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Plan prezentacji

1. Kompetencje w ujęciu popytowym

2. Doradztwo popytowe a doradztwo kompetencji, czyli przewrót

kopernikański w poradnictwie zawodowym

3. Model usług popytowego doradztwa kompetencji



Kompetencje w ujęciu popytowym

1. Szkoła zawodowa pomiędzy potrzebami gospodarki a aspiracjami

mieszkańców – marketing edukacyjny

2. Kompetencja to potwierdzona dyspozycja do pracy

3. Kształtowanie kompetencji to przystosowanie do wymagań pracy –

edukacja zawodowa jest na usługach pracodawców
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Centrum Kompetencji

kompleksowy model wsparcia i modernizacji 

systemu kształcenia zawodowego 

na terenie subregionu 

na przykładzie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020



W modelu popytowym wyzwaniem jest dostosowanie Systemu Kształcenia 

Zawodowego do potrzeb regionu - zapewnić podaż odpowiednich kwalifikacji.  



Dokumenty strategiczne opierają przyszłość i wizję regionu na potencjale 

gospodarczym, czyli możliwościach rozwojowych przedsiębiorców



Tymczasem istniejący System Kształcenia Zawodowego usztywniony jest 

zasobami kadrowymi szkół oraz aspiracjami edukacyjnymi uczniów i ich rodzin.



Marketing edukacyjny i priorytet przypodobania się mieszkańcom sprawia, iż w 

istocie edukację zawodową kształtują uczniowie a nie przedsiębiorcy. 

BRAK DOSTOSOWANIA POPYTU I PODAŻY

W UJĘCIU KOMPETENCYJNYM ORAZ W UJĘCIU TERYTORIALNYM



Badania oparte na wskaźniku lokalizacji LQ dowodzą, iż kluczowe branże skupiają 

się w obszarach funkcjonalnych. Popyt ma specyfikę terytorialną. 



Tymczasem System Kształcenia zorientowany na aspiracjach mieszkańców jest 

rozproszony. Oferta edukacyjna oparta na aspiracjach nie jest specyficzna. 



Wyzwaniem jest dostosowanie Systemu Kształcenia Zawodowego do potrzeb 

subregionów - do specyficznej lokalizacji branż. Optymalizacja systemu.



Decyzją strategiczną subregionów jest profilowanie systemu edukacji zawodowej do 

specyfiki popytu w danym subregionie. Szkoły powinny się dostosować. 



Wyzwaniem jest więc lokalne dostosowanie podaży do specyficznego popytu. 

Wymaga to dostosowania oferty kształcenia  i aspiracji do koloru subregionu.



Lokalne dostosowanie podaży do popytu jest domeną Centrów Kompetencji. 

Optymalizacja systemu współpracujących subregionów.



Centrum Kompetencji w tym modelu jest narzędziem lokalnego dostosowania.  

Strategiczny Program Kształcenia Zawodowego określa profil dostosowania.



Centrum Kompetencji na poziomie subregionu realizuje 9 modelowych działań 

zorientowanych na szkołach, przedsiębiorcach i mieszkańcach subregionu.  



SYSTEM 
ZAPEWNIENIA 

JAKOŚCI 
KSZTAŁENIA

LUKA 
KOMPETENCYJNA

DORADZTWO 
KOMPETENCJI 

STAŻE I KURSY

CERTYFIKACJA

PROGRAMY  
ROZWOJOWE

Popularyzacja 
kształcenia 

zawodowego



SPECJALIŚCI Centrum Kompetencji



Specjaliści ds. Modernizacji

Certyfikatorzy Kompetencji

Doradcy Kompetencji

realizować będą usługi doradcze dla szkół zawodowych w zakresie modernizacji
oferty edukacyjnej – tj. dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy. SM będą prowadzić prace wdrożeniowe w szkołach poprzez Programy
Rozwojowe. SM wspieraliby także funkcję opiniującą CK w zakresie otwierania i
zamykania kierunków kształcenia w szkołach zawodowych oraz restrukturyzacji tych
szkół. Będą włączeni w proces akredytacji, weryfikacji jakości kształcenia w danym
zawodzie.

realizować będą usługi walidacji, certyfikowania umiejętności w związku z potrzebą
potwierdzania kwalifikacji cząstkowych. CK będzie współpracować ze szkołami
zawodowymi i instytucjami szkoleniowymi w zakresie egzaminów kończących etapy
edukacji (Moduł zawodowy, staże umiejętnościowe, szkolenia umiejętnościowe).

realizować będą usługi (w ujęciu popytowym) w zakresie audytu firm pod kątem
potrzeb kompetencyjnych, doradztwa kompetencyjnego dla osób poszukujących
pracy, doradztwa i orientacji zawodowej dla gimnazjalistów i uczniów wybierających
zawód. DK współpracować będzie z CK w zakresie oceny kompetencji pracowników
kandydatów do pracy (sfera podażowa) oraz z SM w zakresie angażowania szkół
zawodowych w dostosowanie absolwentów do potrzeb firm.



