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KATALOG METOD WALIDACJI:
informacja na temat wybranych metod i technik walidacji
instruktaż w dobieraniu metod oraz planowaniu procesu walidacji

Centralnym mechanizmem w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest walidacja.
To proces sprawdzania, czy osoba ubiegająca się o kwalifikację posiada wymagane efekty
uczenia się, czyli określoną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, niezależnie
od sposobu ich zdobycia.

Katalog Metod
Walidacji to przydatne
narzędzie dla:
podmiotów planujących opisać
i zgłosić kwalifikację do ZSK
podmiotów przygotowujących się
do roli instytucji certyfikujących
kandydatów zainteresowanych przystąpieniem
do walidacji

Co znajdziesz
w Katalogu?
opisy wybranych metod
oraz kryteria doboru metod
i nformacje nt. czynników
warunkujących oraz ograniczających
dobór metod

Gdzie znajdziesz
Katalog?
Wystarczy wejść na stronę!
www.kwalifikacje.edu.pl/metody
b
 ez logowania
b
 ez opłat
m
 ateriały do pobrania
w formacie PDF

WWW.KWALIFIKACJE.EDU.PL/METODY

wskazówki oraz przykłady
użycia wybranych
metod

Część informacyjna
- przedstawia wybrane
metody walidacji
i przykładowe techniki. Można
uzyskać do niej dostęp, klikając
na jedną z wymienionych
metod albo skorzystać
z rozwijanego menu.
Część instruktażowa
- zawiera informacje
przydatne w doborze właściwej
metody oraz w konstruowaniu
narzędzi walidacji. Dostęp do
tej części katalogu zapewnia
ikona "Dobór metod" oraz
zakładka w menu.

Porównywarka metod
Możesz porównać aż 4 metody
jednocześnie. Wystarczy
zaznaczyć na zestawieniu
interesujące Cię metody.

infografiki ułatwiające zrozumienie etapów procesu walidacji
oraz relacji pomiędzy nimi
zakładka FAQ wyjaśniającą ważne pojęcia związane z metodami walidacji
wersja anglojęzyczna
KATALOG METOD WALIDACJI

Katalog Metod Walidacji jest źródłem informacji na
temat wybranych metod walidacji efektów uczenia się
oraz dobierania metod w taki sposób, aby zachować
trafność, rzetelność i adekwatność walidacji.
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Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) ) ma na celu podniesienie poziomu kapitału ludzkiego w Polsce poprzez
opisanie i uporządkowanie różnych kwalifikacji w jednym,
powszechnie dostępnym rejestrze. ZSK oferuje również
możliwość potwierdzenia kompetencji zdobytych w trakcie
edukacji pozaformalnej lub uczenia się nieformalnego.
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