
 

  

Projekt BIG został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla 

jedynie stanowisko jej autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej 

zawartość merytoryczną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Walidacja i certyfikacja w 

krajach partnerskich 
 

  



  

BIG Certification and validation PL                                                                                                                         
2 

ORGANIZACJA WIODĄCA 

AFEdemy 

 

AUTORZY/KI 

Willeke van Staalduinen 

Karin Stiehr 

Carina Dantas 

Jeroen Dikken 

Agnieszka Ciesla 

Jana Eckert 

 

DATA PUBLIKACJI  

grudzień 2022 r. 

 

 

Spis treści 
Wstęp ............................................................................................................................................... 3 

Edukacja dorosłych w Europie.......................................................................................................... 3 

Europejskie cyfrowe certyfikaty edukacyjne .................................................................................... 4 

Europejskie ramy kwalifikacji ........................................................................................................... 5 

Mikropolecenia ................................................................................................................................. 6 

Krajowa walidacja i przykłady certyfikacji ........................................................................................ 7 

Walidacja i certyfikacja kształcenia nieformalnego i pozaformalnego w Niemczech ................. 7 

Walidacja i certyfikacja uczenia się nieformalnego w Holandii ................................................... 9 

Walidacja i certyfikacja kształcenia nieformalnego i pozaformalnego w Portugalii ................. 10 

Walidacja i certyfikacja kształcenia nieformalnego i pozaformalnego w Polsce ....................... 12 

Wnioski ........................................................................................................................................... 15 

 

  



  

BIG Certification and validation PL                                                                                                                         
3 

Wstęp 

W okresie poprzedzającym Europejski Rok Kompetencji (2023), walidacja i certyfikacja metodyki gry 

BIG i warsztatów była dalej badana. Program warsztatów i podręcznik dla prowadzących BIG [link] 

wyjaśnia bardziej szczegółowo certyfikację i walidację Gry i Warsztatu BIG. W tym dokumencie 

można znaleźć więcej informacji na temat certyfikacji i walidacji, a także przyszłego rozwoju w 

kierunku mikropoświadczeń.  

Edukacja dorosłych w Europie 

Kształcenie dorosłych zostało uznane za temat priorytetowy Europejskiego Obszaru Edukacji na lata 

2021-2030. Zwiększa perspektywy zatrudnienia i promuje rozwój indywidualny i zawodowy, a także 

naukę umiejętności transferowalnych, takich jak krytyczne myślenie. Kształcenie dorosłych odnosi 

się do szeregu formalnych i nieformalnych działań edukacyjnych, zarówno ogólnych, jak i 

zawodowych, które dorośli podejmują po zakończeniu edukacji i szkoleń.  

Unia Europejska (UE) wspiera kształcenie dorosłych w następujący sposób: 

• Europejski Filar Praw Społecznych: zgodnie z planem działania do 2030 roku 60% wszystkich 

dorosłych powinno co roku uczestniczyć w szkoleniach. 

• Europejski program umiejętności na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości 

społecznej i odporności w sytuacjach kryzysowych (dla osób fizycznych i przedsiębiorstw): 

Zapewnia to finansowanie takie jak Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) i Erasmus+.  

• Decyzja Rady w sprawie nowej Europejskiej Agendy Kształcenia Dorosłych 2021-2030 z dnia z 29 

listopada 2021 r. nakreśla wizję rozwoju kształcenia dorosłych w Europie w następujących pięciu 

obszarach priorytetowych: 

o Zarządzanie kształceniem dorosłych  z silnym naciskiem na strategie całego rządu i 

partnerstwa między zainteresowanymi stronami; 

o Oferowanie i podejmowanie możliwości uczenia się przez całe życie dzięki 

zrównoważonemu finansowaniu; 

o Dostępność i elastyczność w dostosowaniu do potrzeb osób dorosłych; 

o Jakość, równość, włączenie społeczne i sukces w edukacji dorosłych, w tym rozwój 

zawodowy pracowników edukacji dorosłych oraz mobilność osób uczących się i 

pracowników. 

o Zielona i cyfrowa transformacja oraz związane z nią potrzeby w zakresie umiejętności. 

• Poradnictwo zawodowe to termin określający usługi, które pomagają osobom w każdym wieku 

w kształtowaniu ich kariery zawodowej oraz dokonywaniu sensownych dla nich wyborów w 

zakresie edukacji, szkoleń i kariery.  

• Grupy robocze ds. uczenia się dorosłych 2021-2025. W ramach wzajemnego uczenia się grupy 

robocze skupiają się na wymianie informacji na temat krajowych reform polityki edukacyjnej i 

stymulowaniu pozytywnych zmian w całej Unii Europejskiej (UE). Wyniki prac grup roboczych 

będą promować integracyjne, holistyczne i oparte na uczeniu się przez całe życie perspektywy 

oraz wzmacniać synergię między kształceniem i szkoleniem, a innymi politykami UE i 

https://www.big-game.eu/trainer-toolkit/BIG-IO2-Workshop-Methodology-PL.pdf
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_de
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=de
https://www.consilium.europa.eu/media/53179/st14485-en21.pdf
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finansowaniem, które przyczyniają się do realizacji europejskiego obszaru edukacji. 

(https://education.ec.europa.eu/de/about-eea/working-groups) 

• Sieć krajowych organów koordynujących Europejską Agendę na rzecz Edukacji Dorosłych 

(https://www.agenda-erwachsenenbildung.de/koordinierungsstelle/). Krajowe organy 

koordynujące wdrażają cele agendy europejskiej w (33) krajach uczestniczących w tym procesie 

i reprezentują interesy krajowe na szczeblu europejskim. 

