
 

Instytut Badań Edukacyjnych instytut badawczy 
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel.: +48 22 241 71 00 | zsk@ibe.edu.pl | www.ibe.edu.pl 

NIP 525-000-86-95 | Regon 000178235 | KRS 0000113990 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 

 

  
SEMINARIUM INFORMACYJNE 

Dzień 1 
 

Zintegrowany System Kwalifikacji – szansa dla edukacji i rynku pracy 
 

20 marca 2019r., Toruń 

PROGRAM 

9:00–9:30 Rejestracja uczestników 

9:30–9:45 Otwarcie seminarium  

9:45–11:45 

Sesja I  
ZSK – czym jest i po co? 
Dlaczego ZSK jest potrzebny? 
Co wprowadza Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji? 
Jak w nowy sposób rozumieć kwalifikacje i jakie nowe możliwości ich 
uzyskiwania daje ZSK? 
Na jakich zasadach uczniowie szkół branżowych i techników będą mogli 
uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje rynkowe funkcjonujące w ZSK? 
 
 11:45–12:00 Przerwa kawowa 

12:00–13:45 

Sesja II 
ZSK – jak funkcjonuje?  
Co to jest Polska Rama Kwalifikacji i co oznaczają jej numery na świadectwach, 
dyplomach i certyfikatach? 
Jakie instytucje i procesy tworzą System?   
Kto i na jakich zasadach może włączyć się do Systemu? 
 
Sesja III 
ZSK – kto i jak może skorzystać?  
Jak funkcjonuje i czemu służy Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji? 
Jakie szanse i korzyści w edukacji i na rynku pracy daje ZSK? 
Jaki jest aktualny etap wdrażania i perspektywy rozwoju ZSK? 

13:45–14:00 Podsumowanie seminarium  

14.00–14.45 
 
 

Obiad 

 
PARTNER   

 

 
 
 
 
 
 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym” 
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SEMINARIUM INFORMACYJNE 
 

Dzień 2 
 

O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w szkole 

 
21 marca 2019r., Toruń 

 

PROGRAM 
 

9:00−9:30 
 
Rejestracja uczestników / Otwarcie i wprowadzenie 
 

9:30–11:00 

 
Moduł I. Korzyści płynące z ZSK 
Podsumowanie pierwszego dnia seminarium. 
Jak wykorzystać ZSK w szkole. 
Wykorzystanie cyklu Kolba jako metody prowadzenia zajęć edukacyjnych. 
 

11:00−11:15 
 
Przerwa na kawę 
 

11:15–12:45 

 
Moduł II. Warsztaty 
Opracowanie konspektów lekcji w obszarze ZSK (zawód a kwalifikacje, 
metoda portfolio – zbieranie dowodów, system edukacji w realiach PRK, 
walidacja – nie ma kwalifikacji bez walidacji). 
Przykłady aktywnych metod nauczania,  przydatnych w prowadzeniu zajęć 
dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. 

12:45−13:45 
 
Przerwa obiadowa 
 

13:45–15:00 

 
Moduł III.  Jak o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji rozmawiać z 
uczniami? 
Prezentacja lekcji na temat “Najpierw masa później forma – różne drogi 
budowania własnych kwalifikacji”. 
Dyskusja. 
Podsumowanie seminarium. 
 

 
PARTNER  
  

 
 

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”  


