
 
 
  

    

 

Rozpoczęcie nowego projektu – 

Valits 2.0! 

O PROJEKCIE 

Valits 2.0 to projekt dla grup znajdujących się 

w niekorzystnej sytuacji i osób o niskich 

kwalifikacjach. Nieformalne umiejętności 

przekrojowe są często "kluczem" dostępu do 

pracy i prawdopodobnie staną się one 

niezbędne w dzisiejszym środowisku pracy. 

Rozwój cyfrowy i technologiczny zastępuje 

wiele miejsc pracy, przez co ważne jest 

posiadanie umiejętności, których nie można 

zastąpić komputerami czy robotami. 

 

Celem projektu Valits 2.0 jest stworzenie 

trzech narzędzi, które: 

 

a) zapewnią nisko wykwalifikowanym 

pracownikom szczegółową i obiektywną 

ocenę ich nieformalnych umiejętności 

przekrojowych.  

b) wskażą sposoby uczenia się 

i doskonalenia tych umiejętności  

c) zapewnią szkolenie doradcom ds. 

kwalifikacji zawodowych w zakresie lepszego 

wykorzystania i oceny nieformalnych 

umiejętności przekrojowych. 

 

Poprzez włączenie do metodologii projektu 

elementów narzędzi UE (takich jak ECVET, 

Europass i ESCO), projekt opracuje model, 

który będzie mógł zostać wykorzystany przez 

inne grupy docelowe, w celu wspierania 

mobilności siły roboczej w różnych sektorach 

oraz stworzenia elastycznych metod, 

zgodnych z potrzebami i celami uczących się. 

W ten sposób projekt będzie stanowił istotny 

wkład w "Program na rzecz nowych 

umiejętności dla Europy", który ma na celu 

"lepsze wykorzystanie dostępnych 

umiejętności" oraz spełnienie wymogów 

strategicznych ram ET2020. 

 

Projekt  VALITS 2.0 rozpoczął się w grudniu 

2019. 
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“Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi poparcia dla treści, które 

odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie może zostać pociagnięta do 

odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.” 

REZULTATY 

W trakcie realizacji projektu, zostaną 

opracowane trzy główne rezultaty:  

1) Narzędzie walidacji VALITS 2.0. – 

narzędzie typu open source skierowane do 

osób o niskich kwalifikacjach. Zawierało 

będzie zestaw testów i pytań, które pozwolą 

pośrednio wydobyć umiejętności 

i obiektywnie je ocenić. 

2) Skills Learning Guide - aplikacja, dla osób 

o niskich kwalifikacjach. Cyfrowa baza danych 

dostarczy informacji o możliwościach nauki 

w oparciu o wynik testu, a także zapewni 

wsparcie grupie docelowej w zakresie 

zorientowania się w konkretnych 

możliwościach nauki i doskonalenia 

zawodowego. 

3) Podręcznik szkoleniowy dla doradców ds. 

kwalifikacji zawodowych VALITS 2.0.- 

skierowany do doradców ds. kwalifikacji 

zawodowych. Będzie on również dostępny dla 

wszystkich zainteresowanych szkoleniami 

kwalifikacji zawodowych. 

 

GRUPY DOCELOWE  

 

a) Osoby dorosłe o niskich kwalifikacjach 

i grupy w niekorzystnej sytuacji, tj. migranci, 

mniejszości etniczne i osoby niepełnosprawne 

b) Konsultanci ds. kwalifikacji zawodowych 

w urzędach pracy i agencjach pośrednictwa 

pracy 

c) Pracodawcy nisko wykwalifikowanych 

pracowników 

 

PIERWSZE SPOTKANIE 

PARTNERSTWA VALITS 2.0  
 

Pierwsze spotkanie partnerstwa w ramach 

projektu VALITS 2.0 odbyło się 20 i 21 

stycznia 2020 roku w Saalfelden, Austria. 

Podczas spotkania partnerzy przedstawili 

główne założenia, cele i rezultaty. Partnerzy 

omówili ważne punkty agendy. Uczestnicy 

zapoznali się z planem pracy prowadzącym do 

uzyskania rezultatów oraz uzgodnili zakres 

zadań i obowiązków.  

Ustalono, że następne spotkanie partnerskie 

odbędzie się w Rzeszowie (Polska), w dniach  

5-6 maj 2020 roku. 
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WIĘCEJ INFORMACJI: 

 
Email: info@valits.eu 
 
Zapraszamy na stronę internetową projektu 
VALITS 2.0, aby dowiedzieć się więcej 
o projekcie. 
 

www.valits.eu 

Dołącz do nas na Facebooku, LinkedIn 
i Twitterze. 
 

/VALITSPROJECT 

/groups/8593565 

@ProjectValits  

 

PARTNERZY PROJEKTU: 

 
 

 

 

  

 

 

PODSUMOWANIE PROJEKTU 

 

 

 

 

Na konkurencyjnym europejskim rynku pracy 

coraz większe znaczenie mają nieformalne 

umiejętności przekrojowe. Umiejętności te mogą 

mieć kluczowe znaczenie dla dostępu do pracy 

szczególnie dla osób w niekorzystnej sytuacji 

i osób o niskich kwalifikacjach. 

Celem projektu Valits 2.0 jest ocena umiejętności 

przekrojowych tych osób za pomocą narzędzia, 

weryfikującego ich umiejętności za pomocą 

certyfikatu umiejętności, któremu pracodawcy 

mogą zaufać i który pomaga im w doskonaleniu 

umiejętności za pomocą asystenta 

dydaktycznego. Ponadto, podręcznik szkoleniowy 

zostanie dostarczony konsultantom ds. 

kwalifikacji zawodowych w celu wsparcia grup 

docelowych. 
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