


DOKUMENTY EUROPASS 



 Wspieranie łatwiejszego rozpoznawania i uznawania umiejętności 

i kwalifikacji w poszczególnych krajach oraz na rynku pracy, zdobytych 

w ramach kształcenia formalnego lub innych doświadczeń edukacyjnych.

 Wspieranie procesu wyrównywania szans na rynku edukacji i pracy.

 Promowanie mobilności i przejrzystości kwalifikacji i kompetencji.

 Wspieranie instytucji edukacyjnych i pracodawców w lepszej ocenie kompetencji 

poszczególnych osób. 

CELE EUROPASS



 Kraje Unii Europejskiej oraz:

 Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria,

 Turcja,

 Była Jugosłowiańska Republika Macedonii,

 Serbia, Czarnogóra.

KRAJE 



• Obsługa i promocja dokumentów Portfolio Europass (CV, Paszport Językowy, Mobilność, Suplement do

Dyplomu Szkoły Wyższej oraz Europass – dokumenty dla absolwentów kształcenia zawodowego) dzięki,

którym można skutecznie prezentować swoje kwalifikacje oraz osiągniecia na rynku pracy i edukacji w

całej Europie.

• Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz liderów środowisk edukacyjnych, akademickich, osób

związanych z rynkiem pracy, np. szkolnych doradców zawodowych, doradców rekonwersji MON, a

szczególnie PUP/WUP, Eures, pracowników OHP i innych chętnych.

• Prezentacje, wystąpienia, stoiska, punkty informacyjne w ramach działań FRSE oraz innych inicjatyw

skierowanych do wszystkich osób zainteresowanych edukacją czy rynkiem pracy, ze szczególnym

uwzględnieniem decydentów i środowisk opiniotwórczych .

• Webinaria dla beneficjentów E+/EFS PO WER oraz innych grup docelowych.

• Współpraca w ramach sieci koordynowanej przez KE (38 NECs, 4 grupy robocze, CEDEFOP).

• Organizacja konferencji we współpracy z Zespołem Ekspertów ECVET 07.11.2018 r., obejmującej

tematykę doradztwa całożyciowego.

DZIAŁANIA W ROKU 2018:



• Projekt „PAPIERY DO KARIERY”, edycja III: 16 konsultantów operujący

w 11 lokalizacjach oraz okolicach. W latach 2016 i 17 obyło się 660 lekcji

(314 lekcji 45-minutowych oraz 346 90-minutowych) i przeszkolono ponad

12 000 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z czego 90% było zadowolonych

lub bardzo zadowolonych.

• Publikacje: kwartalniki „Języki Obce w Szkole” oraz „Europa dla

Aktywnych”; opracowanie i dystrybucja materiałów informacyjno-

promocyjnych KCE; newslettery Programu Erasmus+ oraz FRSE i innych.

• Obsługa komunikacyjno-informacyjna reformy Decyzji 2241 o Europass.

• Bieżąca obsługa interesariuszy we wszystkich pokrewnych obszarach, w

tym w temacie międzynarodowego uznawania polskich dokumentów za

granicą.

• Promocja interoperacyjności Europass i wsparcie zainteresowanych

pracodawców.

DZIAŁANIA W ROKU 2018 (2):

Mapa lokalizacji 16 konsultantów w PdK w 

2018 r.
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Europejski System 

Akumulowania i Przenoszenia 

Osiągnięć 

w Kształceniu i Szkoleniu 

Zawodowym 



www.eksperciecvet.org.pl

CELE ECVET

ECVET umożliwia łatwiejsze zdobywanie kwalifikacji

zawodowych (świadectw, dyplomów), a przez to

wspiera mobilność zawodową i geograficzną oraz

uczenie się przez całe życie.



www.eksperciecvet.org.pl

ECVET W PROGRAMIE ERASMUS+

System ECVET jest umiejscowiony wśród innych narzędzi Unii Europejskiej 

zapewniających przejrzystość i ułatwiających uznawalność umiejętności i 

kwalifikacji, takich jak Europass, Europejska Rama Kwalifikacji (EQF), 

Europejskie ramy odniesienia na rzecz zapewniania jakości w kształceniu i 

szkoleniu zawodowym (EQAVET).



www.eksperciecvet.org.pl

AKUMULOWANIE I PRZENOSZENIE OSIĄGNIĘĆ 

W PROJEKTACH MOBILNOŚCI EDUKACYJNEJ 

(ERASMUS+)

zatwierdzone projekty 

mobilności w sektorze 

kształcenie zawodowe

projekty 

z ECVET

% projektów 

z ECVET

Konkurs 2014 254 84 33%

Konkurs 2015 252 103 41%

Konkurs 2016 215 96 45%

Konkurs 2017 217 101 47%



www.eksperciecvet.org.pl

ZESPÓŁ EKSPERTÓW ECVET

Zespół Ekspertów ECVET funkcjonuje przy FRSE od 2012 r. 

Członkowie Zespołu są powoływani przez MEN i MNISW.

