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Ustalanie kwalifikacji za pomocą procedur 
ValiSkills 

• Potwierdzenie czynnych, istotnych kompetencji 
zawodowych poprzez zastosowanie internetowego 
ValiSkills-ePortfolio.
•	 Instruktarz	kwalifikacyjny	i	doradztwo	wspierające	
aktywizację	oraz	ustalanie	kompetencji	własnych.	
• Obiektywna ekspertyza i ocena posiadanej doku-
mentacji	na	podstawie	zastosowanych	specyficznych	
wskaźników	zawodowych.	
• Konsekwentna orientacja i ocena indywidualnych 
możliwości	osób	dorosłych	oraz	całościowa	ocena	ich	
kompetencji i predyspozycji.

Cele projektu ValiSkills 2 (trzy grupy produktów) 
1.	Oferty	dokształcania	dla	osób	uczestniczących	w	
procedury walidacji:
•  Curriculum edukacyjne internetowej platformy 
oświatowej	-	instrumenty,	materiały.	
• Stan rzeczy-/ analiza potrzeb w zakresie 
dokształcania.
2.		Dalszy	rozwój	instrumentarium	ValiSkills:	
•  Spektrum zawodowe 
•	 	E-Portfolio	m.in.	instrumentarium/	materiały	pomoc-
nicze,	(jakość	/	zasady	stosowania,	uelastycznienie	
celem	przyszłego	rozwoju),	
•	 	Możliwości	wdrażania	i	przygotowywania.
3.  Transfer procedur do Polski ( handlowiec – sprze-
dawca	w	handlu	detalicznym)	

www.valiskills.eu

Ten	projekt	został	zrealizowany	przy	wsparciu	finansowym	Komisji	Europejskiej.
Projekt	lub	publikacja	odzwierciedlają	jedynie	stanowisko	ich	autora	i	Komisja
Europejska	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	umieszczoną	w	nich	zawartość
merytoryczną.



ValiSkills-Procedury

Osoby	zatrudnione	o	niepełnych	kwalifikacjach	znają	
wymagania pracownicze oraz procedury produkcyjne.
 W trakcie wieloletniej pracy zawodowej zdobyte 
przez	nich	umiejętności	zawodowe,	kompetencje	oraz	
doświadczenie,	w	dużym	stopniu	nie	są	brane	pod	
uwagę	i	pozostają	„zamknięte“.	

Osoby	takie	potrzebują,	zgodnych	z	ich	oczekiwaniami	
oraz	ich	sytuacją	zawodową,	wydajnych	ofert	eduka-
cyjnych,	które	uwzględnią	już	nabyte	kompetencje	i	
doprowadzą	do	uzyskania	świadectwa	końcowego	
potwierdzającego	kwalifikacje	zawodowe.	

Procedury	ValiSkills	służą	udokumentowaniu	i	ocenie	
posiadanych praktycznych kompetencji pracowniczych 
(	ustalenie	fachowości).	Procedury	te	zostały	wypraco-
wane	specjalnie	do	tego	typu	zadań	i	odnoszą	się	do	
wyżej	przedstawionej	grupy	docelowej	odbiorców:	

• Przyuczone	do	zawodu	oraz	niewykwalifikowane	osoby 
		pracujące	lub	poszukujące	pracy.	
•	Osoby,	które	przerwały	naukę	lub	studia	posiadające	 
		jednakże	określone	doświadczenie	pracownicze.	
•	Osoby	powracające	do	zawodu.
•	Osoby	dorosłe	posiadające	„nieaktualne“	lub	nieuznawane 
		świadectwa	zawodowe.	
•	Osoby	dorosłe	z	zagranicznymi	świadectwami	zawodowymi.	
•	Osoby	robiące	karierę	w	zawodzie	niezwiązanym	z	 
  posiadanym	wykształceniem. 

Modułowe doskonalenie zawo-
dowe
• Przygotowanie do egzaminu 
eksternistycznego 
• Kwalifikacje pracownicze z zas-
tosowaniem ogólnonarodowych 
edukacyjnych kamieni milowych 

Dodatkowe 
możliwości zas-
tosowania pro-
cedur 
• rozwój oso-
bowy 
• uznanie za-
granicznych 
świadectw...

Egzamin eksternistyczny 
Uzyskanie świadectwa 
potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe umożliwia zatrudnie-
nie zgodne z kwalifikacjami  
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Informacje i doradztwo 
• Doradztwo dla osób dorosłych w zakre-
sie uzupełniającego zdobywania świadectwa 
końcowego potwierdzającego 
  kwalifikacje zawodowe. 
• Wyjaśnianie zasad dostępu oraz warunków do-
puszczenia uczestników do udziału w procedurach. 

Potwierdzenie i rejestracja 
• Doradztwo w trakcie ustalania i rejestracji posiadanych 
kompetencji zawodowych 
• Wsparcie w wykorzystaniu ePortfolio ValiSkills 

Ekspertyza i ocena 
• Ocena dokumentacji na podstawie specyficznych 
wskaźników zawodowych
• Rekomendacja indywidualnego planu zdobywania 
kwalifikacji zawodowych   
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