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                                             Dyrektorzy szkół podstawowych 

                                                                             i ponadpodstawowych  

                                                                                               Powiatu Głogowskiego 

 

 

W imieniu STAROSTY GŁOGOWSKIEGO 

mamy zaszczyt zaprosić 

dyrektorów, doradców zawodowych, nauczycieli realizujących zadania z 

zakresu doradztwa zawodowego, nauczycieli zawodu  

 

na SEMINARIUM POWIATOWE 

„Zintegrowany system kwalifikacji – nowe podejście do kwalifikacji,     

edukacji  i rynku pracy” 

organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych  

oraz  

Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Głogowie 
 

 
 

 

Termin seminarium: 20 listopada 2019 r. (środa) od godz. 9:30 do 15:30 

Miejsce: HOTEL QUBUS w Głogowie 

Udział w seminarium jest bezpłatny. 

Prosimy   o   potwierdzenie   udziału   w   Seminarium   do   dnia 18.11.2019r 

pod nr telefonu 76 838 42 93 

oraz zarejestrowanie się na niżej wymieniony link 
 
https://www.eventmanago.com/event/c5bd286255238c4bdc9d1adfee85e394/glogow-20112019-zsk-
nowe-podejscie-do-edukacji-kwalifikacji-i-rynku-pracy 
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Program seminarium 

9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników 

10:00 – 10:15 Otwarcie seminarium i wystąpienia przedstawicieli organizatorów. 
Prowadzący seminarium: 
Jarosław Traczyński 
Agnieszka Sekułowicz 

10:15 – 11:30 Wprowadzenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.  
Idea ZSK i założenia systemu. Słownik Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji. Kompetencje a kwalifikacje, rodzaje kwalifikacji. 
 

11:30 – 11:45 Przerwa kawowa 

11:45 – 13:15 Zintegrowany System Kwalifikacji – korzyści, rozwój i przyszłość. 
Korzyści dla kadry zarządzającej szkołami i placówkami działającymi 
w systemie oświaty, nauczycieli i nauczycieli zawodu, pracodawców 
współpracujących ze szkołami, szkolnych doradców zawodowych, 
korzyści dla uczniów 

13:15 – 14:00 Przerwa obiadowa 

14:00 – 15:30 Metody i narzędzia potwierdzania kwalifikacji. 
Walidacja jako nowa ścieżka nabywania kwalifikacji. Zintegrowany 
Rejestr Kwalifikacji (ZRK) jako źródło wiedzy o kwalifikacjach. 
Podsumowanie seminarium.    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
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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