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WALIDACJA

Walidacja oznacza proces potwierdzania przez upoważniony organ, że 
dana osoba uzyskała efekty uczenia się mierzone zgodnie z 
odpowiednimi standardami. 

Uznawanie wcześniejszego uczenia się oznacza walidację efektów 
uczenia się uzyskanych w drodze edukacji formalnej lub uczenia się 
pozaformalnego lub nieformalnego przed wystąpieniem o walidację.

(Zalecenia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego
i nieformanego)



WALIDACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ UZYSKANYCH 

POZA EDUKACJĄ FORMALNĄ NA POZIOMIE UE

• Działania powiązane z edukacją wyższą – proces boloński.

• Działania dotyczące edukacji zawodowej – proces kopenhaski.

• Główne inicjatywy związane z aktywizacją młodzieży.

• Prace nad urzeczywistnieniem idei uczenia się przez całe życie.

strategie UE: Strategia lizbońska (2000), Edukacja i szkolenie 2020 (2009), 
Europa 2020 (2010)

Skills Agenda for Europe – Europejski program na rzecz umiejętności (2016)







WALIDACJA W DOKUMENTACH UE

• Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia 
europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2008, 2017)

• Zalecenie Rady Unii Europejskiej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego

• Europejskie wskazówki dotyczące walidacji efektów uczenia się 
uzyskanych w wyniku edukacji pozaformalnej i nieformalnego uczenia się 
(European guidelines for validating non-formal and informal learning. 
Cedefop; 2009, 2015)
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DOSTOSOWANIE WALIDACJI DO GRUP DOCELOWYCH



PRZYKŁADOWE GRUPY DOCELOWE

• Pracownicy rozwijający kompetencje w pracy lub w czasie wolnym

• Osoby chcące się przekwalifikować

• Osoby nieaktywne zawodowo (prawo do bilansu kompetencji)

• Młodzież wchodząca na rynek pracy

• Imigranci 



DORADZTWO I PORADNICTWO



WALIDACJA W 
WYBRANYCH KRAJACH 
EUROPEJSKICH



WALIDACJA W KRAJACH EUROPEJSKICH – LICZY 

SIĘ KONTEKST

● validation des acquis de l’expérience (VAE)

● recognition of prior learning (RPL)

● erkenning van verworven competenties

(EVC)

● validation of non-formal and informal

learning (VNIL)

● …



WALIDACJA W KRAJACH EUROPEJSKICH

● Francja

● Szkocja

● Holandia

● Portugalia

● Finlandia

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/publikacje

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/publikacje


PRZYKŁAD FRANCUSKI

● Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych, 
Dyrekcja Generalna Edukacji Szkolnej, 
Departament ustawicznego kształcenia 
zawodowego osób dorosłych

● Tytuł zawodowy: Fryzjerstwo (poziom 4 
Francuskiej Ramy Kwalifikacji, poziom 4 
Europejskiej Ramy Kwalifikacji)

● na podstawie ekspertyzy autorstwa 
Norberta Jaouën



PRZYKŁAD FRANCUSKI



PRZYKŁAD FRANCUSKI



PRZYKŁAD SZKOCKI

● International Centre for the Environment 
Resource Management and Sustainability
Limited, ICERMS www.icerms.com

● Zarządzanie gospodarowaniem odpadami: 
transport – odpady niebezpieczne (poziom 
7 Szkockiej Ramy Kwalifikacji, poziom 5 
Europejskiej Ramy Kwalifikacji)

● na podstawie ekspertyzy autorstwa Scotta 
Crossetta

http://www.icerms.com/


BAZA ON-LINE DOBRYCH PRAKTYK 



ZAŁOŻENIA BILANSU 
KOMPETENCJI



Bilans kompetencji oznacza proces służący zidentyfikowaniu i 

przeanalizowaniu wiedzy, umiejętności i kompetencji osoby 

indywidualnej, w tym jej uzdolnień i motywacji, po to by opracować 

plan rozwoju zawodowego lub plan reorientacji zawodowej lub 

projekt szkolenia.

(Zalecenia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się 

pozaformalnego i nieformalnego)

BILANS KOMPETENCJI



CELE OSÓB UCZĄCYCH SIĘ



PROWADZENIE BILANSU KOMPETENCJI

Nie ma jednego scenariusza przeprowadzania bilansu kompetencji
na skalę europejską.  

Da się w nim wyróżnić jednak co najmniej 3 etapy:

1) rozmowę (lub cykl rozmów) z doradcą – czasem uzupełnioną np. o 
obserwację, dodatkowe testy czy kwestionariusze – w celu identyfikacji 
efektów uczenia się kandydata;

2) zgromadzenie dowodów na poparcie hipotezy o osiągnięciu efektów 
uczenia się;

3) stworzenie planu dalszego rozwoju.



BILANS KOMPETENCJI JAKO ZBIÓR METOD I JAKO 

NARZĘDZIE

W wielu państwach europejskich, np. w Holandii, Niemczech i Wielkiej 
Brytanii, nazwą „bilans kompetencji” określa się działania prowadzone w 
celu szeroko rozumianego identyfikowania i dokumentowania efektów 
uczenia się, często podejmowane przez służby zatrudnienia. 

W innych krajach, np. we Francji i Walonii (Belgia), jest to konkretne 
narzędzie, stosowane niezależnie od walidacji, pozwalające na określenie luk 
kompetencyjnych, planu dalszego uczenia się oraz możliwych ścieżek kariery 
danej osoby. Taki bilans przeprowadzają odpowiednio przeszkolone osoby, 
często w przeznaczonych do tego ośrodkach. 
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EWOLUCJA W MYŚLENIU O WALIDACJI NA POZIOMIE UE



PROWADZENIE BILANSU KOMPETENCJI

„Walidacja to tania inwestycja z potencjalnie wysoką stopą zwrotu.”

„Zapobiega marnowaniu talentów.” 

Marianne Thyssen, 
europejska komisarz ds. zatrudnienia, spraw 
społecznych, umiejętności i mobilności pracowników 
(15 czerwca 2018)



„Wspieranie realizacji I etapu wdrażania 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na
poziomie administracji centralnej oraz instytucji 
nadających kwalifikacje i zapewniających jakość 
nadawania kwalifikacji”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytut Badań Edukacyjnych
Biuro Projektu ZSK
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
tel.: (22) 241 71 00, e-mail: zsk@ibe.edu.pl