Specjaliści ds. Modernizacji

Certyfikatorzy Kompetencji

Doradcy Kompetencji

realizować będą usługi doradcze dla szkół zawodowych w zakresie modernizacji
oferty edukacyjnej – tj. dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku
pracy. SM będą prowadzić prace wdrożeniowe w szkołach poprzez Programy
Rozwojowe. SM wspieraliby także funkcję opiniującą CK w zakresie otwierania i
zamykania kierunków kształcenia w szkołach zawodowych oraz restrukturyzacji tych
szkół. Będą włączeni w proces akredytacji, weryfikacji jakości kształcenia w danym
zawodzie.

realizować będą usługi walidacji, certyfikowania umiejętności w związku z potrzebą
potwierdzania kwalifikacji cząstkowych. CK będzie współpracować ze szkołami
zawodowymi i instytucjami szkoleniowymi w zakresie egzaminów kończących etapy
edukacji (Moduł zawodowy, staże umiejętnościowe, szkolenia umiejętnościowe).

realizować będą usługi (w ujęciu popytowym) w zakresie audytu firm pod kątem
potrzeb kompetencyjnych, doradztwa kompetencyjnego dla osób poszukujących
pracy, doradztwa i orientacji zawodowej dla gimnazjalistów i uczniów wybierających
zawód. DK współpracować będzie z CK w zakresie oceny kompetencji pracowników
kandydatów do pracy (sfera podażowa) oraz z SM w zakresie angażowania szkół
zawodowych w dostosowanie absolwentów do potrzeb firm.



Działanie 1 – systemowa identyfikacja luk kompetencyjnych w BOF
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Działanie 6 – system doradztwa kompetencji na terenie subregionu



SYSTEM 
ZAPEWNIENIA 

JAKOŚCI 
KSZTAŁENIA

LUKA 
KOMPETENCYJNA

DORADZTWO 
KOMPETENCJI 

STAŻE I KURSY

CERTYFIKACJA

PROGRAMY  
ROZWOJOWE

Popularyzacja 
kształcenia 

zawodowego



Działanie 5 – regionalny system potwierdzania i uznawania kwalifikacji
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Działanie 4 – dodatkowe staże i szkolenia umiejętnościowe 

likwidowanie luki kompetencyjnej poprzez IPDnrK



Model usług doradztwa kompetencji

1. Opis stanowisk pracy – usługa dla pracodawców

2. IPDnrK – usługa dla uczniów szkół zawodowych

3. Laboratorium kompetencji – usługa dla mieszkańców



Realizacja doradztwa edukacyjnego dla 3000 uczniów w zakresie rozwoju

kompetencji do pracy w formie Indywidualnego Planu Działania na rzecz

Kompetencji. W efekcie doradztwa kompetencji klient otrzymuje informacje na

temat indywidualnej luki kompetencyjnej oraz propozycje szkoleń uzupełniających

i staży zawodowych.

W ramach projektu powstanie innowacyjne w skali kraju Laboratorium

Kompetencji miejsca oceny predyspozycji zawodowych na poziomie kompetencji

metodą próbkowania pracy dzięki zastosowaniu specjalistycznych „boxów

diagnostycznych” a także predyspozycji psychofizycznych do wykonywania

poszczególnych zawodów dzięki wykorzystaniu Pracowni ergonomii pracy.

Model usług doradztwa kompetencji



IPDnrK: Indywidualny Plan Działania na rzecz Kompetencji

Należy wdrożyć nowy model doradztwa zawodowego oparty nie na modelu

podażowym (doradztwo kariery), ale na modelu popytowym „doradztwo

kompetencji oczekiwanych przez pracodawców”.

Doradztwo kompetencji obejmowałoby nie tylko przekazanie informacji o

zapotrzebowaniu na kompetencje, wsparcie uczestnika w wyborze ścieżki

kompetencji, ale także wskazanie sposobów i miejsc pozyskania niezbędnych

(brakujących) kompetencji – doradztwo zawodu plus doradztwo edukacyjne

Możliwość prowadzenia takiej formy doradztwa warunkowana jest systemowa

identyfikacji kompetencji poszukiwanych przez pracodawców.



Spotkanie pierwsze: Wymagania stanowisk pracy: informacja o stanowiskach

pracy dostępnych w BOF, z opisem zadań zawodowych, czynności, maszyn,

urządzeń oraz zarobków i wymagań kwalifikacyjnych – doradca kompetencji

badający firmy

Spotkanie drugie: Predyspozycje do stanowisk pracy określone poprzez badani

kwestionariusze i określenie indywidualnej luki kompetencyjnej – doradca

zawodowy pracujący w szkole

Spotkanie trzecie: Indywidualny Plan na rzecz Kompetencji IPnrK, czyli

zakontraktowanie działań projektu, takich jak staże zawodowe, kursy

specjalistyczne, walidacja i certyfikacja zamykających indywidualną lukę

kompetencyjną – doradca kompetencji pracujący w projekcie lub doradca

zawodowy pracujący w szkole i programach rozwojowych szkół.

Indywidualny Plan Działania na rzecz Kompetencji



Nowa idea – Laboratorium  Kompetencji



Pracownie kompetencji zawodowych dla 8 obszarów kształcenia zawodowego

dostosowane do specyfiki zawodu na wzór targów pracy

Pracownia kompetencji kluczowych dostosowana do wyzwań ekspresji kulturowej,

informatyki i języków obcych na wzór liceum

Pracownia ergonomii pracy z urządzeniami do pomiaru predyspozycji

psychofizycznych oraz porad prozdrowotnych w wybranych zawodach na wzór

Pomorskiego Centrum Oceny Kompetencji w Gdyni

Boxy walidacyjne, czyli skrzynki zadaniowe opracowane we współpracy z

praktykami zawodu oraz metodykami nauczania

Biblioteka multimedialna z e-kwestionariuszami oraz materiałami o zawodach,

rynku pracy na wzór Miasteczka Zawodowego w Paryżu

Kino dla kilkudziesięciu osób z repertuarem filmów o zawodach przygotowanych

w ramach projektu na konkretnych stanowiskach pracy oraz filmów fabularnych

poświęconych zawodom.

Laboratorium Kompetencji



Doradztwo Kompetencji – Zapraszamy do współpracy


