dzielenia się specyfikacjami jednostek lub kryteriami 

oceniania. Pomimo tych obaw, po pierwsze wdrożenie ECVET w Wielkiej Brytanii nie osiągnęło 

jeszcze tego etapu, a po drugie, organy przyznające kwalifikacje mogą dostrzec korzyści płynące 

z uznawania ich jednostek na arenie międzynarodowej, ułatwiając w ten sposób wdrożenie 

ECVET w kraju. 
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- Zapewnienie jakości opiera się w dużej mierze na angielskich standardach, dlatego tylko wtedy, 

gdy kwalifikacja lub jednostka została zatwierdzona przez angielski transfer jakości, transfer do 

edukacji w Anglii jest możliwy. Na przykład, Szkocja ma oddzielny system klasyfikacji VET dla 

Anglii o nazwie SVQ, jednak ponieważ SVQ został oceniony przez angielski standard, jest on 

łatwo transferowalny do NQV. Tabela 1 porównuje szkockie kwalifikacje z angielskimi, podczas 

gdy tabela 2 pokazuje, jak dokonać transferu pomiędzy angielskimi, szkockimi i europejskimi 

kwalifikacjami w zakresie VET. 

Jak wspomniano wcześniej, ramy kwalifikacji i programy studiów w Szkocji różnią się od reszty 

Zjednoczonego Królestwa. Szkockie ramy punktów i kwalifikacji oferują szeroki zakres kursów 

akademickich i zawodowych oraz kwalifikacji obejmujących setki przedmiotów dla uczniów w każdym 

wieku.  

W szkołach średnich uczniowie w wieku 15-16 lat zazwyczaj uczęszczają na kursy standardowe, ale 

niektórzy z nich przystępują obecnie do krajowych kursów kwalifikacyjnych na poziomach access, 

intermediate 1 lub intermediate 2 w szkołach średnich. Uczniowie w wieku 17-18 lat uczestniczą w 

krajowych kursach kwalifikacyjnych na jednym z pięciu poziomów od access do advanced higher.  

Studenci mogą rozpocząć kurs na poziomie, który najbardziej odpowiada ich umiejętnościom i mogą 

przejść do następnego. Każda z jednostek liczy się jako kwalifikacja, co pozwala studentom, którzy nie 

zaliczą całego kursu, uzyskać punkty za jednostki, które udało się osiągnąć.  

Wyższe i zaawansowane wyższe mogą być wykorzystane do wejścia na studia wyższe lub do pracy. 

Krajowe kursy kwalifikacyjne są również oferowane w FE colleges. Szkockie kolegia odgrywają istotną 

rolę w szkolnictwie wyższym dzięki rozbudowanym programom HNCs i HNDs, z których studenci mogą 

przejść na drugi i trzeci rok studiów na uniwersytetach. 

 

 

Tabela 1. Porównanie pomiędzy angielskim i walijskim NVQ a szkockim SVQ 

Etapy 
kształcenia 
I 
zatrudnieni
e 

Kwalifikacja 
może być 
podjęta na 
każdym 
etapie lub 
powrót do 
edukacji 

Druga 
strona  
Edukacj
a - wstęp 
do 
dalszego 
kształce
nia 

Kontynuac
ja 
kształceni
a na 
poziomie 
szkoły 
średniej 

Przejś
cie do 
pracy 
wykwa
lifikow
anej 

Ukończe
nie 
szkoły 
średniej 

Rozpoc
zęcie 
nauki w 
szkole 
średniej 

Średnie 
wykształcenie 
średnie; 
Szkolenie w 
zakresie 
zaawansowanyc
h umiejętności; 
Zawodowe; 
Wykształcenie 
lub zatrudnienie 
po ukończeniu 
studiów.     
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Anglia i 
Walia  
NVQ 

Certyfikat na 
poziomie 
podstawowy
m (NQF) 

Poziom 
1 
 

Poziom 2 Pozio
m 3 

Poziom 4 Poziom 
5 

Pozi
om 
6 

Pozi
om 
7 

Pozi
om 
8 

Szkocja  
SVQ 

Poziom 
dostępu 1 
Poziom 
dostępu 2 
Poziom 
dostępu 3 

Poziom 
4 

Poziom 5 
 

Pozio
m 6 

Poziom 7 Poziom 
8 i 9 

Pozi
om 
10 

Pozi
om 
11 

Pozi
om 
12 

 

 

 

 

 

W 2011 roku, NVQ zostały przeniesione z NQF (Krajowych Ram Kwalifikacji) i zamiast tego zostały 

umieszczone w QCF. Umożliwiło to wszystkim kwalifikacjom (w tym zawodowym i akademickim) 

zdobytym w Anglii, Szkocji i Irlandii Północnej posiadanie tej samej wspólnej waluty, punktów QCF i 

poziomów osiągnięć. 
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3.6.1 Studium przypadku w Zjednoczonym Królestwie  

Studium przypadku 1: Ecorys UK  

Ecorys UK jest wiodącą międzynarodową firmą doradczą w zakresie zarządzania, dostarczającą 

innowacyjne rozwiązania w zakresie badań i ewaluacji, komunikacji i usług zarządzania programami dla 

szeregu brytyjskich i europejskich organizacji sektora publicznego i prywatnego. W 2018 roku otrzymała 

zadanie od Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia 

Społecznego (DG EMPL), aby wdrożyć strategię kampanii i narzędzia komunikacyjne w celu promowania 

Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (EVSW). 

