
 

 

„Kwalifikacje na fali zawodowej” – konkurs dla dziennikarzy radiowych 

Jakie są przykłady pozytywnych zmian w szkolnictwie zawodowym rozpoczętych w 2012 

roku? Jakie korzyści przynosi współpraca pracodawców ze szkołami? W jaki sposób 

krajowy system kwalifikacji może pomóc zarówno pracodawcom, uczniom, jak  

i pracownikom? Zapraszamy wszystkich dziennikarzy radiowych do wzięcia udziału  

w konkursie „Kwalifikacje na fali zawodowej” organizowanym przez Instytut Badań 

Edukacyjnych. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody! 

 

Od 2012 roku dokonują się zmiany w kształceniu zawodowym w Polsce, które sprzyjają 

zwiększaniu możliwości przekwalifikowania się, zmiany zawodu i zdobywaniu nowych kompetencji. 

Wyodrębniono kwalifikacje w zawodach, a nowa podstawa programowa została opisana przy 

pomocy efektów uczenia się, na które składają się: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. 

Wprowadzone zostały również nowe pozaszkolne formy kształcenia zawodowego. Te zmiany są 

spójne z założeniami polityki na rzecz uczenia się przez całe życie oraz powstającego w Polsce 

systemu kwalifikacji. Krajowy system kwalifikacji odnosi się do ogółu rozwiązań służących 

nadawaniu kwalifikacji, także tych zawodowych. System ten, którego elementem jest Polska Rama 

Kwalifikacji, ma ułatwić uczniom wejście na rynek pracy oraz stworzyć platformę porozumienia 

między rynkiem pracy a edukacją.  

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie radiowym poświęconym tej tematyce. 

 

Prace mogą dotyczyć następujących zagadnień: 

- jakie są dobre praktyki współpracy edukacji z rynkiem pracy? 

- czy absolwenci szkół zawodowych są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy?  

-czy szkoły współpracują z pracodawcami? 

- czy odpowiadają na ich zapotrzebowanie kadrowe i czy reagują na aktualne zapotrzebowanie na 

zawody w regionie? 

- jakie są przykłady działań sprzyjających uczeniu się przez całe życie, zdobywaniu nowych 

kompetencji i umożliwiających zmianę zawodu? 

- jakie są przykłady praktyk związanych z potwierdzaniem kompetencji zdobywanych poza formalną 

edukacją? 

 

 

Wywiady i reportaże można zgłaszać do 31 stycznia 2015 roku.  

 

 

 

 



 

 

UCZESTNICY KONKURSU 

W konkursie mogą wziąć udział dziennikarze zatrudnieni lub współpracujący z mediami 

ogólnopolskimi i lokalnymi, publicznymi i komercyjnymi oraz radiowi producenci niezależni,  

a także studenci szkół wyższych z kierunków dziennikarskich i medioznawczych. 

 

PRZEDMIOT KONKURSU 

Do konkursu można zgłaszać materiał radiowy w formie reportażu lub wywiadu na temat zmian, 

jakie zaszły od 2012 r. w edukacji zawodowej, dobrych praktyk w zakresie współpracy między 

edukacją a rynkiem pracy, między szkołami a pracodawcami, a także przygotowania młodzieży do 

wejścia na rynek pracy. 

Do konkursu mogą być zgłaszane jedynie materiały wyemitowane w radiu w okresie  

od 1 stycznia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. Audycja zgłoszona do konkursu musi być identyczna  

z materiałem wyemitowanym w radiu. 

 

Informacja o publikacjach związanych z tematyką konkursu znajduje się na stronie Instytutu Badań 

Edukacyjnych. 

 

JURY I OCENA 

Audycje konkursowe oceni jury: 

 dr Agnieszka Chłoń-Domińczak – lider projektów KRK, Instytut Badań Edukacyjnych 

(Przewodnicząca Jury) 

 Grażyna Bączkowska – Wicedyrektor Departamentu Mediów. Publicznych,  Krajowa Rada 

Radiofonii i Telewizji – (Członek Jury) 

 Ewa Konikowska-Kruk – dyrektor Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, 

Ministerstwo Edukacji Narodowej - (Członek Jury)  

 dr Tomasz Saryusz-Wolski, ekspert projektów KRK - (Członek Jury) 

Przy ocenie zgłoszeń będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

 oryginalność ujęcia zagadnienia; 

 wartość edukacyjna i informacyjna materiału; 

 poziom warsztatu dziennikarskiego.  

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  27 lutego 2015 roku. 

Lista laureatów opublikowana zostanie na stronie organizatora konkursu: www.kwalifikacje.edu.pl  

http://www.kwalifikacje.edu.pl/


 

 

NAGRODY 

Dla autorów najwyżej ocenionych reportaży i wywiadów przewidziane są nagrody pieniężne*:  

 I miejsce – 4 000 złotych brutto 

 II miejsce – 3 000 złotych brutto 

 III miejsce – 2 000 złotych brutto 

 

ZGŁOSZENIA 

Aby zgłosić audycję do konkursu należy przygotować następujące dokumenty: 

 wypełniony, wydrukowany i własnoręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy lub 

własnoręcznie podpisany skan formularza 

 audycję radiową na płycie CD lub DVD w formacie mp3 lub mp4 lub plik w formacie mp3 

lub mp4 przesłany drogą elektroniczną. 

 

Komplet dokumentów należy dostarczyć pocztą do 31 stycznia 2015 r. na adres organizatora 

konkursu: 

 

Instytut Badań Edukacyjnych 

ul. Górczewska 8 

01-180 Warszawa 

 

z dopiskiem „Konkurs dla dziennikarzy radiowych – Kwalifikacje na fali zawodowej” lub 

przesłać drogą elektroniczną na adres: n.skipietrow@ibe.edu.pl@ibe.edu.pl. 

 

 

REGULAMIN 

Szczegółowe informacje i zasady uczestnictwa w konkursie określa Regulamin konkursu dostępny 

tutaj. Przed przystąpieniem do konkursu bardzo prosimy o zapoznanie się z jego treścią.  

 

KONTAKT 

Szczegółowych informacji udziela Iwona Pietrzak, iwona.pietrzak@havasww.com ,  

tel. +48 519 060 353 

Pobierz: formularz konkursowy (tu stworzymy hiperłącza) 

regulamin konkursu (tu będzie hiperłącze do regulaminu) 

 

  

 

mailto:n.skipietrow@ibe.edu.pl@ibe.edu.pl
mailto:iwona.pietrzak@havasww.com


 

 

 


