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1. Podsumowanie 

1.1 Projekt 

 
 

WBL Guarantee to 3-letni projekt mający na celu opracowanie, zaprojektowanie i ocenę 

dwóch programów nauczania poświęconych rozwojowi zawodowemu "opiekunów wewnętrznych", 

którzy pracują w firmach (MŚP) oraz "doradców zawodowych / profesjonalistów" (sektor publiczny / 

prywatny) współpracujących z mechanizmami WBL, czyli uczenia się opartego na pracy (ang. Work 

Based Learning) w Europie.  

Projekt identyfikuje nowe konteksty (zarówno pod względem aktualnych europejskich warunków na 

rynku pracy, jak i środków i programu WBL), które wpływają, a zatem zmieniają tradycyjne role 

pracodawców / mentorów pracujących w MŚP oraz doradców zawodowych i specjalistów pracujących 

w kształceniu i szkoleniu zawodowym / agencjach zatrudnienia wymagając zwiększenia ich 

umiejętności i możliwości – wraz z wyzwaniami dotyczącymi tego, jak profile zawodowe mają powinny 

zostać opracowane, jakie szkolenia powinny przygotowywać do takich zawodów i jak mogłyby one być 

akredytowane w całej Europie. W związku z tym projekt określa program prac i szereg rezultatów 

("rezultatów intelektualnych"), które sprostają temu wyzwaniu. Konsorcjum skupia 5 krajów 

partnerskich i 11 organizacji reprezentujących WBL Alliance w Europie i pochodzących z różnych 

sektorów: władze publiczne o możliwościach regulacyjnych w zakresie VET / ALMP; VET / agencje 

pośrednictwa pracy i dostawcy; Partnerzy społeczni reprezentujący MŚP i uniwersytet. Wszystkie 

organizacje partnerskie pełnią różne role i w różny sposób uczestniczą w mechanizmach WBL na 

poziomie krajowym i europejskim. 

Projekt będzie polegał na wzmocnieniu i podniesieniu umiejętności wewnętrznych opiekunów 

i doradców zawodowych. WBL będzie dążyć do opracowania dwóch programów nauczania poprzez 

szereg "modeli" najlepszych praktyk, "narzędzi" i programu mobilności, które skuteczni nauczyciele i 

doradcy zawodowi mogą włączyć do swojej pracy z osobami poszukującymi pracy, uczniami i 

praktykantami, aby zapewnić pomyślne trwałe wyniki WBL. 

 

1.2 Informacje o opiekunach wewnętrznych, doradcach zawodowych / specjalistach 

pracujących z mechanizmami WBL 

Badania zostały podjęte w celu informowania o potrzebach grupy docelowej projektu "WBL". 

Pamiętając o tym, że jakość poradnictwa zależy od szkolenia i kompetencji doradców zawodowych, 
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skupiamy się na dwóch głównych postaciach uczestniczących w programach uczenia się opartego na 

pracy: 

 

 Opiekunowie wewnętrzni, będący członkami firmy przyjmującej, która jest odpowiedzialna za 

nauczanie i nadzór nad ludźmi w programach uczenia się w miejscu pracy w tej firmie. 

Mogą to być: 

o pracownicy firmy, którzy pełnią, między innymi, rolę asystenta stażysty / 

praktykanta podczas WBL 

o pracodawcy, którzy biorą na siebie odpowiedzialność za kierowanie stażystą 

/ praktykantem. 

 

 Doradcy zawodowi / specjaliści pracujący i aspirujący do pracy z programami WBL w 

organizacjach prywatnych i publicznych (organizacja wysyłająca). Mogą obejmować: 

 

o doradców i opiekunów zaangażowanych lub chcących uczestniczyć w 

programach WBL pracujących w publicznych ośrodkach zatrudnienia; 

o doradców, opiekunów lub trenerów w programach WBL pracujących w 

organizacji kształcenia zawodowego lub prywatnych agencjach pośrednictwa 

pracy; 

o personel zapewniający informacje, porady i wskazówki dla osób 

poszukujących pracy i firm oraz wspierający jednych i drugich podczas WBL; 

o personel odpowiedzialny za organizację doświadczenia zawodowego, 

"degustatorów" pracy, staży lub praktyk zawodowych u pracodawców, lub 

którzy mają jakiekolwiek obowiązki związane z utrzymywaniem kontaktów z 

firmami i udzielaniem pomocy podczas programu WBL. 

