


Walidacja, czyli jak odpowiednio, 
trafnie i dokładnie sprawdzić 
kompetencje



Ile nóg ma słoń….



Polaryzacja na rynku pracy



Wzrost ilości walidujących 
będzie stanowił odpowiedź na 
nowy trend na kwalifikacje ?

Te liczby robią wrażenie. 

W pierwszych latach wprowadzenia 
systemu walidacji, 1,6 miliona osób w 
Portugalii skorzystało ze wsparcia i 
wydano 430 tys. certyfikatów. 





Co poszło nie tak ?



Walidacja kompetencji

Wyniki ankiety



I. Czym jest dla Ciebie walidacja ?
a. sprawdzeniem posiadanych zawodowych 
kompetencji 73,1%
b. potwierdzeniem tego co umiem 52,6%
c. uzyskaniem świadectwa istotnego w staraniu 
się o pracę 9%
d. zbędnym biurokratycznym obowiązkiem nie 
wnoszącym wiele do rozwoju zawodowego 0%





II. Jaki sposób/y walidowania kompetencji 
uznajesz za najbardziej skuteczny Możesz 
zaznaczyć do dwóch odpowiedzi
a. test 24,4%
b. obserwacja 62,8%
c. Symulacja 55,1%
d. wywiad 24,4%
e. Prezentacja 7,7%
f. analiza dowodów 48,7%





III. Czy chciałbyś zwalidować swoje 
kompetencje?
a. Tak 62,3%
b. Nie 35,1%
c. Nie wiem 2,6%





IV. Które kompetencje chciałbyś zwalidować?
 umiejętności interpersonalne, twarde, kompetencje organizacyjne
 zarządzanie projektami, kierowanie zespołem 
 znajomość języka obcego - ustalenie poziomu
 redagowanie czasopism
 prowadzenia follow-upów.
 kompetencje interpersonalne, współpracy w grupie, kreatywność
 prowadzenie szkoleń, udzielanie informacji zwrotnej, rozmowa sprzedażowa 
 ewaluator; trener
 inteligencja emocjonalna, kreatywność, zdolności przywódcze
 decyzyjność, skuteczna komunikacja
 umiejętności korzystania z technologii informacyjnych i technologii informatycznych
 public speaking, leadership, change management
 zarządzanie projektem, szkoleniowe, zarządzanie Supply Chain
 obsługa techniczna platform e-learningowych
 asertywność, stakeholder management, język angielski
 zarządzanie projektami, facylitacja, udzielanie feedbacku
 HR Businnes Partner, doradztwa zawodowego
 kompetencje coachingowe



V. Czy chciałbyś aby twoja 
firma/organizacja/instytucja  była podmiotem 
certyfikująco-walidującym ?
a. Tak 26,9%
b. Nie 26,9 %
c. Nie wiem 46,2%



VI. Jeżeli tak to w zakresie jakiej kompetencji rynkowej ?
 trener edukacji/oświaty
 współpraca w grupie
 kompetencje doradcze, konsultingowe 
 osoba wspomagająca szkołę
 Ecod, Iso
 trener edukacyjny
 rozpoznawanie kompetencji zdobywanych przez studentów poza formalnym tokiem studiów
 specjalista ds. e-learningu
 oceny środowiskowe 
 facylitacja
 technologie cyfrowe w biznesie
 kompetencje społeczne
 obsługa klienta
 sprzedaż 
 umiejętności podstawowe
 odporność psychiczna, kreatywność 
 myślenie krytyczne, kompetencje społeczne, zmiana /rynek pracy

- jakość oferty kulturalnej i jej dostosowanie do bieżących potrzeb i oczekiwań odbiorców.



Identyfikowanie

Dokumentowanie

Certyfikowanie

Weryfikacja



?? ?
Czy cel walidacji jest zrozumiały dla osoby 
przystępującej do walidacji ?

W jaki sposób proces walidacji 
odpowiada rzeczywistym 
potrzebom kandydata ?

W jaki sposób zapewnić spójne podejście do 
procesu walidacji i uniknąć fragmentacji ?

Czy kandydat został właściwie przygotowany do procesu walidacji ?

Czy warunki realizacji walidacji są odpowiednie do zapewnienia jej jakości ?

W jaki sposób zwiększyć kompetencje doradców walidacyjnych i asesorów ?

W jaki sposób przeprowadzona walidacja wpływa na pozycję 
danej osoby na rynku pracy ? 



Walidacja z 
różnych 

perspektyw



Wyjątkowi, efektywni, najlepsi

Instytucja certyfikująco-walidująca



Perspektywa Instytutu Badań Edukacyjnych

Profesjonalnie, zgodnie ze 
standardami jakości, 
obowiązującymi przepisami prawa, 
w ramach możliwości, poprzez 
zewnętrznych wykonawców, 
dostosowując się do ograniczeń, 
testujemy i rozwijamy walidację, 
czasem w oderwaniu od biznesowej 
rzeczywistości. 