• Profil Europass może pomóc ludziom w planowaniu kariery edukacyjnej i rozwoju zawodowego. 

Profil może być wykorzystywany przez organizacje pracodawców, organizacje wolontariackie, 

agencje rekrutacyjne, służby doradztwa zawodowego, organizacje młodzieżowe, instytucje 

edukacyjne i szkoleniowe itp. w ramach oferowanych przez nich usług i wsparcia.  

Europejskie cyfrowe certyfikaty edukacyjne 

Cyfrowe certyfikaty edukacyjne to jedno z narzędzi Europass. Europejskie certyfikaty cyfrowe 

opisują i poświadczają: 

• kwalifikacje (np. kwalifikacje zawodowe, dyplomy uniwersyteckie i inne osiągnięcia w nauce); 

• aktywności (np. udział w zajęciach i innych nieformalnych działaniach edukacyjnych); 

• cceny (np. wyniki egzaminów); oraz 

• uprawnienia (np. prawo do uczestnictwa w możliwościach kształcenia lub wykonywania 

zawodu). 

 

Osoby indywidualne korzystają z faktu, że certyfikaty cyfrowe mogą być zarządzane w internetowym 

portfolio, które dokumentuje całą edukację z pełną kontrolą nad własnymi danymi. Swoje 

certyfikaty mogą wykorzystać w poszukiwaniu pracy lub ubiegać się o dalsze kształcenie. W każdej 

chwili mogą zweryfikować swoje referencje, nawet jeśli instytucja, która je wydała, została 

zamknięta lub jeśli dane użyte do ich utworzenia zostały utracone. 

Europass Digital Certificate jest elektronicznie poświadczonym dokumentem cyfrowym, który może 

być wykorzystywany przez obywateli w celu potwierdzenia ukończonego przez nich kształcenia i 

szkolenia. Może być przyznany za formalną edukację, szkolenia, kursy online, wolontariat i inne.  

Musi być jednak spełniony jeden z poniższych warunków: 

• Kwalifikowana pieczęć elektroniczna zgodnie z rozporządzeniem UE nr 910/2014 

(rozporządzenie eIDAS) dla transakcji elektronicznych na jednolitym rynku europejskim. Pozwala 

na długotrwałą weryfikację wystawcy dokumentu. Kwalifikowane pieczęcie elektroniczne można 

uznać za cyfrowy odpowiednik pieczęci osób prawnych na papierze. Zgodnie z rozporządzeniem 

eIDAS, kwalifikowana pieczęć elektroniczna musi być tworzona za pomocą urządzenia 

elektronicznego i wymaga certyfikatu pieczęci elektronicznej. Zarówno urządzenie techniczne 

jak i certyfikat muszą być kwalifikowane. 

• Zaawansowana pieczęć elektroniczna, która jest jednoznacznie powiązana z twórcą pieczęci i 

jest w stanie zidentyfikować jej twórcę, nawet po późniejszej zmianie danych. 
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Europejskie ramy kwalifikacji  

Innym narzędziem są Europejskie Ramy Kwalifikacji (European Qualification Framework EQF), 

ośmiopoziomowe ramy uczenia się i efektów dla wszystkich rodzajów kwalifikacji, które służą jako 

instrument przekładu pomiędzy różnymi krajowymi ramami kwalifikacji. Ramy te pomagają 

zwiększyć przejrzystość, porównywalność i możliwość przenoszenia kwalifikacji oraz umożliwiają 

porównywanie kwalifikacji z różnych krajów i instytucji. 

EQF obejmuje wszystkie rodzaje i wszystkie poziomy kwalifikacji. Włączenie efektów uczenia się 

sprawia, że widoczne jest to, co dana osoba wie, rozumie i jest w stanie zrobić. Skala jest tu zgodna 

z poziomem kwalifikowanej wiedzy przedmiotowej, gdzie poziom 1 jest najniższy, a poziom 8 

najwyższy. Co istotne, EQF są ściśle powiązane z krajowymi ramami kwalifikacji i dlatego mogą 

zapewnić kompleksowy przegląd wszystkich rodzajów i poziomów kwalifikacji w Europie, które są 

coraz częściej dostępne za pośrednictwem baz danych o kwalifikacjach. 

Efekty kształcenia w ramach ERK są zdefiniowane w następujących obszarach: 

• Wiedza jako teoria i/lub wiedza faktograficzna; 

• Umiejętności jako umiejętności poznawcze (obejmujące wykorzystanie myślenia logicznego, 

intuicyjnego i twórczego) oraz umiejętności praktyczne (obejmujące sprawność manualną i 

wykorzystanie metod, materiałów, narzędzi i instrumentów); 

• Odpowiedzialność i autonomia jako zdolność uczącego się do samodzielnego i 

odpowiedzialnego stosowania wiedzy i umiejętności. 

 

Najważniejsze dla warsztatów BIG:  

 Wiedza Umiejętności Odpowiedzialność i autonomia 

Poziom 1 Podstawowa 
wiedza ogólna 
 

Podstawowe 
umiejętności 
wymagane do 
wykonania prostych 
zadań 

Praca lub nauka pod bezpośrednim 
kierownictwem w zorganizowanym 
kontekście 

Poziom 2 Podstawowa 
wiedza 
merytoryczna w 
dziedzinie pracy 
lub nauki 

Podstawowe 
umiejętności 
poznawcze i 
praktyczne wymagane 
do wykorzystania 
odpowiednich 
informacji w celu 
wykonania zadań i 
rozwiązywania 
rutynowych 
problemów przy 
użyciu prostych zasad 
i narzędzi. 