 

1.3 Badanie i analizy krajowe 

 

Aby poinformować o kolejnych projektach i pracach rozwojowych w ramach projektu WBL, 

każdy z partnerów przeprowadził ogólnokrajowe badanie przy użyciu szeregu metod. Partnerzy 

otrzymali szablon raportu w celu zapewnienia wspólnego podejścia do zapisywania wyników i 

wspólnego formatu, dzięki któremy można porównywać i analizować wyniki. 
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Dane jakościowe i w stosownych przypadkach, dane ilościowe zostały zebrane aby przedstawić: 

 

- obecny etap rozwoju modeli WBL w krajach partnerskich, głównych czynnikach zmian wynikających 

z Europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego (2013 r.), strategii "Europa 2020", ET 

2020 i krajowych strategii rozwoju gospodarczego oraz obejmujących politykę w dziedzinie kształcenia 

i szkolenia zawodowego i ALM, a także sposobu, w jaki są one realizowane lub potencjalnie - 

kształtowanie roli wykładowców i doradców / trenerów w firmie oraz ich zmiany (trendy) i 

dostosowywanie się do nowych warunków rynkowych w sektorze VET i ALMP; 

 

- w jaki sposób różne systemy VET i ALMP oraz NQF wpływają na profile zawodowe tych, którzy 

obecnie posiadają role opiekunów w firmie (MŚP) i doradców / trenerów w sektorze publicznym / 

prywatnym w poszczególnych krajach; sytuację dotyczącą praktyki zawodowej i licencji oraz 

dostosowanie tych praktyk krajowych do EQF; 

 

- częstość występowania, znaczenie i treść obecnych możliwości rozwoju zawodowego i szkoleń w celu 

rozwijania kompetencji w dwóch rolach, w tym analiza tego, co oferują doradcy / trenerzy (w pracy i 

poza miejscem pracy) oraz potrzeby rynku pracy / pracodawców stosujących środki wspierające, które 

sprawiają, że WBL jest bardziej atrakcyjny i dostępny dla MŚP; 

 

- odpowiednie umiejętności / kompetencje trenerów wewnątrz firmy odpowiedzialnych za szkolenie 

/ mentoring uczniów wraz z opisem profilu pracy i standardów zawodowych, które obejmują 

kompetencje wymagane do skutecznego wykonywania funkcji w oparciu o znane dobre praktyki 

zidentyfikowane w danym kraju. Raporty - (w celu zaprojektowania programu szkoleniowego); 

 

- odpowiednie umiejętności / kompetencje wymagane w każdym kraju partnerskim przez doradców / 

trenerów VET / ALMP współpracujących z firmami, wraz z opisem profilu zatrudnienia i standardów 

zawodowych, które obejmują kompetencje wymagane do skutecznego wykonywania danej funkcji w 

oparciu o znane dobre praktyki określone za pomocą Indywidualnych raportów krajowych - (będzie to 

pomocne w opracowaniu programu szkoleniowego); 

 

- opcje akredytacji i certyfikacji oferowane w krajach partnerskich w celu potwierdzenia wstępnego i 

stałego rozwoju zawodowego tych dwóch profili w ramach programu szkoleniowego. 

 

Badanie składało się z dwóch rodzajów: 
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 Wtórne badania danych i dokumentacji - każdy z partnerów zidentyfikował 

odpowiednie badania naukowe, katalogi, dane statystyczne z oficjalnych i innych 

publikacji, oświadczenia polityczne, przewodniki po programach i inne materiały. 

 

 Badania podstawowe - w formie ankiet (oraz w stosownych przypadkach, grup 

fokusowych) przeprowadzanych twarzą w twarz, telefonicznie lub za pomocą 

kwestionariusza e-mailowego w przypadku preferencji respondentów i studiów 

przypadku. 