EVSW 2018 obejmował główny tydzień wydarzeń i działań w Wiedniu między 5 a 9 listopada, w tym 

wydarzenie prasowe, konferencje, warsztaty i ceremonię wręczenia nagród, oprócz zewnętrznych 

wydarzeń organizowanych w ciągu roku. 

Projekt ma na celu pokazanie możliwości, jakie daje kształcenie i szkolenie zawodowe, uświadomienie 

firmom ogromnego potencjału i korzyści płynących z inwestowania w zasoby ludzkie poprzez 

angażowanie się w początkowe zdobywanie umiejętności przez młodych ludzi, jak również podnoszenie 

i zmianę kwalifikacji osób dorosłych. 

Kampania ta dotyczy przede wszystkim zmiany postrzegania, a jej trzy główne cele to: 

1. Podnoszenie świadomości na temat kształcenia i szkolenia zawodowego oraz podkreślanie jego 

możliwości; 

2. Zmiana postrzegania kształcenia i szkolenia zawodowego przez docelowe grupy odbiorców; oraz 

3. Zaangażowanie pracodawców i przedsiębiorstw w celu dotarcia do dorosłych słuchaczy. 

Aby osiągnąć te cele, skupiono się przede wszystkim na dotarciu do zainteresowanych stron w dziedzinie 

kształcenia i szkolenia początkowego i ustawicznego oraz kształcenia dorosłych w Europie. Po drugie, 

kampania była skierowana do szerszej publiczności, poprzez promowanie rejestracji i uczestnictwa w 

wydarzeniach. 

 

Studium przypadku 2: Projekt: ECVET dla sektorów kreatywnych 

UZASADNIENIE  
Głównym priorytetem projektu ECVET for the Creative Industries (EfCI) jest rozwój kwalifikacji i 
programów nauczania dla sektora Creative Industries, w szczególności koncentrując się na rozwoju i 
integracji podejścia ECVET dla istniejącej kwalifikacji - Level 3 Award in Entrepreneurship for the Creative 
Industries, akredytowanej przez Learning Resource Network.  
 
CELE I ZADANIA  
Głównymi celami projektu EfCI są:  
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(1) Zastosowanie podejścia ECVET w celu dostosowania nagrody poziomu 3 "Przedsiębiorczość 

wspólnotowa" (Level 3 Award in Community Entrepreneurship for the Creative Industries), aby 

umożliwić jej wydawanie i uznawanie w większej liczbie krajów europejskich;  

(2) Wzmocnienie istniejącej kwalifikacji poprzez opracowanie i zintegrowanie dodatkowych jednostek 

"Przemysłów kreatywnych w Europie (odnoszących się do każdego z krajów partnerskich);  

(3) Wprowadzenie pełnej funkcjonalności systemu ECVET w zakresie transferu punktów za kurs, aby 

ułatwić mobilność uczących się i rynku pracy. 

GRUPY DOCELOWE  

Głównymi grupami docelowymi projektu są: 

- Instytucje VET działające w sektorze Creative Industries, zwłaszcza te, które są zainteresowane 

rozwijaniem specyficznej oferty VET związanej z przedsiębiorczością i zakładaniem przedsiębiorstw 

i/lub wspieraniem internacjonalizacji oferty VET w tym sektorze. 

- osoby uczące się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego zainteresowane karierą w sektorze 

przemysłu kreatywnego, które zgodnie z naszymi przewidywaniami będą przede wszystkim młodymi 

ludźmi w wieku 19-24 lat, napotykającymi przeszkody ekonomiczne i edukacyjne na drodze do 

osiągnięcia integracji na rynku pracy w wybranej przez siebie dziedzinie 

- Wsparcie UE w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz odpowiednie krajowe, regionalne i 

sektorowe ramy kwalifikacji w uczestniczących państwach członkowskich 

 

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU  

Partnerstwo projektu obejmuje instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego w Irlandii, Włoszech, 

Polsce, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, a działania projektowe obejmują szereg środków mających na celu 

wspieranie rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego w branży twórczej na poziomie krajowym i 

europejskim.  Partnerzy w Wielkiej Brytanii i Irlandii - Capacity London i Capacity Ireland - są już 

akredytowani przez Learning Resource Network do dostarczania kwalifikacji, ale projekt będzie wspierał 

pozostałych partnerów - MateraHub, Studio Inneo i 3Si - w uzyskaniu akredytacji do dostarczania 

kwalifikacji, a to spowoduje, że kwalifikacja będzie dostępna we Włoszech, Polsce i Hiszpanii po raz 

pierwszy. 

