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Model 
wsparcia

Badanie luki 
kompetencyjnej

Doradztwo 
popytowe

Dodatkowe 
szkolenia 

specjalistyczne 
i staże 

umiejętnościowe 
dla uczniów   

Potwierdzanie
certyfikacja 
kompetencji

Popularyzacja 
kształcenia 

zawodowego

Strategie edukacji 
i programy 
rozwojowe

Centrum Kompetencji Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego



Luki kompetencyjne

Doradcy 
kompetencji

Pracodawcy 
z terenu BOF

Systematyczne 
działania



Badanie potrzeb firm 
w 5 edycjach

120 firm 
600 pracowników

Raporty

Badanie 
predyspozycji 
zawodowych

5 edycji

500 osób
50 placówek 
edukacyjnych

Roczne 
rekomendacje 

w zakresie:
-kierunków kształcenia

-KUZ i KKZ
-staży i praktyk

Narzędzia 



Zapotrzebowanie 
na kompetencje

Wybór ścieżki 
kompetencji

Sposoby i miejsca 
pozyskania 
brakujących 
kompetencji

Narzędzia

Laboratorium 
Kompetencji

Doradztwo dla 
3000 uczniów
Indywidualne 
Plany Działania



Trudności 
w przygotowaniu kadr

Zapisy 
w podstawach 
programowych

Szybkie 
reagowanie 
na potrzeby 

pracodawców

Dodatkowe 
formy 

kształcenia

Narzędzia
600 miesięcznych staży dla uczniów

szkolenia specjalistyczne, kwalifikacyjne kursy  
zawodowe, kursy umiejętności zawodowych 
dla 1000 uczniów

12-godzinne warsztaty z przedsiębiorczości



243 standardy 
dla czynności 
zawodowych  

27 standardów 
dla umiejętności 

zawodowych

Potwierdzenie 
kwalifikacji 

zawodowych 
uzyska 600 

uczniów

System walidacji 
i certyfikacji 
umiejętności 

i zadań zawodowych

Certyfikacja kompetencji



Programy Rozwojowe

Identyfikacja 
popytu

Zawody 
deficytowe

Niezbędne 
kompetencje

Rozwój 
infrastruktury

Zharmonizowane z zapewnieniem wsparcia doradczego 
na etapie ich tworzenia

Narzędzia

Seminaria, warsztaty i szkolenia 
dla 39 modernizatorów 

Coaching modernizacyjny 
i ewaluacja szkół 



Nowoczesne zasoby edukacyjne

Efekty diagnozy 
Luki 

Kompetencyjnej 
BOF

Atrakcyjność 
kształcenia 

Dostępność
Bieżąca 

aktualizacja
Wdrażanie 
e-edukacji

Filmy 
stanowiskowe

Zasoby do 
KUZ i KKZ

Programy praktyk, 
staży, szkoleń

Zasoby do 
przedsiębiorczości

Narzędzia



Współpraca 
z uczelniami

Zajęcia 
przygotowujące do 
podjęcia studiów 

30 godzin
3 wybrane 

przedmioty 

TELE-WYKŁADY

Popularyzacja 
badań 

naukowych
Realizacja projektów 

badawczo - wdrożeniowych 
grant na kwotę 5000 zł.

Zajęcia 
w laboratoriach, 
pomieszczeniach 
uczelni wyższych 

10 godzin



System jakości
Podnoszenie jakości 

kształcenia praktycznego

Koncepcja oceny jakości 
praktyczności kształcenia 
zawodowego w szkołach 

Udział 
pracodawców

Sposoby 
pomiaru

Narzędzia

Białostocka 
Komisja 

Akredytacyjna 

Wizytacje 
w szkołach 

Wsparcie 
i doradztwo na 

rzecz podnoszenia 
jakości kształcenia



Rezultaty

Identyfikacja luki 
kompetencyjnej

5 edycji 

600 firm

Doradztwo 
popytowe dla 
3000 uczniów

Dodatkowe 
szkolenia 

1000 uczniów 
dodatkowe 

szkolenia dla 600 
uczniów   

Potwierdzenie
umiejętności 

I zadań 
zawodowych 

dla 600 uczniów

Podniesienie rangi 
kształcenia 

zawodowego

13 programów 
rozwojowych

Program rozwoju 
i optymalizacji 

szkolnictwa 
zawodowego na 

terenie BOF
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