
 

Rozpoznawanie potencjału rozwojowego uczniów 

i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem 

metod coachingowych 

 

Kod kwalifikacji w ZRK: 6C312000044 

Podstawa prawna: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. w 
sprawie włączenia kwalifikacji rynkowej „Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia i 
prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych” do 
Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (M.P. z 11.12.2020 r. poz. 1174). 

 

●  Zapotrzebowanie rynku na kwalifikację „Rozpoznawanie potencjału rozwojowego 

uczniów i prowadzenie rozmów z uczniem z wykorzystaniem metod coachingowych” 

 

Kwalifikacja w obszarze rozpoznawania potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenia 

rozmów coachingowych z uczniem jest zgodna z przebiegiem transformacji systemu 

szkolnictwa publicznego w Polsce. Zgodnie ze współczesnymi trendami w szkolnictwie, 

jedną z podstawowych kompetencji, w jakie szkoła powinna wyposażać ucznia, jest 

uczenie tego, jak się uczyć. To czyni z ucznia, świadomego, aktywnego kreatora 

własnego procesu dydaktycznego, zamiast biernego odbiorcy. Znaczenie i ważność 

kwalifikacji w obszarze rozpoznawania potencjału rozwojowego ucznia i prowadzenia 

rozmów coachingowych z uczniem, adekwatnie dopasowanych do potencjału ucznia, 

zostało potwierdzone wynikam badań Profesora Johna Hattiego, który dokonał 

metaanalizy wyników badań, dotyczących czynników wpływających na osiągnięcia 

szkolne ucznia. Kwalifikacje w obszarze budowania motywacji wewnętrznej ucznia, 

budowania wspierającej relacji uczeń-nauczyciel, włączania rodziców w system 

wsparcia rozwoju dziecka oraz umacnianie poczucia kompetencji wśród nauczycieli, 

zostały wskazane jako istotne czynniki budowania szkoły XXI wieku w raporcie OECD 

z 2015.  

 

●  Korzyści z pozyskania certyfikatu 

 

Kwalifikacja ta jest przeznaczona przede wszystkim dla osób zatrudnionych 

w placówkach oświatowych i wychowawczych, tj. na co dzień pracujących z dziećmi 

i młodzieżą. Osoby posiadające tę kwalifikację mogą wykorzystywać ją w swojej 

dotychczasowej pracy, w celu podniesienia efektywności i skuteczności 

podejmowanych działań. Kwalifikacja wspiera profesjonalizm i buduje efektywność 

zawodową na następujących stanowiskach: nauczyciel przedmiotów lub zajęć, 



wychowawca w szkole, wychowawca w ośrodkach wychowawczych, opiekun w 

świetlicach środowiskowych, pedagog szkolny, psycholog szkolny.  

 

●  Wymagania poprzedzające przystąpienie do egzaminu 

 

●  Osoba przystępująca do egzaminu musi posiadać kwalifikację pełną na 

poziomie 6 PRK. W celu weryfikacji spełnienia warunku należy dostarczyć 

dyplom ukończenia studiów licencjackich. 

 

●  Zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych (efektów uczenia się), które 

będą weryfikowane podczas egzaminu: 

●  Rozpoznawanie potencjału rozwojowego ucznia 

●  Prowadzenie rozmów coachingowych 

●  Dokumentowanie procesu coachingowego 

 

●  Czy Twoim marzeniem jest pełniejsze wspieranie uczniów w rozwoju i rozwijanie ich 

talentów, a może już pracujesz z uczniami jako trener i potrzebujesz certyfikatu w tym 

zakresie? Masz poczucie, że posiadasz odpowiednią wiedzę, umiejętności oraz 

kompetencje społeczne, aby rozpoznawać potencjał uczniów i prowadzić z nimi 

rozmowy z wykorzystaniem technik coachingowych? Możesz zweryfikować, czy jesteś 

przygotowany/a do uzyskania certyfikatu samodzielnie na podstawie – „Indywidualnej 

ścieżki diagnozy kompetencji” lub z pomocą naszego doradcy. Jeśli nie jesteś w pełni 

gotowy/a doradca pomoże Ci opracować plan dalszego rozwoju. 

 

            

 

 

 

●  Czas trwania egzaminu: 

 Do 2 godzin 

●  Ważność certyfikatu: 

Bezterminowo 

●  Koszt: 

Koszt przeprowadzenia egzaminu oraz koszt certyfikacji wynosi 2350,00 zł brutto. 
Certyfikat wydawany jest wyłącznie osobom, które zakończyły egzamin z wynikiem 
pozytywnym. 

 

Indywidualna ścieżka 

diagnozy kompetencji 

Potrzebuję wparcia 

doradcy w celu diagnozy 

kompetencji 



●  Miejsce przeprowadzenia egzaminu: 

Warszawa, ul. Chodakowska 19/31 

●  Uwaga – W celu zapewnienia wysokiej jakości certyfikacji, jesteśmy zobowiązani 

rozdzielić proces weryfikacji wiedzy i umiejętności od procesu uczenia. 

 

Przed przystąpieniem do certyfikacji sprawdź, czy nie odbywałeś/łaś szkolenia u 

któregoś z naszych egzaminatorów. W tym celu skontaktuj się z nami 

centrum.certyfikacji@swps.edu.pl. 
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