Praca lub nauka pod kierunkiem z 
pewnym stopniem samodzielności 
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Poziom 3 Znajomość 
faktów, zasad, 
procedur i pojęć 
ogólnych w danej 
dziedzinie pracy 
lub nauki. 

Szereg umiejętności 
poznawczych i 
praktycznych w 
zakresie wykonywania 
zadań i rozwiązywania 
problemów, wyboru i 
stosowania 
podstawowych 
metod, narzędzi, 
materiałów i 
informacji 

Branie odpowiedzialności za 
wykonanie zadań związanych z pracą 
lub nauką. Podczas rozwiązywania 
problemów dostosowywać własne 
zachowanie do odpowiednich 
okoliczności. 

Poziom 4 Szeroki zakres 
wiedzy 
merytorycznej i 
teoretycznej w 
dziedzinie pracy 
lub nauki 

Zespół umiejętności 
poznawczych i 
praktycznych 
niezbędnych do 
znalezienia rozwiązań 
określonych 
problemów w danej 
dziedzinie pracy lub 
nauki. 

Samodzielne działanie w ramach 
wytycznych dotyczących kontekstów 
pracy lub nauki, które są zwykle 
znane, ale mogą się zmieniać. 
 
Nadzorowanie rutynowej pracy 
innych osób, ponoszenie pewnej 
odpowiedzialności za ocenę i poprawę 
pracy lub działań edukacyjnych 

 

Krajowe ramy kwalifikacji 

EQF są powiązane z krajowymi ramami kwalifikacji (NQF). Państwa członkowskie UE i 11 innych 

krajów zobowiązały się do wdrożenia EQF, aby ułatwić pracodawcom, pracownikom i osobom 

uczącym się zrozumienie krajowych, międzynarodowych i pochodzących z krajów trzecich 

kwalifikacji.  

Mikropoświadczenia 

W Europie opracowywane są obecnie tzw. mikropoświadczenia. Mikropoświadczenia poświadczają 

efekty uczenia się w krótkim okresie czasu, np. na kursie lub szkoleniu. Zapewniają one elastyczny, 

ukierunkowany sposób pomocy ludziom w rozwijaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji 

potrzebnych im do rozwoju osobistego i zawodowego. 

Ze względu na swoją elastyczność, mikropoświadczenia mogą być opracowywane i dostarczane 

przez szeroką gamę dostawców w wielu różnych formalnych, nieformalnych i pozaformalnych 

środowiskach uczenia się. W grudniu 2020 roku Komisja Europejska (Edukacja, Młodzież, Sport i 

Kultura) opublikowała raport końcowy dotyczący europejskiego podejścia do mikropoświadczeń.1 

W sprawozdaniu mikropoświadczenie zdefiniowano jako dowód efektów uczenia się uzyskanych 

przez osobę uczącą się w trakcie doświadczenia edukacyjnego o niewielkim czasie trwania. Te efekty 

kształcenia zostały ocenione na podstawie przejrzystych standardów. Dowody zawarte są w 

poświadczonym dokumencie, który zawiera nazwisko posiadacza, osiągnięte efekty uczenia się, 

 
1 https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-
higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf 

https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf
https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/document-library-docs/european-approach-micro-credentials-higher-education-consultation-group-output-final-report.pdf
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metodę oceny, organ wydający oraz, w stosownych przypadkach, poziom ramy kwalifikacji, a także 

uzyskane punkty. Mikropoświadczenia są własnością osoby uczącej się, mogą być współdzielone, są 

przenośne i mogą być łączone w celu stworzenia większych certyfikatów lub kwalifikacji. Są one 

wspierane przez zapewnienie jakości według uzgodnionych standardów. 

W raporcie zaproponowano unijny standard dla elementów konstytutywnych mikropoświadczeń (s. 

13), np: 

• Tożsamość osoby uczącej się 

• Nazwa mikropoświadczenia 

• Organizacja wystawiająca 

• Teoretyczny nakład pracy wymagany do uzyskania uprawnień 

• Poziom (i cykl, jeśli dotyczy) doświadczenia edukacyjnego prowadzącego do uzyskania 

mikropoświadczenia. 

• Efekty kształcenia 

Zapewnienie jakości. Uczelnie wyższe, których jakość świadczenia jest zapewniona przez organy 

zewnętrzne zgodnie z ESG, mogą być uznane za godnych zaufania dostawców mikropoświadczeń. 

Raport zaleca jednak również zaangażowanie podmiotów spoza uczelni (s.15). Proponuje 

kontynuowanie dyskusji i poszukiwanie niezbędnych organów do współpracy. 

Decyzja Rady w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i 

szkolenia z myślą o europejskim obszarze edukacji i dalszej przyszłości (2021-2030), europejski 

program na rzecz umiejętności oraz plan działania na rzecz edukacji cyfrowej (2021-2027) 

zapowiadają rozwój mikropoświadczeń.  