Partnerstwo projektu EfCI będzie współpracować z Learning Resource Network w celu 

"umiędzynarodowienia" kwalifikacji poprzez stworzenie nowych jednostek "Creative Industries in 

Europe", które mogą być dodane do istniejącej kwalifikacji.  Jednostki te będą zawierać perspektywę na 

poziomie europejskim i skupiać się na obecnym statusie i bieżącym rozwoju przemysłów kreatywnych 

w uczestniczących państwach członkowskich, identyfikując kluczowe sektory i obszary przyszłego 

wzrostu, jak również dokonując przeglądu tradycji i historycznego rozwoju sektora w każdym kraju.  

Jednostki te będą również dokonywać przeglądu i analizy kluczowych kwestii regulacyjnych, prawnych i 

ekonomicznych związanych z przemysłem kreatywnym, przedsiębiorczością i zakładaniem 

przedsiębiorstw w odpowiednich krajach partnerskich. 

 

Więcej informacji na temat wdrożenia ECVT w Wielkiej Brytanii: 
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Ante, C., 2016. The Europeanisation of Vocational Education and Training (Europeizacja kształcenia i 
szkolenia zawodowego). Springer International Publishing. 
http://www.ecctis.co.uk/ecvet/What%20is%20ecvet.aspx 
https://www.naric.org.uk/About%20Us.aspx 
Więcej informacji o Ecorys EVSW: 
https://www.ecorys.com/united-kingdom/our-work/european-vocational-skills-week 
Więcej informacji na temat ECVET dla sektorów kreatywnych: 
https://www.creativeindustriesproject.eu 
https://www.creativeindustriesproject.eu/about/ 
  

http://www.ecctis.co.uk/ecvet/What%20is%20ecvet.aspx
https://www.ecorys.com/united-kingdom/our-work/european-vocational-skills-week
https://www.creativeindustriesproject.eu/
https://www.creativeindustriesproject.eu/about/
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3.7 ECVET W POLSCE  

  

Podczas gdy system ECVET - w tym punkty ECVET - nie jest wdrożony przez polskie prawo, jego zasady 

są osadzone w IQS i edukacji zawodowej. Można stwierdzić, że choć w Polsce nie ma systemu ECVET, to 

istnieją ramy ECVET (Dębowski i Stęchły, 2015). 

  

W przypadku IQS, ustalenia dotyczące akumulacji i transferu zestawów efektów uczenia się wspierają 

ideę elastycznych ścieżek w uczeniu się przez całe życie. Ułatwia to fakt, że każdy zestaw efektów uczenia 

się ma przypisany poziom PQF, tytuł i określony nakład pracy potrzebny do jego osiągnięcia. Możliwe 

jest również zdefiniowanie wymagań dla walidacji każdego zestawu. 

  

Dodatkowo kwalifikacje rynkowe, które mają być włączone do IQS, muszą być opisane za pomocą 

wspólnego standardu, jak wspomniano w sekcji 2.4. Takie kwalifikacje mają zwykle mniejszy nakład 

pracy niż diplo-mas i certyfikaty w edukacji formalnej. W przypadku formalnej edukacji zawodowej 

efekty uczenia się są pogrupowane w zestawy, które zazwyczaj zawierają kilka efektów uczenia się i 

odzwierciedlają konkretne zadania zawodowe. Zawody wyuczone w szkołach w trakcie kształcenia i 

szkolenia zawodowego składają się zazwyczaj z więcej niż jednej kwalifikacji.Dodatkowo, zasady ECVET 

są stosowane w okresach mobilności długoterminowej w szkolnictwie wyższym. Jedyną sytuacją 

wykorzystującą punkty ECVET w Polsce są różnego rodzaju projekty mobilności edukacyjnej, w 

większości oparte na umowie pomiędzy instytucją przyjmującą i wysyłającą i finansowane w ramach 

programu Erasmus+ (Cedefop, 2016b). 

  

Zgodnie z danymi dostarczonymi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, liczba realizowanych 

projektów mobilności IVET wykorzystujących ECVET wzrosła w ciągu ostatnich czterech lat (z 33,1% w 

2014 r. do 46,5% w 2017 r.). Jednak nawet jeśli w projekcie nie ma wyraźnej wzmianki o ECVET, 

większość z nich wykorzystuje efekty uczenia się, zestawy efektów uczenia się lub Memoranda of 

Understanding i Porozumienia o programie zajęć (Cedefop, 2016b). 