 
W poniższej sekcji przedstawiamy ogólne podsumowanie sytuacji porównawczej oraz sposóbu, w jaki 

można przezwyciężyć różnice występujące w poszczególnych krajach tak, aby odpowiednio stosować 

WBL w sposób, który jest powszechnie rozumiany przez partnerów.  
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2. Wyniki - Role zawodowe i wyzwania związane z systemami 

WBL w Europie 

 

Celem prac badawczych jest identyfikacja podobieństw i różnic między ramami prawnymi i 

praktykami, które kształtują różne formy uczenia się poprzez praktykę w Europie. Naszym celem było 

zdefiniowanie, poprzez gromadzenie odniesień bibliograficznych, osobistych doświadczeń i 

spostrzeżeń zebranych podczas serii wywiadów przeprowadzonych z najważniejszymi 

interesariuszami, ścieżki rozwoju dwóch nowych profili zawodowych, których programy nauczania 

będą opracowywane w toku IO2 i IO3. W tym celu rozpoczęto serię badań, które miały za zadanie 

porównanie systemów regulacyjnych WBL we Włoszech, Hiszpanii, Polsce i na Cyprze. Wreszcie, 

opracowano dwa studia przypadków dotyczące przykładów dobrych praktyk, będących doskonałym 

wzorem, który mógłby być wykorzystany jako inspiracja do zbudowania naszego narzędzia. 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze i najbardziej interesujące wyniki badań wtórnych: 

- Prawidłowa implementacja instrumentów WBL przy ich pełnym potencjale stanowi w oczach 

wszystkich zainteresowanych uczestników podstawowy krok w kierunku dążenia do większej 

stabilności gospodarczej i pobudzenia wzrostu gospodarczego, zarówno na poziomie mikro, jak i 

makro. 

- W rzeczywistości we wszystkich krajach uwzględnionych w naszych badaniach bezrobocie 

wśród młodzieży nadal stanowi poważny problem, a niedopasowanie umiejętności silnie wpływa na 

rynek pracy. W rzeczywistości Hiszpania i Włochy to dwa kraje, w których bezrobocie wśród młodzieży 

jest jednym z najwyższych w Europie, wynoszącym 38,6% i 34,7% (źródło: Eurostat, 2017 r.). Na Cyprze 

odsetek ten jest nadal wysoki (24,7%), podczas gdy w Polsce, pomimo niskiej stopy bezrobocia 

ogólnego (między 5% a 7%), bezrobocie wśród młodzieży jest również wysokie i wynosi 14,7%. 

- Prawidłowe wdrożenie środków WBL mogłoby przyspieszyć wzrost i sprzyjać wzrostowi 

liczby młodych ludzi i ogólnego zatrudnienia, wzmacniając integrację społeczną i towarzysząc 

niewielkim i niejednorodnym sygnałom ożywienia, jakie wykazywały gospodarki europejskie w 

ostatnich latach. 

- W ciągu ostatniego dziesięciolecia, w celu zdefiniowania strategii naprawy gospodarczej po 

kryzysie gospodarczym, państwa członkowskie UE zaczęły wprowadzać przepisy mające na celu 

zaspokajanie potrzeb przedsiębiorstw i stwarzanie większych możliwości osobom niedostatecznie 

wykwalifikowanym. W tej sytuacji wzmocnienie możliwości oferowanych przez instrumenty WBL - 
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mianowicie staże i kształcenie i szkolenie zawodowe - stanowią ważny sposób na zrekompensowanie 

wyżej wymienionych problemów. 

- W każdym z analizowanych krajów liczba wychowawców nie jest ściśle uregulowana: w wielu 

przypadkach rolę nauczyciela odgrywa nieoficjalnie jeden z pracowników firmy lub profesor, w 

przypadkach, w których instytucja wysyłająca jest szkołą lub uniwersytetem. Obowiązki, których 

muszą przestrzegać opiekunowie podczas wykonywania swojej pracy, wymagałyby odpowiedniej 

kwalifikacji. 

 

Poniżej przedstawiamy najważniejsze i interesujące wyniki badań pierwotnych: 

 

- Zgodnie z informacjami zebranymi w badaniu pierwotnym, zainteresowane strony 

postrzegają (z ograniczoną liczbą wyjątków) obecność opiekuna jako zasadniczy element dla 

równowagi działań WBL. 

- Umiejętności wymagane przez firmy są następujące: umiejętności osobiste, takie jak 

cierpliwość, gotowość, umiejętności komunikacyjne i coachingowe; umiejętności zawodowe, takie jak 

znajomość dziedziny i jej roli, aby móc przenieść te kompetencje na praktykujących. 