Krajowa walidacja i przykłady certyfikacji  

Walidacja i certyfikacja kształcenia nieformalnego i pozaformalnego w Niemczech 
O znaczeniu walidacji i certyfikacji doświadczeń z zakresu uczenia się nieformalnego i 

pozaformalnego mówi się od około 20 lat. Certyfikaty, dyplomy, rekomendacje lub listy oceniające 

mogą być atutem przy ubieganiu się o staże, stypendia i pracę. Można je również traktować jako 

instrumenty służące podniesieniu ogólnej samooceny uczestników. W 2004 roku Niemiecki Instytut 

Edukacji Dorosłych oraz Instytut Planowania Rozwoju i Badań Strukturalnych Uniwersytetu w 

Hanowerze2 opracowały studium wykonalności "Paszportu Kształcenia Ustawicznego z Certyfikacją 

Kształcenia Nieformalnego" na podstawie stanu istniejących systemów .3 

Na podstawie tych wyników w 2006 r. opracowano ProfilPASS w ramach projektu Komisji 

Planowania Edukacji i Promocji Badań Naukowych Krajów Związkowych (BLK) w celu 

upowszechnienia wiedzy o kompetencjach osobistych. Skierowany jest do osób, które chcą mieć 

odnotowane swoje nieformalnie nabyte umiejętności i kompetencje, np. w trakcie edukacji, 

wolontariatu, zatrudnienia, w czasie wolnym lub w rodzinie. Ponieważ identyfikacja własnych 

 
2 https://www.die-bonn.de/esprid/dokumente/doc-2004/die04_02.pdf 
3 https://www.bibb.de/dienst/dapro/daprodocs/pdf/at_34101.pdf 
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kwalifikacji i kompetencji jest możliwa tylko w ograniczonym zakresie bez profesjonalnego wsparcia, 

system ProfilPASS oferuje profesjonalne wsparcie w postaci usług doradczych lub seminariów.  

Biuro koordynacji i obsługi tego towarzyszącego doradztwa i kwalifikacji doradców znajduje się w 

Niemieckim Instytucie Kształcenia Dorosłych. Poprzez ten kierowany proces można uwidocznić 

umiejętności i kompetencje. Celem jest uzyskanie kompleksowego przeglądu różnych kompetencji. 

W zależności od kontekstu użytkowników, w wyniku tego procesu powstaje plan, który może być 

wykorzystany do rozwoju zawodowego, przygotowania do (ponownego) wejścia w życie zawodowe, 

(ponownej) orientacji zawodowej i osobistej oraz przyszłych projektów edukacyjnych. Obecnie w 

Niemczech istnieje 45 "centrów dialogu", które otrzymały certyfikat Niemieckiego Instytutu 

Kształcenia Dorosłych w celu popularyzacji systemu ProfilPASS, budowania sieci współpracy i 

oferowania kursów kwalifikacyjnych dla doradców. 

System ProfilPASS został również opracowany z myślą o specyficznych potrzebach różnych grup 

docelowych. Oprócz ProfilPASS dla dorosłych istnieją dodatkowe wersje dla młodzieży, migrantów, 

osób chcących prowadzić działalność gospodarczą, osób z zaburzeniami poznawczymi oraz młodych 

dorosłych, którzy nie są zatrudnieni ani nie uczą się.4 ProfilPASS jest dostępny w kilku językach i stał 

się obok Europass standardowym narzędziem. 

Ponadto instytucje kształcenia dorosłych stosują również metody walidacji i certyfikacji 

doświadczeń z zakresu uczenia się nieformalnego i pozaformalnego. Stosunkowo powszechne 

metody i instrumenty walidacji i certyfikacji to monitorowanie wyników lub postępów przez 

liderów/mentorów, a także dzienniki (zarówno w przypadku długoterminowych programów 

edukacyjnych), testy pisemne lub dyskusje grupowe dotyczące nowo nabytej wiedzy. Ponadto oceny 

ex-ante i ex-post za pomocą kwestionariuszy wypełnianych przed i po szkoleniu mogą dostarczyć 

informacji o tym, czego się nauczono i w jakim stopniu oraz czy oczekiwania zostały wystarczająco 

spełnione. Formularze samooceny mogą być wykorzystywane do refleksji nad nabytymi 

kompetencjami, a uczący się mogą oceniać siebie poprzez wzajemne postępy w nauce w zakresie 

poszczególnych tematów.  

Ustrukturyzowanym podejściem do walidacji jest "Proof of Competence International" dla młodych 

uczestników projektów międzynarodowych. Dzięki temu systematycznie dokumentuje nabyte i 

sprawdzone umiejętności. Organizacje prowadzące te projekty potrzebują jednak przeszkolonych 

trenerów, aby odpowiednio wdrażać i wykorzystywać możliwości systemu. 5 

Na podkreślenie zasługuje również metoda I'VE i cyfrowe narzędzie do walidacji kompetencji, które 

zostało opracowane w ramach projektu Erasmus+ I HAVE EXPERIENCED i było wykorzystywane 

również w Niemczech, a skierowane jest do młodych wolontariuszy na międzynarodowych obozach 

pracy. Wizjonerskie i nieszablonowe propozycje to m.in. odgrywanie ról, narzędzia internetowe, 

metoda World Café czy filmy wideo. Uczestnicy zaproponowali również działania na LinkedIn, aby 

zapewnić walidację kompetencji poprzez filmy, listy uczestników (z nazwiskami osób, które wyrażają 