  

 Źródło: Walidacja uczenia się pozaformalnego i nieformalnego w Polsce. Wdrożenie zalecenia Rady z 

2012 r. RAPORT JEDNOSTKOWY 

https://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/PDF/Raport-o-walidacji-efektow-uczenia-

sie-w-Polsce_pop.pdf  

https://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/PDF/Raport-o-walidacji-efektow-uczenia-sie-w-Polsce_pop.pdf
https://kwalifikacje.edu.pl/wp-content/uploads/publikacje/PDF/Raport-o-walidacji-efektow-uczenia-sie-w-Polsce_pop.pdf
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3.7.1 Studium przypadku w Polsce  

 

Studium przypadku N 1 

Umiejętności miękkie w międzynarodowej edukacji zawodowej - przykład EDTECH (Education 

Technology) 

W artykule przedstawiono model internacjonalizacji, unikalny, innowacyjny program nauczania 

opracowany na potrzeby edukacji EDTECH oraz potrzeby rynku. Innowacyjny program nauczania kładzie 

nacisk zarówno na umiejętności twarde, jak i na rozwój umiejętności miękkich.  

Monika Tomczyk 

Boosting Business Integration Through Joint Vocational Education and Training (BBVET) to projekt 

badawczo-rozwojowy mający na celu wzmocnienie internacjonalizacji kształcenia zawodowego (VET) w 

regionie Morza Bałtyckiego.  

Jest on finansowany z Programu INTERREG Południowy Bałtyk i wpisuje się w strategię Unii Europejskiej 

dla Regionu Morza Bałtyckiego. Południowy Bałtyk jest międzyregionalnym rynkiem pracy dla 

międzynarodowej współpracy biznesowej z dostępem do nowej, wykwalifikowanej siły roboczej. 

BBVET International Training Year to dziesięciomiesięczny program, który oferuje firmom możliwość 

wymiany doświadczeń z młodymi zmotywowanymi ludźmi z pięciu krajów w sektorach EdTech, w 

którym bierze udział 40 studentów i 5 krajów, a mianowicie: Dania, Niemcy, Litwa, Polska i Szwecja.  

Projekt BBVET jest swego rodzaju agencją mobilności zawodowej i wspiera pobyt za granicą we 

wszystkich trzech fazach: przygotowania, realizacji i kontynuacji - nie tylko organizacyjnie, ale również 

finansowo.  

BBVET stanowi platformę współpracy pomiędzy studentami - potencjalnymi pracownikami i 

pracodawcami. Platforma jest łącznikiem pomiędzy studentami a rynkiem pracy - zapewnia aktualne 

szkolenia i praktyki dostosowane do indywidualnych potrzeb. 

W latach 2017-2019 konsorcjum BBVET koncentrowało się na rozwoju modułowych międzyregionalnych 

programów kształcenia i szkolenia zawodowego w regionie Południowego Bałtyku. Celem było 

opracowanie programu kształcenia, który z jednej strony uwzględniałby kontynuację struktur 

kształcenia i szkolenia zawodowego w sektorze EDTECH, a z drugiej strony tworzyłby unikalny 

międzyregionalny system kształcenia wykorzystujący międzynarodową specyfikę regionu. Od stycznia 

2018 r. testowany jest międzynarodowy program kształcenia i szkolenia zawodowego - EDTECH. W fazie 

testowej wzięli udział młodzi ludzie w wieku od 18 do 35 lat, w tym siedmiu uczniów z Polski. 

BBVET odnosi się do modelu opartego na metodyce zarządzania cyklem projektowym (PCM) i składa 

się z ośmiu etapów realizacji programu szkoleniowego. 

Etap 1 to marketing i rekrutacja kandydatów w pięciu krajach biorących udział w projekcie. 
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Etap 2 - określenie indywidualnych celów edukacyjnych kandydatów. 

Etap 3 - dostosowanie do indywidualnych potrzeb poprzez dobór odpowiednich firm i odzwierciedlenie 

ich w tematyce szkolenia. 

Etap 4, na który nakładają się etapy 5, 6 i 7, to coaching indywidualny, czyli monitorowanie i wzmacnianie 

procesu rozwoju oraz zdobywanie nowych kwalifikacji podczas szkoleń, staży. 

Etapy 5, 6, 7 są elementami etapu edukacyjnego, po którym następuje walidacja osiągniętych 

wskaźników. 

Cykl projektu 

 

Studenci BBVET mają dostęp do wirtualnej platformy, na której mogą przechowywać swoje dane: z 

podręczników, instrukcji, zadań, planów nauczania, indywidualnego coachingu, testów i egzaminów, a 

także filmów i kontaktów, i korzystać z nich w odpowiednich warunkach i czasie. 

Przy tworzeniu platformy wykorzystano teorię siedmiu form inteligencji H. Gardnera (+1) oraz różne 

style uczenia się, jakie mogą preferować uczniowie. 

Są to: 

inteligencja językowa i werbalna - uczniowie zdobywają wiedzę czytając, pisząc i grając w gry słowne; 

 

 marketing 
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inteligencja logiczno-matematyczna - uczniowie skupiają się bardziej na systemach i liczbach, lubią 

eksperymentować i zadawać pytania; 

mądrość naturalna - uczniowie potrafią dobrze rozpoznawać i klasyfikować otaczający ich świat oraz 

odnajdywać w nim wzorce i konteksty; 

inteligencja przestrzenna / wizualna - uczniowie, którzy lubią sztukę, czytają mapy i wykresy, myślą 

obrazami; 

inteligencja fizyczna - uczniowie przetwarzają wiedzę poprzez doznania fizyczne i eksplorację 

środowiska; 

inteligencja muzyczna - uczniowie są wrażliwi na dźwięki w swoim otoczeniu i najchętniej słuchają 

muzyki podczas nauki lub czytania; 

inteligencja osobista - uczniowie wykazują dużą pewność siebie i niezależność; 

inteligencja społeczna - uczniowie lubią kontakt z innymi ludźmi, mają wielu przyjaciół i biorą udział w 

działaniach społecznych. W grupie lepiej się rozwijają i uczą. 