- Uczestnicy ankiet podkreślili znaczenie połączenia teoretycznego i praktycznego szkolenia / 

uczenia się, kompetencji, które należy wzmocnić przez doświadczenie akademickie. Kompetencje te 

mają kluczowe znaczenie dla: 1) lepszego wykonywania swojej roli, a w konsekwencji 2) zwiększania 

szans na zatrudnienie 3) wzmocnienia ogólnie zaprogramowanych instrumentów WBL, eksponując ich 

wyniki 4) przywrócenie gospodarki europejskiej jako całości. 

- Silniejsza relacja z kompetentnymi wewnętrznymi nauczycielami może pomóc stażystom i 

praktykantom w osiągnięciu lepszych wyników. Ponadto badania podkreśliły, że istnieje silna potrzeba 

zwiększenia skuteczności działań zmierzających do "harmonizacji czasu współpracy i przekazywania 

dokumentów z jednego terytorium do drugiego". 

- Firmy mają ogólne problemy z aktywacją i biurokratycznym zarządzaniem stażami; firmy 

dostrzegają, że średni poziom wykształcenia praktykantów / stażystów często nie jest 

satysfakcjonujący; rolę nauczyciela pełni zazwyczaj doświadczony pracownik firmy, który zresztą nie 

ma specjalnego wykształcenia i kwalifikacji, aby zostać tutorem. 

 

 Poniżej przedstawiamy najciekawsze informacje opracowane przez niemieckiego partnera 

dotyczące niemieckich dobrych praktyk: 
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- W Niemczech, zgodnie z szóstą częścią tego raportu, "poradnictwo zawodowe 

i doradztwo w Niemczech opierają się na wspólnej odpowiedzialności różnych podmiotów, 

zwłaszcza szkół (suwerenność państwowa) i Federalnej Agencji Zatrudnienia".  

- Nauczyciele są nie tylko wezwani do śledzenia doświadczeń użytkowników WBL, ale 

także do pełnienia roli przewodnika: 

 Muszą rozpoznać potencjał danej osoby, kierując się jego wyborem zawodowym 

 Poznają różne dziedziny zawodowe poprzez profesjonalne eksploracje w terenie 

 Są w stanie zapewnić uczniom kontakt z lepszym środowiskiem pracy, aby ich praktyki 

były udane 

- W przypadku Niemiec nauczyciele w organizacjach wysyłających są doskonale 

zintegrowani ze szkolnym rozwojem studentów i są w stanie śledzić ich wzrost również przed 

rozpoczęciem stażu, zapewniając im "informacje i wskazówki dotyczące przyszłych perspektyw, 

dochodów, dalszego szkolenia ". 

- Ponadto, dzięki ścisłej współpracy z rządem federalnym, organizacjami związkowymi 

i partnerami społecznymi, firmy odgrywają kluczową rolę: w tym systemie podwójne kształcenie 

zawodowe oferuje wspaniałe "połączenie praktyki przedsiębiorstwa i szkoły zawodowej", która 

umożliwia studentom realizować wiele różnych ścieżek kariery. 

 

  



Załącznik 1: Profile zawodowe "Opiekun wewnętrzny" i "Doradca zawodowy": wiedza, 
umiejętności i kompetencje 

 
PROFIL ZATRUDNIENIA – OPIEKUN WEWNĘTRZNY (MŚP) 

 

 Kompetencja  
 

Opis kompetencji Wiedza Umiejętności 

1 Znajomość krajowych ram 
prawnych WBL 

Nauczyciel zna i jest w stanie 
"sprawnie" wykorzystać 
mechanizmy WBL, szanując 
strukturę organizacyjną jego 
przedsiębiorstwa i chroniąc 
prawo do ciągłego uczenia się 
pracownika 

- Zasady stażu 
- Zasady praktyki 
- Prawa i obowiązki 
zaangażowanych 
podmiotów 

Możliwość wyboru lepszej ścieżki WBL, biorąc 
pod uwagę zarówno kontekst przedsiębiorstwa, 
umiejętności pracowników, jak i ramy prawne 