ŚWIADOMY UCZESTNIK LUB KOLEKCJONER

Perspektywa 
przystępującego do 
walidacji



Perspektywa przedsiębiorcy

Ale po co walidacja ?
Następny obowiązek i 
obciążenie ?



Gdy kompetencje są  ,             którzy je

posiadają, nie są y     ni  

do              zadań i możliwości, a ich

umiejętności              .
Gary Hamel, C.K. Prahalad

e



Jak skutecznie i 
efektywnie przeprowadzić 
testową walidację ?



Testowanie walidacji 
Montowanie niskoemisyjnych kotłów 

kondensacyjnych - wnioski
• Całość zadania, test oraz pytania zgodnie z możliwościami zdających , 

dostępnością materiałów i urządzeń, tak by zapewnić najbardziej trafne 
dostosowanie narzędzi walidacji. 

• Model stanowiska powinien być opracowany tak by można było 
weryfikować jak największą ilość efektów kształcenia związanych zarówno z 
montażem jak i sterowaniem pracą kotła.

• Alternatywą dla przygotowania stanowiska może być wykonanie montażu w 
rzeczywistych warunkach, np. w firmie, w której pracuje kandydat 
przystępujący do walidacji. 

• Niezależnie od sposobu przeprowadzenia walidacji należy w odpowiedni 
sposób oznaczyć miejsce wykonywania zadań by uniknąć rozpraszania i 
ułatwić pracę asesorów i kandydatów. 

• Należy stosować wytyczne BHP na stanowiskach pracy.
• Ilość osób w grupie walidacyjnej powinna być dostosowana do czasu 

wykonywania zadania. Dla weryfikacji pełnego montażu, który wymagałby 
około 3-4 godzin optymalna ilość uczestników podlegających walidacji to 2 
lub 3 osoby dziennie. 



Wnioski cd
• Wcześniej ustalone godziny, w których kandydaci przystępują do walidacji, wzorem 

egzaminów zawodowych. Przeprowadzenie jednego dnia części testowej, a drugiego części 
praktycznej.

• Zaleca się odejście od rozbudowanego testu teoretycznego i włączenie, jako metody 
walidującej  wywiadu swobodnego. Testy złożone mogą być z pytań tendencyjnych, które 
mogą sugerować odpowiedź kandydatom bez weryfikacji wiedzy, pytań o dużym stopniu 
specjalizacji, które mogą sprawiać trudności nawet wieloletnim fachowcom czy pytań 
wieloznacznych, o zbliżonych treściach odpowiedzi.

• Dla metody wywiadu swobodnego powinna być przygotowana wcześniej pula pytań wraz z 
kluczem odpowiedzi dla asesorów. Bez wcześniejszego przygotowania pytań mogą 
powstawać  niejasności w systemie weryfikacji i oceniania kandydatów przez asesorów

• Asesorzy mogą być wybrani z różnych środowisk edukacyjnych i zawodowych przy 
zachowaniu niezbędnego doświadczenia związanego z daną branżą i  muszą wspólnie 
spełniać wszystkie kryteria zawarte w opisie kwalifikacji. Istotne jest aby w zespole 
znajdowały się osoby z doświadczeniem zawodowym wynikającym z wykonywanej pracy w 
danej branży oraz eksperci posiadający doświadczenie w zakresie kwalifikacji zawodowych.



Czego nauczyliśmy się
- nie wszyscy chcą się 
walidować
walidacja nie może być 
nawet minimalnie oderwana 
od rzeczywistości
- najważniejsze jest 
odpowiednie przygotowanie 
kandydata
umiejętne walidowanie jest 
sztuką
- walidacja to coś więcej niż 
egzamin
- liczy się kompleksowość 
procesu
- różnorodność doświadczeń 
asesorów Plaża Maho – St.Martin



Krótka, a treściwa  rozmowa  o efektywności walidacji 
on-line w dobie pandemii

Profesor 
Marek 
Frankowicz



Asesorzy

METODA

MIEJSCE

iLab Plus – centrum walidacji kompetencji 
społecznych



Okno na świat



Założenia projektu Okno na Świat
• Osoby dorosłe z niskimi umiejętnościami podstawowymi z obszarów 

defaworyzowanych Górnego Śląska
• Umiejętności do rozwinięcia i walidacji: rozumienie i tworzenie informacji, 

umiejętności cyfrowe, kompetencje społeczne, w tym praca zespołowa
• Przygotowanie do środowiska walidacji – wizyty wstępne
• Realizacja walidacji w iLabie Plus. 
• Jedno z zadań planowanie uroczystości rodzinnej
• Obserwacja z kamer i możliwość nagrywania i odtwarzania stopklatek, zbieranie 

reakcji asesorów
• Łączenie potencjału partnerów Fundacja Od-Nowa i Eurokreator
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Dziękuję za uwagę

Rafał Kunaszyk
rafal.kunaszyk@eurokreator.eu