Mając na uwadze różne typy inteligencji uczniów i różne style uczenia się, można wybrać odpowiednie 

techniki, które prowadzą do szybszego uczenia się i sukcesu uczniów. 

Doświadczenia z projektu BBVET sugerują wykorzystanie następujących elementów w projektowaniu i 

wdrażaniu nowoczesnej edukacji zawodowej: 

- nauczanie stacjonarne wzmocnione wirtualną platformą edukacyjną opartą na technologii 

informacyjnej - dostęp niezależny od czasu, miejsca i tempa nauki; 

- indywidualne dopasowanie, które zapewnia optymalne efekty nauczania i skutkuje znacznie lepszymi 

niż przeciętne wynikami; 

- coaching, indywidualne informacje zwrotne i plany działania, które zapewniają monitorowanie 

postępów w szkoleniu; 

- rozwijanie umiejętności miękkich i adaptacji do różnych rodzajów pracy w przedsiębiorstwach. 

Źródło: 

Kompetencje miękkie w międzynarodowym kształceniu zawodowym na przykładzie szkolenia EDTECH / 

Soft skills in the International Vocational Education – an example of EDTECH, by Monika Tomczyk 

http://czytelnia.frse.org.pl/media/Ksiega_Kreatywnosc_ONLINE.pdf  

 

STUDIUM PRZYPADKU n.2  

Kraj: Polska 

Kategoria: Kwalifikacje VET (kształcenie i szkolenie zawodowe) 

http://czytelnia.frse.org.pl/media/Ksiega_Kreatywnosc_ONLINE.pdf
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Tytuł Najlepszej Praktyki: Database on VET training courses                      Baza Usług 

Rozwojowych (BUR) 

Nazwa organizacji: Polska Agencja Rozwoju    Przedsiębiorczości (PARP), 

Ministerstwo Gospodarki 

Podaj krótkie podsumowanie/opis 

najlepszej praktyki (maksymalnie 100 

słów): 

Dlaczego 

Polska realizuje swoją kompleksową reformę 

kształcenia i szkolenia zawodowego od grudnia 2016 r. 

i dostrzega poprawę w zatrudnialności absolwentów 

szkół zawodowych. Reforma obejmuje zmiany w 

ścieżkach zawodowych, programach nauczania, 

systemie finansowania i większym zaangażowaniu 

pracodawców.  

Co 

Jest to oficjalna baza danych o szkoleniach w zakresie 

VET. Baza została stworzona przez Polską Agencję 

Rozwoju Przedsiębiorczości jako podstawa krajowego 

zainteresowania rozwojem VET i strategią VET. 

Jak to działa? 

Ta baza danych zawiera różne kursy VET dla różnych 

sektorów. Wszystkie kursy są oferowane przez 

akredytowane organizacje zgodnie z Radą Programową 

ds. Kursy te są współfinansowane przez państwo. 

Kursy podzielone są na następujące kategorie: 

Ekologia i rolnictwo, Finanse i bankowość,  

Informatyka i telekomunikacja, Medycyna i uroda 

Niski poziom i administracja, Prawo jazdy, Rozwój 

osobisty (psychologia, umiejętności miękkie), 

Umiejętności techniczne, Usługi, Marketing. 

Platforma posiada pięciogwiazdkową ocenę dla 

organizatorów kursów i podaje informacje o profilach 

trenerów. 

Istnieje jasny i szczegółowy opis programu szkolenia, 

profilu osoby uczącej się oraz umiejętności i kwalifikacji 

(IQR) i certyfikatów, które można uzyskać. 
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Uczeń może zgłosić się na szkolenie bezpośrednio na 

platformie. 

 

Oferta kursów dla różnych sektorów - kilka przykładów: 

Sektor ekologii i rolnictwa: 

Odpady w firmach - wymagania prawne, najnowsze 

zmiany, ewidencja, sprawozdawczość, gospodarka 

odpadami w praktyce 

 

Sektor techników: 
Szeroka oferta kursów rozwijających umiejętności 
zawodowe i specjalistyczne. Niektóre specyficzne 
sektory to: Automatyka i Robotyka, budownictwo, 
chemia, elektronika i elektrotechnika, energetyka, 
gazownictwo, geodezja i kartografia, hydraulika, 
inżynieria i metrologia, mechanika i mechatronika, 
metalurgia i spawalnictwo, papiernictwo i poligrafia, 
włókno szklane. 
Platforma jest również powiązana z rozwojem 

przedsiębiorczości i współpracy międzynarodowej na 

rzecz innowacji dzięki Akademii Menedżera Innowacji. 