2 Zarządzanie relacją mentor / 
podopieczny 

Opiekun prowadzi 
użytkownika WBL na 
podstawie relacji mentor / 
podopieczny. Stosuje techniki 
mentoringu, aby śledzić 
rozwój jednostki, wspierając 
rozwój nowych kompetencji, 
biorąc pod uwagę kontekst i 
cechy podopiecznego 
 
 

Funkcje mentorskie: tj. 
spotkania indywidualne; 
mentoring grupowy; 
mentorowanie rówieśników; 
mieszany mentoring; 
mentoring na odległość, itp. 
- Główne techniki 
mentorskie 

Możliwość wyboru formy i technik mentoringu, 
które są bardziej odpowiednie dla kontekstu 
firmy i cech uczenia się podopiecznego, jak 
również opisu pracy. 

3 Znaczenie kompetencji 
zawodowych 

Opiekun zarządza 
strategicznie procesami 
budowania kompetencji 
użytkownika WBL 

-Lista ogólnych kompetencji 
niezbędnych do zatrudnienia 
- Lista kometencji 
niezbędnych dla konkretnej 
branży i stanowiska 

Określanie niezbędnych kompetencji do pracy 
Możliwość indywidualizacji działań, które mogą 
prowadzić do rozwoju kompetencji 
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- Zasady i kostrukty uczenia 
się 
- Modele i instrumenty 
 

4 Definicja programu nauczania Opiekun decyduje i opisuje 
pracę, która musi zostać 
wdrożona przez użytkownika 
WBL, identyfikując efekty 
uczenia się, proces pracy, 
główne działania, obowiązki, 
poziomy autonomii i wstępne 
warunki niezbędne do 
realizacji zadań 
 

-Wyniki nauczania  
- Techniki definiowania i 
realizacji opisu stanowiska 
pracy 
- Krajowe zestawy 
kompetencji 
 

Ustalanie odpowiednich efektów uczenia się 
(mierzalne, możliwe do oszacowania) 
Analizowanie potrzeb organizacji i umiejętność 
stworzenia opisu stanowiska pracy 
 

5 Podejścia dydaktyczne i 
techniki uczenia się 

Opiekun stosuje podejście 
pedagogiczne i dydaktyczne 
oraz techniki uczenia się, 
które są spójne z projektem 
kształtującym i ze stylami 
uczenia się podopiecznego 

- Dydaktyka w miejscu pracy 
- Techniki aktywnego 
uczenia się 
- Style uczenia się 

Możliwość wyboru podejścia i technik 
dydaktycznych zgodnie z więzami ustalonymi 
przez projekt formacyjny i mającymi na uwadze 
style uczenia się podopiecznego 

6 Techniki skutecznej 
komunikacji i asertywności 

Opiekun zarządza 
emocjonalnymi, werbalnymi i 
niewerbalnymi aspektami 
komunikacji, poprzez 
strategiczne wykorzystanie 
proksemiki, kinestetyki i 
paralingwistyki, w celu 
faworyzowania wytwarzania 
funkcjonalnych emocji u 
użytkowników WBL. 

- Najbardziej przydatne 
zasady asertywnej i 
skutecznej komunikacji. 
- Typologie komunikacji: 
komunikacja werbalna, 
niewerbalna, parawerbalna 
- Asertywna komunikacja 
jako narzędzie sprzyjające i 
intensyfikujące współpracę 
- Zarządzanie sytuacjami 
stresowymi i negatywnymi 
emocjami 
 

Umiejętność mówienia w sposób jasny i 
konstruktywny; umiejętność słuchania w 
aktywny sposób; zarządzania konfliktami i 
sprzeciwami; umiejętność radzenia sobie ze 
stresem i negatywnymi emocjami; umiejętność 
mówienia "NIE" wszędzie tam, gdzie jest to 
przydatne i konieczne; umiejętność 
formułowania wniosków we właściwy sposób; 
umiejętność rozumienia i używania języka ciała 
w skuteczny sposób 
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- Zarządzanie konfliktem 
- Empatyczne słuchanie, 
aktywne słuchanie 
- Wzmocnienie braku 
komunikacja głosowa 
 

7 Planowanie fazy oceny Opiekun planuje process 
oceny na podstawie 
minimalnych standardów 
wydajności, projektuje próby 
i definiuje wskaźniki 
obserwacji we espółpracy z 
opiekunem z organizacji 
wysyłającej 