 
4 https://www.profilpass.de/ 
5 https://ijab.de/en/resources-for-practitioners/nachweise-international-greater-visibility-for-community-engagement 

https://ijab.de/angebote-fuer-die-praxis/nachweise-international
http://www.ive-experienced.eu/the-system-outputs
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zgodę na publikację) oraz artykuły o tym szkoleniu, aby były widoczne dla pracodawców szukających 

w Internecie kandydatów do pracy.6 

Walidacja i certyfikacja uczenia się nieformalnego w Holandii 
W Holandii od kilkudziesięciu lat uznaje się znaczenie uczenia się przez całe życie.  Podkreśla to 

rosnąca liczba osób w wieku 25-64 lat uczestniczących w zajęciach edukacyjnych. W Holandii istnieją 

dwa sposoby promowania uczenia się dorosłych: szkoły mogą albo opracować własne sposoby i 

narzędzia uznawania i walidacji, albo współpracować z organizatorami EVC (Recognition of Prior 

Learning). Certyfikat doświadczenia zawodowego (Ervaringscertificaat EVC) dokumentuje 

umiejętności, wiedzę i doświadczenie zawodowe danej osoby. Szczególnie osoby z kilkuletnim 

doświadczeniem zawodowym mogą mieć rozbieżność między poziomem ich wykształcenia, ich 

umiejętnościami. Są często w stanie wykonywać zadania wykraczające poza poziom, którego można 

oczekiwać na podstawie ich formalnego wykształcenia. Ta wiedza i umiejętności mogą być uznane 

poprzez certyfikat kompetencji, co wzmacnia pozycję takich osób na rynku pracy.  

Procedura EVC polega na gromadzeniu danych dotyczących wiedzy i umiejętności danej osoby. 

Dowody oceniane są w odniesieniu do uznanych w danym kraju standardów zawodowych. Przy 

ocenie uwzględnia się odpowiednie certyfikaty oraz doświadczenie życiowe i zawodowe. Zebrane w 

ten sposób dowody są następnie zapisywane na świadectwie kwalifikacji. Takie certyfikaty 

kompetencji mogą być wykorzystane do stworzenia mobilności zawodowej na rynku pracy. Na 

przykład osoba dorosła, która chce odbyć szkolenie zawodowe (MBO) lub wyższe zawodowe (HBO), 

może wykorzystać EVC do uzyskania zwolnienia z części nowego kursu, a tym samym skrócenia czasu 

nauki. Innym pozytywnym skutkiem świadectwa kwalifikacji jest to, że daje ono uczącym się jasny 

obraz ich doświadczenia zawodowego i poziomu wykonania. Pomaga im to zrozumieć własne 

możliwości, co z kolei pomaga im efektywniej wykorzystać swoje talenty i poznać rodzaj pracy, który 

im odpowiada. Certyfikat zachęci ich do wyboru szkolenia zgodnego z ich obecną pracą lub karierą, 

do której dążą w przyszłości. 

Wnioski o przyznanie EVC składa się w uznanym lokalnym podmiocie świadczącym usługi w zakresie 

EVC, często jest to instytucja edukacyjna, ale można je również składać w organizacji branżowej. 

Koszty EVC mogą być (częściowo) pokrywane przez pracodawcę, lokalną agencję pracy lub lokalne 

służby socjalne. Koszty EVC można odliczyć od podatku. 

Wsparcie dla nauki i pracy 

Program Nauka i Praca (Leren en werken, tylko w języku niderlandzkim), wspierany przez 

Ministerstwo Spraw Społecznych i Zatrudnienia, został uruchomiony w 2009 roku. Celem jest 

wzmocnienie związku między edukacją, rynkiem szkoleń, rynkiem pracy i możliwościami 

zatrudnienia. Nacisk kładziony jest na rozszerzenie uczenia się w miejscu pracy (uczenie się i praca), 

doradztwo zawodowe i możliwość zastosowania Certyfikatu Doświadczenia (Ervaringscertificaat 

EVC), który dokumentuje umiejętności, wiedzę i doświadczenie zawodowe. Aby lepiej połączyć te 

obszary, we wszystkich 35 regionach rynku pracy (Arbeidsmarktregio's) w Holandii znajduje się biuro 

Leren en werken. Podmioty regionalne i lokalne są dobrze poinformowane o warunkach panujących 

 
6 http://www.ive-experienced.eu/wp-content/uploads/2016/05/IVE-Field-Research-Report-Output-2-LAST.pdf 
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na lokalnym rynku pracy. W razie potrzeby mogą zaoferować dostosowane do potrzeb środki 

wsparcia dla bezrobotnych. To regionalne podejście jest wynikiem procesu, który rozpoczął się w 

2009 r. i miał na celu stworzenie struktur współpracy między podmiotami. 

Przyszłość: EduBadges i mikropoświadczenia 

Nowym (i szybko rozwijającym się) sposobem na zapewnienie EVC jest wykorzystanie EduBadges i 

mikropoświadczeń. EduBadges to cyfrowe certyfikaty dostarczające uczącym się dowodów wiedzy i 

umiejętności nabytych podczas wydarzenia szkoleniowego. EduBadges można uzyskać w 

akredytowanych formalnych ofertach edukacyjnych oraz w nieformalnych, nieakredytowanych 

środowiskach edukacyjnych. EduBadges różnią się od mikropoświadczeń, które również stanowią 

dowód efektów uczenia się, które uczący się uzyskał po krótkim doświadczeniu edukacyjnym. 

Różnica polega na tym, że te efekty uczenia się są oceniane według przejrzystych standardów. 

Dowód jest również zawarty w certyfikowanym dokumencie, który zawiera nazwisko posiadacza, 

efekty uczenia się, które zostały osiągnięte, metodę oceny, organ wydający oraz, w stosownych 

przypadkach, poziom ram kwalifikacji i uzyskane punkty. Zarówno EduBadges, jak i 

mikropoświadczenia są własnością uczących się, mogą być współdzielone, są przenośne i mogą być 

łączone w większe poświadczenia lub kwalifikacje. Jednak tylko mikropoświadczenia są wspierane 

przez zapewnienie jakości na podstawie uzgodnionych standardów. Obecnie w Holandii prowadzi 

się wiele badań i testów dotyczących stosowania EduBadges i mikropoświadczeń.   