Akademia oferuje szkolenia dla przedsiębiorców, 

Innovation Health Check firmy, nowe umiejętności i 

wiedzę dla pracowników oraz networking. 

Cel: Podniesienie kompetencji pracowników w zakresie 

tworzenia i wdrażania innowacji. 

Obejrzyj wideo: 

www.parp.gov.pl/ami  

Obejrzyj wideo: 

https://www.youtube.com/watch?v=9uZjZF_MUCY&fe

ature=youtu.be  

Cel/cele najlepszych praktyk w odniesieniu 

do VET: 

 

Ogólnym celem platformy jest budowanie przejrzystych 

i wysokiej jakości usług w VET. 

Celem usługi jest oferowanie rozwoju kompetencji 

zgodnie z potrzebami rynku i krajową strategią VET. 

System ten promuje rozwój VET i zachęca pracowników 

i przedsiębiorców do inwestowania w VET. 

http://www.parp.gov.pl/ami
https://www.youtube.com/watch?v=9uZjZF_MUCY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9uZjZF_MUCY&feature=youtu.be
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Dalsze lektury/bezpośrednie linki do 

najlepszych praktyk: 

(strona internetowa, książki, czasopisma, 

artykuły)  

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/  

https://www.facebook.com/parpgovpl/  

https://www.youtube.com/user/parpgovpl 

https://twitter.com/parpgovpl  

 

  

  

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/
https://www.facebook.com/parpgovpl/
https://www.youtube.com/user/parpgovpl
https://twitter.com/parpgovpl
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Przykłady dokumentów ECVET 
 

wykorzystywanych przez Informamentis Europa w projektach Erasmus Plus KA1 VET 

Informamentis Europa, od 2015 roku eksperymentuje z wykorzystaniem ECVET w następujących 

projektach Erasmus Plus KA1 VET:  

- Projekt "Trend EU" 2018-1-IT01-Ka102-006405  

- Moda Międzynarodowa Praktyka 2016-1-IT01-KA102-004987 

- Projekt "FIVET" 2015-1-IT-KA102-004391 

- Projekt "SAVE" 2015-1-IT01-KA102-004384 

 

Poniżej przedstawiono kilka przykładów głównych dokumentów ECVET stosowanych, uznanych za 

poprawne i skuteczne przez Narodową Agencję w ocenie projektów i ich rezultatów. 
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Załącznik 2  

Słowniczek 29 

 

Co masz na myśli mówiąc ... 
Ocena efektów uczenia się*  

Metody i procesy stosowane w celu ustalenia zakresu, w jakim uczący się 
osiągnął określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje.  

Kompetencje**.  
Udowodniona zdolność do wykorzystywania wiedzy, umiejętności oraz 
zdolności osobistych, społecznych lub metodologicznych w sytuacjach 
związanych z pracą lub nauką oraz rozwojem zawodowym i osobistym.  

Instytucja właściwa*  
Instytucja odpowiedzialna za projektowanie i nadawanie kwalifikacji lub 
uznawanie jednostek lub inne funkcje związane z ECVET, takie jak 
przypisywanie punktów ECVET kwalifikacjom i jednostkom, ocena, 
walidacja i uznawanie efektów uczenia się zgodnie z zasadami i 
praktykami krajów uczestniczących.  

Akumulacja kredytów  
Proces, w którym uczący się mogą zdobywać kwalifikacje stopniowo, 
poprzez kolejne oceny efektów uczenia się.  

Zaliczenie za efekty 
kształcenia/uczenia się 
(punkty)*.  

Zestaw efektów uczenia się danej osoby, które zostały ocenione i które 
mogą być akumulowane w celu uzyskania kwalifikacji lub przeniesione do 
innych programów nauczania lub kwalifikacji.  

Przeniesienie kredytu  
Proces, dzięki któremu efekty kształcenia/uczenia się osiągnięte w jednym 
kontekście mogą być uwzględnione w innym kontekście. Transfer punktów 
oparty jest na procesach oceny, walidacji i uznawania.  

Punkty ECVET*  
Numeryczne przedstawienie ogólnej wagi efektów uczenia się w ramach 
kwalifikacji oraz względnej wagi jednostek w odniesieniu do kwalifikacji.  

Kształcenie formalne***  
Jest to uczenie się, które ma miejsce w zorganizowanym i 
ustrukturyzowanym środowisku (np. w instytucji edukacyjnej lub 
szkoleniowej lub w pracy) i jest wyraźnie określone jako uczenie się (pod 
względem celów, czasu lub zasobów). Uczenie się formalne jest celowe z 
punktu widzenia osoby uczącej się. Zazwyczaj prowadzi do walidacji i 
certyfikacji.  

Wiedza**.  
Wynik przyswajania informacji poprzez uczenie się. Wiedza jest zbiorem 
faktów, zasad, teorii i praktyk, które są związane z daną dziedziną pracy 
lub nauki.  