- Elementy psychologii i 
techniki aktywnego 
słuchania 
- Normy odniesienia 
odnoszące się do 
standardów zawodowych 
- Główne podejścia, metody 
i instrumenty oceny i 
certyfikacji uczenia się 
- Techniki zarządzania 
wywiadami ewaluacyjnymi 
- Techniki oceny 
- Typologie kontroli 
umiejętności i kompetencji 
- Rodzaje dokumentów i 
format śledzenia działań 
związanych z oceną 
 

Możliwość dokonania bezpośredniej i 
podsumowującej oceny; rozpoznawanie 
istniejących kompetencji w odniesieniu do 
końcowych punktów egzaminu; realizowanie 
procedury i egzaminów weryfikacyjnych w 
zgodzie z planem projektu i zasadami 
powiązanego systemu oceny i certyfikacji; 
śledzenie procesu oceny za pomocą raportów i 
systemów informacyjnych lub 
dokumentacyjnych; wykorzystywanie kodów 
behawioralnych w odniesieniu do kryteriów 
kolegialności, obiektywizmu, bezstronności i 
niezależności; wykorzystywanie zestawień i 
instrumentów do oceny kompetencji; 
definiowanie środowiska testowania i 
umiejętność zarządzania cechami 
psychologicznymi; koordynowanie z opiekunem 
organizacji wysyłającej podczas organizacji testu 
ewaluacyjnego 
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PROFIL ZATRUDNIENIA - KONSULTANT / PRAKTYK 
 

 

 Kompetencja 
 

Opis kompetencji Wiedza Umiejętności 

1 Znajomość krajowych ram 
prawnych WBL 

Opiekun zna i jest w stanie 
"sprawnie" wykorzystać 
jurysdykcję WBL, szanując 
więzi organizacyjne jego 
przedsiębiorstwa i chroniąc 
prawo do ciągłego uczenia się 
pracownika 

- Zasady stażu 
- Zasady praktyki 
- Prawa i obowiązki 
zaangażowanych podmiotów 

Możliwość wyboru lepszej ścieżki WBL, biorąc 
pod uwagę zarówno kontekst 
przedsiębiorstwa, umiejętności pracowników, 
jak i ramy prawne 

2 Zarządzanie relacją mentor / 
podopieczny 

Prowadzący prowadzi 
użytkownika WBL na 
podstawie relacji mentor / 
podopieczny. Używa technik 
mentoringu, aby śledzić 
rozwój jednostki, pomagając 
mu w rozwijaniu nowych 
kompetencji adekwatnych do 
kontekstu i projektu 
formatywnego 

- Funkcje związane z 
mentoringiem: tj. spotkania 
indywidualne; mentoring 
grupowy; mentorowanie 
rówieśników; mieszany 
mentoring; mentoring na 
odległość, itp. 
- Główne techniki 
mentorskie 

Możliwość wyboru formy i technik 
mentoringu, które są bardziej odpowiednie dla 
kontekstu firmy i cech uczenia się 
podopiecznego. 

3 Indywidualizacja przejrzystych 
kompetencji 

Opiekun śledzi i wspiera 
proces rozpoznawania 
istniejących kompetencji, 
przydatny do opracowania 
projektu WBL 

- Krajowe lub regionalne 
ramy kwalifikacji 
- Kryteria korelacji 
- Zasady krajowe i regionalne 
oraz informacyjny system 
dostępu i wsparcia 
- Logika, architektura i 
minimalny standard 
procesów oraz system 

Możliwość wspierania potencjalnego 
podopiecznego w poprawnym zrozumieniu 
charakterystyk profili i jednostek kompetencji 
w centrum ścieżki WBL. 
Możliwość wsparcia potencjalnego 
podopiecznego w prawidłowym zrozumieniu 
cech wymaganych kompetencji. 
Umiejętność prawidłowego przedstawienia 
wybranej ścieżki WBL dla użytkownika i 
możliwości jej aktywacji. 
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indywidualizacji, walidacji i 
certyfikacja kompetencji 
- Potwierdzenie kredytów 
kształtujących 
- Zasady i techniki 
identyfikacji i uznawania 
formalnych, pozaformalnych 
i nieformalnych informacji 
od wnioskujących 
użytkowników 

Możliwość prowadzenia sesji roboczych 
indywidualnie lub w ramach grupy, 
ukierunkowanej na progresywne realizowanie 
i motywację prezentacji doświadczeń w 
odniesieniu do formalnych, pozaformalnych i 
nieformalnych doświadczeń. 