Walidacja i certyfikacja kształcenia nieformalnego i pozaformalnego w Portugalii  

Wprowadzenie do portugalskiego systemu edukacji  

W kwietniu 2008 r. przyjęto zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( 2008/C111/01/WE, z dnia 

6 maja 2008 r.) w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie. 

Celem było stworzenie wspólnych ram odniesienia, które pełniłyby rolę translatora pomiędzy 

systemami kwalifikacji państw członkowskich. Miało to przyczynić się do promocji uczenia  się przez 

całe życie oraz zwiększenia porównywalności i możliwości przenoszenia kwalifikacji obywateli UE.  

W Portugalii krajowe ramy kwalifikacji (NQF) zostały stworzone w 2007 roku i uregulowane w 

czerwcu 2009 roku. Weszły w życie w październiku 2010 roku (rozporządzenie nr 782/2009 z 23 

lipca), mając za punkt odniesienia zasady Europejskich Ram Kwalifikacji (EQF) dotyczące opisu 

krajowych kwalifikacji pod względem efektów uczenia się. 

Koncepcja krajowych ram kwalifikacji, która miała miejsce w ramach procesu reformy systemu 

edukacji i szkoleń oraz tworzenia Krajowego Systemu Kwalifikacji, oparte było na zestawie 

przesłanek: 

• Potrzeba integracji i usystematyzowania kwalifikacji uzyskanych w ramach różnych 

podsystemów kształcenia i szkolenia (edukacja, szkolenie zawodowe, szkolnictwo wyższe) w 

jednej ramie;  

• Znaczenie doceniania i uwzględniania umiejętności nabytych w kontekstach pozaformalnych 

i nieformalnych;  

• Konieczność poprawy czytelności, przejrzystości i porównywalności kwalifikacji;  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:PT:PDF
http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=177,217836&_dad=gov_portal_iefp&_schema=GOV_PORTAL_IEFP
http://portal.iefp.pt/portal/page?_pageid=177,217836&_dad=gov_portal_iefp&_schema=GOV_PORTAL_IEFP
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• Wzmocnienie podwójnej certyfikacji związane przede wszystkim z kwalifikacjami na 

poziomie średnim;  

• Gwarancja dostosowania do europejskich ram kwalifikacji (EQF), a mianowicie w zakresie 

stosowania EQF jako narzędzia odniesienia do porównywania poziomów kwalifikacji w 

różnych systemach z perspektywy uczenia się przez całe życie. 

 

Wybory dokonane w odniesieniu do projektu i struktury krajowych ram kwalifikacji miały na celu 

odpowiedzieć przede wszystkim na następujące wymagania: 

• Krajowe ramy kwalifikacji obejmują kwalifikacje uzyskiwane na różnych poziomach systemu 

kształcenia i szkolenia, niezależnie od dróg dostępu (szkolnictwo podstawowe, średnie, 

wyższe, kształcenie i szkolenie zawodowe oraz procesy uznawania, walidacji i certyfikacji 

kompetencji uzyskanych w sposób nieformalny lub pozaformalny);  

• Struktura na 8 poziomów kwalifikacji obejmujących wszystkie kwalifikacje obecnie 

produkowane w portugalskim systemie edukacji i szkoleń;  

• Przyjęcie metodologii opartej na efektach uczenia się do charakteryzowania każdego 

poziomu kwalifikacji - wykorzystanie efektów uczenia się w definiowaniu poziomów 

kwalifikacji odzwierciedla istotną zmianę w sposobie konceptualizowania i opisywania 

kwalifikacji, umożliwiając ich porównywalność według kompetencji, a nie jako funkcji 

procesów uczenia się;  

• Przyjęcie domen "wiedza, umiejętności i postawy" do określenia efektów uczenia się dla 

każdego poziomu kwalifikacji;  

• Przyjęcie opisów efektów uczenia się zawartych w EQF. 

   

Poziomy kwalifikacji w Portugalii  

Po przyjęciu krajowych ram kwalifikacji, Krajowa Agencja Kwalifikacji (obecnie Krajowa Agencja 

Kwalifikacji oraz Kształcenia i Szkolenia Zawodowego, ANQEP, IP) została wyznaczona jako krajowy 

organ koordynujący wdrażanie EQF. Wykonywanie tych funkcji odbywa się w koordynacji z Dyrekcją 

Generalną ds. Szkolnictwa Wyższego w odniesieniu do poziomów 5-8 struktury krajowych ram 

kwalifikacji. 

W tym kontekście ANQEP, IP rozpoczął w 2010 roku proces mapowania poziomów kwalifikacji QNQ 

na poziomy QEQ. Proces mapowania przebiegał zgodnie z kryteriami i procedurami ustanowionymi 

przez Grupę Doradczą Komisji Europejskiej ds. wdrażania europejskich ram kwalifikacji (Grupa 

Doradcza EQF), w skład której wchodzą przedstawiciele państw członkowskich i europejskich 

partnerów społecznych. 

Portugalskie krajowe ramy kwalifikacji mają następującą strukturę: 

Poziomy 

kwalifikacji  

Kwalifikacje 

Poziom 1 2. cykl kształcenia podstawowego  

https://www.anqep.gov.pt/np4/home
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt
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Poziom 2 3. cykl kształcenia podstawowego nabytego w ramach kształcenia ogólnego lub 

poprzez ścieżki podwójnej certyfikacji. 

