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PROGRAM IV POSIEDZENIA PLENARNEGO 

RADY DS. KOMPETENCJI SEKTORA USŁUG ROZWOJOWYCH (Rds.KSUR) 

Termin: 08.12.2020 

Miejsce: Cisco Webex Meetings 

 

10.00 – 10.15    Otwarcie III posiedzenia RdsKSUR 

 Otwarcie posiedzenia – Piotr Piasecki, Przewodniczący i Animator Rady 

 Raport otwarcia – Piotr Piasecki Przewodniczący i Animator Rady 

10.15 – 10.30 CZĘŚĆ I – Sprawy organizacyjne RdsKSUR 

 wybór Przewodniczącego zebrania 
 przyjęcie protokołu z III Posiedzenia plenarnego RdsKSUR z dnia 22.09.2020 
 odczytanie porządku obrad 

 przyjęcie porządku obrad 

10.30 – 10.50 CZĘŚĆ II – Przedstawienie statusu projektu RdsKSUR – Animator Rady 

 Postępy prac, nasz udział na zewnątrz Rady ( w tym ew. relacje z aktywności członków 
Rady i ich środowisk). Bardzo prosimy o ew. przygotowanie krótkiej informacji na 
temat aktywności w Państwa organizacjach. Może warto podzielić się z innymi? 

10.50 – 11.00 CZĘŚĆ III – Stan realizacji projektu finansowania rekomendacji nadzwyczajnych  

 najważniejsze dane 

11.00 – 11.15 CZĘŚĆ IV – Informacja na temat udziału Rady Sektorowej w działaniach związanych  
z Tarczą 6.0 skierowaną do naszego sektora. 

11.15 – 11.30 CZĘŚĆ V – Badanie sytuacji ekonomicznej sektora UR 

 Refleksje i wnioski z badania sytuacji ekonomicznej firm z sektora usług rozwojowych 
zrealizowanego przez Polską Izbę Firm Szkoleniowych.  

11.30 – 12.00  CZĘŚĆ VI – KDP oraz Standard E-learningu 

 Prezentacja standardu oraz zestawu dobrych praktyk usług e-learningowych  - 
rekomendacje Rady do dalszego wykorzystania rezultatów projektu, min. 
promowanie  wartości zdalnego uczenia sięi  jakości w edukacji zdalnej. 

12.00 – 12.20  PRZERWA 

12.20 – 12.30  CZĘŚĆ VII – Proces  „Krajowego Planu Odbudowy” 

 Udział naszej i innych Rad Sektorowych jest w tym procesie znikomy. A tymczasem 
znacząca część projektowanych rozwiązań i planowanych projektów będzie wiązała 
się z kompetencjami (tzw. reskilling i upskilling). Plan odbudowy ma być zorientowany 
min. na cyfryzację i zieloną energię, na przemysł 4.0 i specjalizacje, kluczowe dla 
naszej gospodarki. Porozmawiajmy o naszym ew. włączeniu się w ten proces. 
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12.30 – 13.00  CZĘŚĆ VIII – Konferencji on-line Rady 

 Dyskusja na temat planowanej konferencji on-line Rady i przyłączenia się Rady do 
organizacji dni uczenia się dorosłych. Ustalenie wstępnego zakresu tematycznego, 
ew. zaangażowania ze strony członków Rady. Uzgodnienie tematu przewodniego. 
Naturalnym kandydatem wydaje się uczenie się zdalne  i związane z nim wyzwania dla 
naszego sektora.  Warto, aby Rada wyłoniła z pośród członków Radę programową 

takiej konferencji (zespół roboczy). 

13.00-13.30 CZĘŚĆ IX – Plan działań Rady na najbliższe miesiące  

 ukonstytuowanie się podgrup i grup roboczych 
 uzgodnienie zakresu działań, planu spotkań. 

Na poprzednim posiedzeniu Rady wyłoniliśmy kilka wątków, którymi powinny 
zająć się „dobrowolne” zespoły robocze:   
a) Nie technologie a nowy paradygmat uczenia się i profesjonalnego wsparcia 
uczenia się; Wyzwania, nowe role i kompetencje edukatorów (min. 
wynikające z pracy zdalnej, ale nie tylko)  
b) Twin transition (kompetencje zielone i cyfrowe)  
c) postawy i zaangażowanie uczących się, problematyka wykluczenia (w tym 
cyfrowego), nowe umiejętności uczenia się zdalnego (asynchronicznego i 
synchronicznego), zarządzanie własnym rozwojem i uczeniem się.  

13:30 ZAKOŃCZENIE 
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