4 Realizacja projektu 
formatywnego 

Projekt ścieżki kształtującej, 
indywidualizacja wyników 
uczenia się, wiedza, którą 
należy rozwijać, umiejętności, 
które należy realizować, 
indywidualizacja także 
instrumentów do oceny 
ewaluacji 

- Zasady analizy potrzeb 
zawodowych i zawodowych 
- Fazy i charakterystyka 
procesu formowania 
- Główne metodologie i 
narzędzia dydaktyczne, które 
mogą być stosowane w 
różnych kontekstach uczenia 
się (w klasie, w e-learningu), 
indywidualnie i zbiorowo. 
- Modele i techniki 
projektowania 
formatywnego i 
programowania 
dydaktycznego 
-Typologie uczenia się 
testów ewaluacyjnych 

Potrafi zdefiniować ścieżkę uczenia się WBL 
pod kątem celów dydaktycznych, 
oczekiwanych wyników, metodologii, wyników 
technologicznych i instrumentalnych. 
Potrafi identyfikować wsparcie dydaktyczne i 
instrumenty przydatne do stymulacji uczenia 
się i uczenia się, na początku, w fazie 
pośredniej i na końcu procesu. 

5 Planowanie oceny Opiekun planuje proces oceny 
na podstawie minimalnych 
standardów wykonania 
związanych z profesjonalnymi 
standardami referencyjnymi, 
projekcji prób i określania 

- Elementy psychologii i 
techniki aktywnego 
słuchania 
- Norma odniesienia 
odnosząca się do 
standardów zawodowych 

Możliwość dokonania bezpośredniej i 
podsumowującej oceny; umiejętność 
rozpoznawania istniejących kompetencji w 
odniesieniu do końcowych punktów egzaminu; 
realizowanie procedur i egzaminów 
weryfikacyjnych w zgodzie z planem projektu i 
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wskaźników obserwacji we 
współpracy z opiekunem w 
organizacji goszczącej 

- Główne podejścia, metody i 
instrumenty oceny i 
certyfikacji uczenia się 
- Techniki zarządzania 
wywiadami ewaluacyjnymi 
- Techniki oceny 
- Typologie kontroli 
umiejętności i kompetencji 
- Rodzaje dokumentów i 
format śledzenia działań 
związanych z oceną 

zasadami powiązanego systemu oceny i 
certyfikacji; śledzenie procesu oceny za 
pomocą raportów i systemów informacyjnych 
lub dokumentacyjnych; wykorzystywanie 
kodów behawioralnych w odniesieniu do 
kryteriów obiektywności, bezstronności i 
niezależności; wykorzystywanie arkuszy i 
instrumentów do oceny kompetencji; 
definiowanie środowiska testowania i 
umiejętność zarządzania cechami 
psychologicznymi; koordynowanie z 
opiekunem organizacji wysyłającej testu 
ewaluacyjnego 

6 Ocena ścieżki WBL Nauczyciel ocenia wyniki i 
efekty odpowiednio do wielu 
zmiennych, podczas i na 
końcu ścieżki 

- Metody i techniki analizy 
stopnia realizacji, wyniku, 
oddziaływania i systemu w 
logice uczenia się przez całe 
życie. 
- Proste i złożone wskaźniki 
procesu uczenia się 
- Warunki pisania 
sprawozdania z oceny 
- Wskaźniki jakości systemu 
WBL w oparciu o standard 
EQAVET 
- Techniki oceny 
porównawczej 
 

Ocena wyników za pomocą testów 
porównawczych i przygotowanie raportów 
przydatnych do przeglądu celów.  
Opracowanie instrumentów oceny wyników i 
wpływu poprzez indywidualizację wymiarów, 
które należy obserwować, wskaźników, 
kryteriów i elementów opisowych. 
Możliwość współdziałania z różnymi 
podmiotami w celu sprawdzenia efektywności 
celów pod kątem wydajności osobistej, 
organizacyjnej i relacyjnej. 

 