Poziom 3 Wykształcenie średnie z zamiarem podjęcia studiów wyższych 

Poziom 4 Wykształcenie średnie uzyskane w drodze podwójnej certyfikacji lub 

wykształcenie średnie prowadzące do studiów wyższych plus doświadczenie 

zawodowe - co najmniej 6 miesięcy.   

Poziom 5  Niestacjonarne kwalifikacje pomaturalne z punktami do dalszych studiów 

wyższych 

Poziom 6  Graduation  

Poziom 7  Tytuł magistra  

Poziom 8  Doktorat  

Źródło: Rozporządzenie nr 782/2009, z dnia 23 lipca  
  
Struktura krajowych ram kwalifikacji według EQF ułatwia porównywanie kwalifikacji zdobytych w 

różnych krajach, ułatwiając w ten sposób nie tylko mobilność na rynku pracy, ale także mobilność w 

zakresie kształcenia i szkolenia. 

W styczniu 2011 r. zdecydowano, że wszystkie świadectwa i dyplomy nadające kwalifikacje 

wymienione w QNQ i wydane od 1 października 2010 r. muszą zawierać odniesienie do 

odpowiedniego poziomu kwalifikacji (rozporządzenie nr 978/2011 z 12 stycznia). Pozwala to na 

lepszą zrozumiałość i przejrzystość prezentacji kwalifikacji zdobytych w systemie. 

Proces uznawania, walidacji i certyfikacji kompetencji (RVCC)  

Dzięki systemowi RVCC, Portugalia (wraz z Finlandią, Francją, Holandią i Norwegią), znalazła się 
wśród krajów, które otrzymały najwyższą ocenę Komisji Europejskiej w zakresie uznawania edukacji 
nieformalnej i pozaformalnej. RVCC jest częścią Krajowego Systemu Kwalifikacji i opiera się na 
zestawie założeń metodologicznych (audyt kompetencyjny, podejście autobiograficzne) w celu 
identyfikacji, rozpoznawania, walidacji i certyfikacji kompetencji nabytych przez osoby dorosłe w 
kontekstach formalnych, nieformalnych i pozaformalnych w ciągu całego życia. W tym celu 
wykorzystuje się zestaw narzędzi i działań oceniających, aby stworzyć portfolio, które demonstruje 
i/lub udowadnia kompetencje posiadane przez dorosłych w odniesieniu do określonych ram. 

http://dre.pt/pdf2sdip/2011/01/008000000/0213902140.pdf
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Proces RVCC opiera się na ramach będących częścią Krajowego Katalogu Kwalifikacji (Catálogo 

Nacional de Qualificações - CNQ), przy czym akademickie RVCC podzielone jest na obszary 

kompetencji kluczowych, a zawodowe RVCC na kompetencje.  

Jest to proces, który musi być prowadzony przez specyficzny rodzaj struktury akredytowanej do tego 

celu - Centrum Qualifica. Jego głównym celem jest osiągnięcie obowiązkowych poziomów szkolnych 

lub certyfikatu zawodowego, a zatem nie jest on odpowiedni dla rodzaju szkolenia nieformalnego 

w ramach BIG. Pod tym względem i na razie bardziej użytecznym narzędziem wydają się być 

referencje Europass.  

 

Walidacja i certyfikacja kształcenia nieformalnego i pozaformalnego w Polsce 
Dynamiczne zmiany zachodzące na polskim rynku pracy zmuszają zarówno pracowników, jak i 
pracodawców do wykazania się coraz większą elastycznością. Muszą oni dostosowywać się do 
nowych wyzwań i do nowych wymagań rynku. Aby uniknąć stagnacji w pracy lub nawet wykluczenia 
z rynku pracy, pracownicy zmuszeni są do ciągłego zdobywania nowych kwalifikacji. Jednocześnie 
pracodawcy muszą poszukiwać kandydatów o określonym zestawie kompetencji i stale podnosić 
kwalifikacje swoich pracowników. 

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę stworzenia systemu porządkującego rynek kwalifikacji, na mocy 
ustawy, która weszła w życie 15 stycznia 2016 roku, powstał Zintegrowany System Kwalifikacji7 . 
Ustawa ta wyznacza podstawowe ramy dla nowego systemu kwalifikacji w Polsce. Instytucją 
odpowiedzialną za wdrażanie ZSK jest Instytut Badań Edukacyjnych, który działa pod nadzorem 
Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) jest ważnym narzędziem polityki uczenia się przez całe życie, 
realizowanym zgodnie ze strategią polskiego rządu i Unii Europejskiej. Idea uczenia się przez całe 
życie opiera się na przekonaniu, że nawet po zakończeniu etapu edukacji formalnej konieczne jest 
dalsze uczenie się i podnoszenie kwalifikacji.  

ZSK oferuje możliwość formalnego uznania umiejętności i wiedzy nabytej w drodze samokształcenia 
oraz zapewnia publiczny dostęp do uporządkowanej listy kwalifikacji obecnych na rynku wraz z ich 
jasno określonym opisem. Pełna lista kwalifikacji znajduje się w publicznej bazie danych , 
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji8. Innymi słowy, ZSK opisuje, organizuje i łączy różne 
kwalifikacje w jednym, publicznie dostępnym rejestrze. ZSK określa również zasady i standardy 
walidacji funkcjonujących w nim kwalifikacji, co gwarantuje wysoką jakość certyfikatów 
zawodowych wydawanych w ramach systemu. Dobrze opisane kwalifikacje dają wskazówkę, jaką 
wiedzę i umiejętności musi posiadać dana osoba, jeśli chce potwierdzić swoje kompetencje w danej 
dziedzinie. 

Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) jest rozwiązaniem umożliwiającym rozwój kapitału 
społecznego w Polsce. Jest on uznawany za ważne narzędzie polityki na rzecz uczenia się przez całe 
życie i ma podnieść poziom kapitału ludzkiego w Polsce. Dzięki Zintegrowanemu Systemowi 
Kwalifikacji: 

 
7 https://kwalifikacje.edu.pl/ 
8 https://kwalifikacje.gov.pl/k 
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• każdy może ubiegać się o potwierdzenie swoich kompetencji, niezależnie od sposobu ich 
uzyskania, 

• sposób przyznawania kwalifikacji jest starannie monitorowany przez ministrów, 

• pracodawcy mogą łatwiej rozpoznać wartość potencjalnego pracownika, a pracownicy w 
sposób wiarygodny zaprezentować swoje kompetencje. 

 

W dłuższej perspektywie wszystkie kwalifikacje mają zostać włączone do ZSK. Jednak największej 
zmiany oczekuje się poprzez wprowadzenie kwalifikacji rynkowych, czyli odnoszących się do wiedzy 
i umiejętności wymaganych do wykonywania konkretnych zadań zawodowych. W rzeczywistości 
ZSK powstaje w odpowiedzi na wyraźne zapotrzebowanie rynku pracy i przyniesie wiele korzyści 
zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. 

O prawo do certyfikowania wybranej przez siebie kwalifikacji może ubiegać się każdy przedsiębiorca, 
instytucja publiczna lub organizacja pozarządowa. Dwa niezbędne warunki do spełnienia to: brak 
zaległego podatku oraz wniesienie opłaty w wysokości 10 000 zł. Jeśli równolegle zostanie złożony 
wniosek o wpisanie nowej kwalifikacji do ISQ, to po jego zaakceptowaniu wymagana opłata zostanie 
obniżona do 5 000 zł.  

Możliwość zostania instytucją certyfikującą daje firmom możliwość dodatkowego zarobku przy 
wydawaniu certyfikatów, a przy okazji wyszkolenia sobie specjalistów, oszczędzając na żmudnym i 
kosztownym procesie rekrutacji. Uzyskanie statusu instytucji certyfikującej trwa około dwóch lat, a 
jej praca jest stale monitorowana przez odpowiednie ministerstwo. 

W celu zwiększenia liczby instytucji certyfikujących Instytut Badań Edukacyjnych opublikował w 
2020 roku podręcznik: Rekomendacje dotyczące funkcjonowania instytucji certyfikujących w 
Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji9 . Treść opracowania jest również przydatna dla zewnętrznych 
organów zapewniania jakości, organów walidujących, a także szkół zawodowych i placówek 
oświatowych. Opracowanie powstało w oparciu o doświadczenia zdobyte podczas realizacji 
projektów systemowych w latach 2016 - 2020.  

Wszystkim kwalifikacjom wchodzącym w skład ZSK przypisany jest poziom Polskiej Ramy 
Kwalifikacji, który opisuje złożoność umiejętności nabywanych w ramach danej kwalifikacji. Etykieta 
PQF umieszczana jest na każdym certyfikacie wydawanym przez ZSK. Poziomy Polskiej Ramy 
Kwalifikacji można łatwo odnieść do poziomów Europejskiej Ramy Kwalifikacji (EQF), a następnie 
przełożyć na ramy kwalifikacji danego kraju - np. Portugalii, Francji czy Irlandii.  
 
Obecnie program Badge+10 jest testowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. System Badge+ jest 
aplikacją internetową służącą do wydawania, udostępniania, przechowywania i współdzielenia 
cyfrowych poświadczeń w standardzie Open Badges oraz cyfrowo zabezpieczonych certyfikatów 
pdf. Aplikacja pozwala użytkownikowi na cyfrowe poświadczanie kwalifikacji, indywidualnych 
efektów uczenia się i grup efektów uczenia się, uczestnictwa w wydarzeniach i innych osiągnięć 
udokumentowanych i zdefiniowanych przez określone kryteria przyznawania. System Badge+ 

 
9 https://kwalifikacje.edu.pl/rekomendacje-w-zakresie-funkcjonowania-instytucji-certyfikujacych-w-zintegrowanym-
systemie-kwalifikacji/ 
10 https://odznakaplus.ibe.edu.pl/about-badge-plus 
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będzie dostępny dla wszystkich użytkowników poprzez stronę internetową, a także w formie 
aplikacji mobilnej . 
 

Wnioski 

Edukacja dorosłych i uczenie się przez całe życie są priorytetem w Europie. Systemy walidacji i 

certyfikacji wspierają uczenie się dorosłych. Konieczne jest podjęcie inicjatywy wprowadzenia 

walidacji i certyfikacji dla nieformalnych doświadczeń edukacyjnych poprzez e-platformy, moduły e-

learningowe i gry edukacyjne. Dalsze kroki są przewidziane przez partnerów BIG w ścisłej współpracy 

z organizacjami kształcenia i szkolenia zawodowego oraz szkolnictwa wyższego. Dla gry i warsztatów 

BIG wykorzystamy pojedyncze certyfikaty, które zostaną włączone do przyszłego systemu 

certyfikacji dla e-learningu. 