Porozumienie o programie 
zajęć  

Zindywidualizowany dokument, który określa warunki dla danego okresu 
mobilności. Określa on, dla konkretnego uczącego się, jakie efekty uczenia 
się powinien osiągnąć oraz w jaki sposób będą one oceniane, walidowane 
i uznawane.  

Efekty kształcenia*.  
Stwierdzenie, co uczący się wie, rozumie i potrafi zrobić po zakończeniu 
procesu uczenia się, zdefiniowanego w kategoriach wiedzy, umiejętności i 
kompetencji.  

Program nauczania (edukacja i 
szkolenie)***  

Spis działań, treści i/lub metod wdrożonych w celu osiągnięcia celów 
edukacyjnych lub szkoleniowych (zdobycie wiedzy, umiejętności i/lub 
kompetencji), zorganizowanych w logiczną sekwencję w określonym 
czasie.  

Protokół ustaleń  
Porozumienie pomiędzy właściwymi instytucjami określa ramy dla 
transferu i akumulacji punktów. Formalizuje ono partnerstwo ECVET, 
stwierdzając wzajemną akceptację statusu i procedur zaangażowanych 
właściwych instytucji. Określa ono również procedury współpracy w 
ramach partnerstwa.  
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 Jak lepiej poznać ECVET - pytania i odpowiedzi (Zmieniony luty 2011) - KOMISJA EUROPEJSKA Edukacja i Kultura 
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Kształcenie nieformalne i 
incydentalne****  

Kształcenie nieformalne nie jest prowadzone przez instytucję edukacyjną 
lub szkoleniową i zazwyczaj nie prowadzi do uzyskania certyfikatu. Jest 
ono jednak celowe ze strony uczącego się i ma ustrukturyzowane cele, 
czas i wsparcie.  

Uczenie się nieformalne wynika z codziennych czynności związanych z 
pracą, życiem rodzinnym lub wypoczynkiem. Nie jest ustrukturyzowane i 
zazwyczaj nie prowadzi do uzyskania certyfikatu. W większości 
przypadków jest to niezamierzone działanie osoby uczącej się.  

Kwalifikacje*  
Formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskuje się, gdy kompetentna 
instytucja stwierdza, że dana osoba osiągnęła określony standard uczenia 
się.  

(Krajowy) system kwalifikacji**  
Wszystkie aspekty działalności państwa członkowskiego związane z 
uznawaniem uczenia się i innymi mechanizmami, które łączą kształcenie i 
szkolenie z rynkiem pracy i społeczeństwem obywatelskim. Obejmuje to 
opracowanie i wdrożenie rozwiązań instytucjonalnych i procesów 
związanych z zapewnianiem jakości, oceną i przyznawaniem kwalifikacji. 
Krajowy system kwalifikacji może składać się z kilku podsystemów i może 
obejmować krajowe ramy kwalifikacji.  

(Krajowe) Ramy Kwalifikacji**  
Instrument służący klasyfikacji kwalifikacji według zestawu kryteriów dla 
określonych poziomów osiągniętego uczenia się, którego celem jest 
integracja i koordynacja krajowych podsystemów kwalifikacji oraz poprawa 
przejrzystości, dostępu, progresji i jakości kwalifikacji związanych z 
rynkiem pracy i społeczeństwem obywatelskim.  

Uznawanie efektów uczenia 
się*  

Proces oficjalnego poświadczania osiągniętych efektów uczenia się 
poprzez przyznawanie jednostek lub kwalifikacji.  

Umiejętności**  
Umiejętność stosowania wiedzy i korzystania z know-how w celu realizacji 
zadań i rozwiązywania problemów.  

Transkrypcja osobista  
Dokument zawierający informacje o zaliczeniu (pozytywnie ocenionych 
efektach kształcenia), które uzyskał student. Jest to zapis jego osiągnięć 
w nauce.  

Jednostka efektów uczenia się 
(jednostka)*.  

Komponent kwalifikacji, składający się ze spójnego zestawu wiedzy, 
umiejętności i kompetencji, który może być oceniany i walidowany.  

Walidacja efektów uczenia się*  
Proces potwierdzania, że określone ocenione efekty uczenia się osiągnięte 
przez uczącego się odpowiadają konkretnym efektom, które mogą być 
wymagane dla jednostki lub kwalifikacji.  

Dostawca usług w zakresie 
kształcenia i szkolenia 
zawodowego***  

Każda organizacja lub osoba fizyczna świadcząca usługi edukacyjne lub 
szkoleniowe.  

Podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne i szkoleniowe mogą być 
organizacje utworzone specjalnie w tym celu lub inne, takie jak 
pracodawcy, którzy zapewniają szkolenia w ramach swojej działalności 
gospodarczej. Podmioty świadczące usługi szkoleniowe obejmują również 
niezależne osoby fizyczne, które oferują usługi szkoleniowe.  