Grupy docelowe: szkoły zawodowe, uczelnie wyższe, 

stowarzyszenia branżowe, pracodawcy, partnerzy 

społeczni.



www.eksperciecvet.org.pl

GŁÓNE DZIAŁANIA

• Szkolenia i doradztwo

• Promowanie systemu ECVET wśród jego obecnych i potencjalnych 

interesariuszy

• Wspieranie rozwoju i wykorzystania systemu ECVET w Polsce

• Współpraca z ekspertami i praktykami ECVET na szczeblu krajowym 

i międzynarodowym



www.eksperciecvet.org.pl

DZIAŁANIA W OBSZARZE DORADZTWA

 Warsztaty i seminaria promujące wykorzystanie założeń ECVET na rzecz:

• realizacji projektów mobilności edukacyjnej,

• zapewnienia wysokiej jakości kształcenia zawodowego,

• tworzenia elastycznych ścieżek kształcenia w uczeniu się przez całe życie,

• walidacji efektów uczenia się uzyskanych w toku edukacji pozaformalnej i nieformalnej,

• wspierania współpracy szkół i pracodawców.

 Organizacja konferencji w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych 

07.11.2018 r., obejmującej tematykę doradztwa zawodowego i doradztwa kariery (we 

współpracy z Zespołem Europass).





Elektroniczna platforma na rzecz 

uczenia się dorosłych w Europie



EPALE w liczbach

 Działa w 36 krajach

 Działa w 24 wersjach językowych

 Zrzesza ponad 37 000 użytkowników w całej 

Europie, (w tym ponad 2 000 w Polsce)

 To baza ponad 20 000 materiałów i publikacji 

(w tym ponad 1 500 w języku polskim.)





 Źródło informacji o edukacji dorosłych i wydarzeniach dla kadry edukacji  

dorosłych zarówno w Polsce jak i w całej Europie 

 Możliwość publikowania treści i zasobów oraz komentowania treści

 Publikowanie informacji o organizowanych wydarzeniach

 Baza raportów, analiz i ustawodawstwa związanego z edukacją dorosłych



 Wyszukiwanie partnerów do projektów międzynarodowych

 Możliwość wspólnej pracy nad wnioskiem i współpracy projektowej   

w ramach stworzonej grupy tzw. Collaborative spaces

Inspiracja przy pisaniu projektów programu Erasmus+ i w ramach innych 

programów

Korzyści dla beneficjentów





Możliwość tworzenia              

i przyłączania się do 

Społeczności 

praktyków  

(Communities of 

practice)



Największe zalety EPALE

 szybki dostęp do aktualnych informacji  dot. 

edukacji dorosłych

 nawiązywanie współpracy międzynarodowej

 możliwość współtworzenia europejskiej  

społeczności edukatorów 

 wielojęzyczność

 bezpłatność



Działania w obszarze doradztwa
 Temat przewodni w kwietniu 2018: doradztwo i wsparcie 

zawodowe

• Nowa strona tematyczna 

https://ec.europa.eu/epale/pl/themes/outreach-and-guidance --

artykuły, materiały i studia przypadków na temat doradztwa i wsparcia 

zawodowego.

• Prezentacja przykładów dobrych praktyk w zakresie polityki, projektów 

i inicjatyw mających na celu poszerzenie uczestniczenia dorosłych w 

uczeniu się przez całe życie, w tym projektów programu Erasmus+ w 

sektorach Kształcenie i Szkolenia Zawodowe oraz Edukacja Dorosłych.

https://ec.europa.eu/epale/pl/themes/outreach-and-guidance


Działania w obszarze doradztwa
 Działania Ambasadorów EPALE

• Dwie ekspertki związane z doradztwem zawodowym: dr hab. Małgorzata 

Rosalska (Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na 

Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu), Barbara Szymańska 

(psycholog, doradca zawodowy, konsultant, od 2004 roku związana z 

obszarem doradztwa zawodowego i rynku pracy).

• Webinarium nt. doradztwa zawodowego w obszarze uczenia się osób 

dorosłych: maj 2018.

• Seminarium we współpracy z Zespołem Europass i ECVET.



Działania w obszarze doradztwa
 III Forum Edukacji Dorosłych: 21 listopada 2018 r.

• Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz dyskusja w gronie 

ekspertów na temat podnoszenia jakości edukacji dorosłych w Polsce i 

Europie.

• Zarówno ścieżki tematyczne, jak i poszczególne zagadnienia są 

wybierane tak, aby pokazać spektrum i różnorodność tematów 

poruszanych na platformie EPALE, jakie funkcjonują w obszarze edukacji 

dorosłych, w tym doradztwo całożyciowe.



Facebook - EPALE Polska – uczenie się dorosłych

https://www.facebook.com/epalepolska



Krajowe Biuro EPALE

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Narodowa Agencja Programu Erasmus+ 

KONTAKT:

tel.: 22 46 31 063
e-mail: epale@frse.org.pl


