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Seminarium naukowo-praktyczne  

„Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030, czyli rola 

edukacji i doradztwa zawodowego w dobie rewolucji 

przemysłowej 4.0” - podsumowanie 
 

Dnia 12 maja 2012 r. we współpracy Kuratorium Oświaty w Kielcach i Staropolskiej 
Szkoły Wyższej w Kielcach zostało zorganizowane i zrealizowane bezpłatne 

seminarium naukowo-praktyczne „Zintegrowana Strategia Umiejętności 

2030, czyli rola edukacji i doradztwa zawodowego w dobie rewolucji 
przemysłowej 4.0”. Z uwagi na obostrzenia związane z pandemią covid-19 

seminarium powyższe odbyło się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji MS Teams (w 
godzinach od 18.30 do 20.30).  

Zaproszenie do udziału w Seminarium zostało skierowane do dyrektorów, 
nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych, psychologów i pedagogów placówek 

oświatowych wszystkich etapów edukacyjnych pracujących nie tylko na terenie 

województwa świętokrzyskiego, ale również innych województw.  

Zarejestrowało się na Seminarium 218 osób z 11 województw: 
świętokrzyskiego (66,1%), małopolskiego (18,3%), mazowieckiego (4,6%), 

podkarpackiego (6,4%), lubelskiego (2,3%), śląskiego (0,9%) oraz po 

jednej osobie z województw: podlaskiego, opolskiego, kujawsko-
pomorskiego i wielkopolskiego (0,5%). 

Online uczestniczyło w Seminarium 134 osoby, a 130 osób otrzymało w wersji 

elektronicznej zaświadczenie o udziale w powyższym wydarzeniu edukacyjnym 

(wzór zaświadczenia w załączeniu – załącznik nr 2), ponieważ 4 osoby nie wyraziły 
chęci jego posiadania.  

Wśród uczestników były 2 osoby z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie i 3 
osoby z Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie. 

Przebieg Seminarium odbył się zgodnie z zaplanowanym programem. 

Pani dr hab. Jolanta M. Góral – Półrola, prof. StSW - Rektor Staropolskiej Szkoły 

Wyższej w Kielcach zainaugurowała powyższe seminarium i dokonała jego 

podsumowania. Moderatorem Seminarium była Pani dr Emila B. Sieńko – 

Kułakowska - Dyrektor Instytutu Nowoczesnych Specjalizacji i Kwalifikacji 
Zawodowych Staropolskiej Szkoły Wyższej  w Kielcach. 
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Podczas Seminarium wystąpili:  

 Kazimierz Mądzik - Świętokrzyski Kurator Oświaty,  

 Irena Sobieraj - Wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach, 

 mgr inż. Maria Krogulec-Sobowiec – pracownik Instytutu Nowoczesnych 

Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych Staropolskiej Szkoły Wyższej w 
Kielcach, 

 dr Emila B. Sieńko – Kułakowska - Dyrektor Instytutu Nowoczesnych 
Specjalizacji i Kwalifikacji Zawodowych Staropolskiej Szkoły Wyższej  w 

Kielcach. 

Pytania uczestników Seminarium dotyczyły inicjatywy Staropolskiej Szkoły Wyższej  

w Kielcach jaką jest Studium Kreowania Przyszłości Zawodowej Dzieci i Młodzieży 
skierowanej do dyrektorów, nauczycieli, szkolnych doradców zawodowych, 

psychologów i pedagogów placówek oświatowych wszystkich etapów edukacyjnych 

oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za 
edukację z uwzględnieniem edukacji stacjonarnej i zdalnej. 

Wszyscy uczestnicy Seminarium otrzymali link do filmu z przebiegu Seminarium: 
https://youtu.be/1jo6EQwv-O8  oraz spis źródeł, z których dr Emila B. Sieńko – 
Kułakowska korzystała w swojej prezentacji na temat kompetencji i zawodów 
przyszłości. 

Również osoby zarejestrowane na Seminarium, ale w nim nieuczestniczące online 

otrzymały spis powyższych źródeł i link z filmem, aby mogły go sobie odtworzyć w 
dogodnej dla nich chwili.  

Nasze działania spotkały się z pozytywną reakcją osób zainteresowanych tematyką 

Seminarium.  

Oto przykładowe wypowiedzi uczestników Seminarium, a także osób, 

które z różnych względów mnie mogły wziąć w nim udziału.  

 

Pani Anita:  
Bardzo Pani dziękuję za rozmowę, za zaświadczenie i wykaz źródeł. Proszę 

pamiętać o mnie przy kolejnych webinariach. Chętnie wezmę w nich udział. Mam 
nadzieję, że tym razem już bez problemów technicznych:)  

Pan Eryk:  
Dziękuję za przesłany materiał  seminaryjny. 

Pani Beata:  
Uprzejmie dziękuję za przesłanie zaświadczenie oraz materiały. 
Ze względu na fakt, iż w Instytucie badań Edukacyjnych zajmuję się 
Zintegrowanym System Kwalifikacji oraz częściowo również Zintegrowaną 
Strategią Umiejętności chętnie włączę się w działania prowadzone w przyszłości 
przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach. W razie potrzeby pozostaję do 
dyspozycji. 
 

https://youtu.be/1jo6EQwv-O8
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Pani Małgorzata: 
Dziękuję za ciekawe treści przedstawione podczas seminarium naukowo-
praktycznego  oraz przesłane materiały.  
 
Pani Paulina: 
Jeszcze raz bardzo dziękuję za umożliwienie wzięcia udziału w seminarium i 
wysłanie filmu z wydarzenia. Pozwoliło mi to usystematyzować posiadaną już 
wiedzę i w znacznym stopniu poszerzyć swoje horyzonty myślowe. 
 

Pani Anna: 
Dziękuję za możliwość uczestnictwa w seminarium naukowo-
praktycznym „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030, czyli rola edukacji i 
doradztwa zawodowego w dobie rewolucji przemysłowej 4.0”, które odbyło się 12 
maja 2021 r.  
 
Pani Lidia: 
Dziękuję za przesłanie linku do  filmu z seminarium naukowo-praktycznego 
„Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030, czyli rola edukacji i doradztwa 
zawodowego w dobie rewolucji przemysłowej 4.0", ponieważ nie mogłam 
uczestniczyć w dniu realizacji. 
 
Pan Sebastian:  
Serdecznie dziękuję za możliwość uczestniczenia w seminarium naukowo-
praktycznym „Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 - rola edukacji  i 
doradztwa zawodowego w dobie rewolucji przemysłowej 4.0" jak również za 
otrzymane zaświadczenie. Wyrazy uznania i gratulacje kieruję do wszystkich, 
którzy z pasją i entuzjazmem pracowali przy organizacji tego wyjątkowego 
wydarzenia.  
Jestem przekonany, iż przekazane przez Państwa podczas seminarium interesujące 
informacje staną się inspiracją do dalszej, owocnej pracy. 