  

 

* Definicja przyjęta jako część zalecenia ECVET  

** Definicja przyjęta jako część zalecenia EQF  

*** Definicja zaczerpnięta z Cedefop (2008) Terminologia europejskiej polityki w zakresie kształcenia i szkolenia. 
Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 30 

**** Definicja ze strony internetowej DG EAC dotycząca walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego 

 
30

 Dostępne na stronie http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx  



 

  

 

107 

 

 

 

 

 

Bibliografia i źródła 
 

 

▪ Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym ECVET - Poznaj lepiej 
system ECVET - Pytania i odpowiedzi - wersja poprawiona z lutego 2011 r. (NC-30-11-070-EN-N) 
 
▪ Wykorzystanie systemu ECVET do mobilności geograficznej (2012)  
Część II Przewodnika dla użytkowników ECVET - wersja poprawiona, zawierająca kluczowe punkty 
dotyczące zapewnienia jakości 
(NC-30-12-726-EN-C) 
 
▪ Wykorzystanie systemu ECVET do wspierania uczenia się przez całe życie  
OPATRZONE PRZYPISAMI PRZYKŁADY WYKORZYSTANIA ECVET DO WSPIERANIA UCZENIA SIĘ PRZEZ 
CAŁE ŻYCIE  
Uwaga przygotowana przez grupę użytkowników ECVET (NC-31-12-711-EN-C)  
 
▪ Monitorowanie strategii wdrażania ECVET w Europie  
WORKING PAPER N. 18 - CEDEFOP - Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2013 r. 

(TI-BA-13-002-EN-N) 
 

▪ ECVET w Europie  
Raport z monitoringu 2015- dokument badawczy - CEDEFOP Publikacje Urząd Unii Europejskiej, 2016 

 
▪ PRZYSZŁOŚĆ KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO PO 2020 R. 

Opinia Komitetu Doradczego ds. Kształcenia Zawodowego - 3 grudnia 2018 r. 
 

▪ Badanie dotyczące instrumentów UE w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego (EQAVET i 
ECVET) styczeń 2019 r. 
KOMISJA EUROPEJSKA - Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia 
Społecznego 
Dyrekcja E ds. Umiejętności - Dział E3 Kształcenie i szkolenie zawodowe, staże i uczenie się dorosłych  

 
▪ Seminarium tematyczne ECVET: Narzędzia na rzecz mobilności osób uczących się w ramach 
kształcenia i szkolenia zawodowego 3 i 4 października 2019 r., Bruksela 
Raport podsumowujący  
https://www.ecvet-secretariat.eu/en/training-and-events/3-4-october-thematic-seminar-tools-vet-learner-mobility-
brussels-belgium 

 
▪  INAPP - RAPPORTO SULLE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO ERASMUS+ 2018 
http://www.erasmusplus.it/pubblicazioni/rapporto-sulle-attivita-di-monitoraggio-2018-erasmus-vet/ 

https://www.ecvet-secretariat.eu/en/training-and-events/3-4-october-thematic-seminar-tools-vet-learner-mobility-brussels-belgium
https://www.ecvet-secretariat.eu/en/training-and-events/3-4-october-thematic-seminar-tools-vet-learner-mobility-brussels-belgium
http://www.erasmusplus.it/pubblicazioni/rapporto-sulle-attivita-di-monitoraggio-2018-erasmus-vet/


 

  

 

108 

 

 
▪ INAPP - Uczenie się w miejscu pracy w kontekście krajowym: perspektywy i potencjał dla wdrożenia 
ECVET 
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/150/INAPP_Bonacci_Apprendimento_Lavoro_Prospettive_Potenzialit
%C3%A0_ECVET_2017.pdf?sequence=1 
 

▪ INAPP - Wprowadzenie do systemu ECVET we Włoszech i w Europie: sytuacja, problemy krytyczne, 
możliwości" -.  
Seminarium "Workplace learning, school-enterprise relationship and ECVET system of transnational 
credit transfer"- Bolonia, 11 grudnia 2018 r. 
 

 

▪ https://www.ecvet-secretariat.eu/en 
 
▪ https://www.ecvet-toolkit.eu/ 

 
▪ https://www.cedefop.europa.eu/it 
 
▪ http://www.euroapprenticeship.eu/en/home.html 
 
▪ https://www.netinvet.eu/en/ 
 
▪ www.erasmusplus.it 
 
▪ https://inapp.org/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/150/INAPP_Bonacci_Apprendimento_Lavoro_Prospettive_Potenzialit%C3%A0_ECVET_2017.pdf?sequence=1
https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/150/INAPP_Bonacci_Apprendimento_Lavoro_Prospettive_Potenzialit%C3%A0_ECVET_2017.pdf?sequence=1
https://www.ecvet-secretariat.eu/en
https://www.ecvet-toolkit.eu/
https://www.cedefop.europa.eu/it
http://www.euroapprenticeship.eu/en/home.html
https://www.netinvet.eu/en/
http://www.erasmusplus.it/
https://inapp.org/


 

  

 

109 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śledź stronę projektu na Facebooku 

 

Odwiedź stronę projektu  
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