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Ramy kwalifikacji stawiają nowe wyzwania w zakresie polityki
Ramy kwalifikacji oparte na efektach uczenia się są obecnie zjawiskiem globalnym. Ponad
30 państw europejskich uczestniczy w procesie wdrażania szeroko zakrojonych ram
krajowych. Ale sukces długoterminowy tych ram zależy od stworzenia bliskich więzi z innymi
strategiami i praktykami w zakresie edukacji i rynku zatrudnienia, a także od świadomości
obywateli w zakresie ich stosowania i od czynnego udziału parterów społecznych na każdym
etapie.
Najnowsza nota informacyjna agencji Cedefop zatytułowana „Ramy kwalifikacji w Europie:
tworzenie właściwych powiązań” omawia różne etapy wdrażania ram krajowych i podkreśla
wyzwania, przed którymi stoją decydenci starający się stworzyć sprawnie działające ramy
kwalifikacji. Centrum brało czynny udział w rozwoju pojęciowym i praktycznym europejskich
ram kwalifikacji, a obecnie ściśle nadzoruje też rozwój i wdrażanie ram krajowych.
Na konferencji międzynarodowej pt. “The shift to learning outcomes and its impact: taking
stock of European policies and practices” (Zmiany w kierunku efektów uczenia się oraz ich
wpływ: podsumowanie polityk i praktyk europejskich) zorganizowanej w Salonikach w dniach
21-22 listopada 2013 r. przez Cedefop omawiano w jaki sposób te zmiany, obejmujące
również nowe ramy kwalifikacji, wpłyną na różne polityki i praktyki w zakresie edukacji i
szkolenia.
Nota informacyjna jest dostępna w dziewięciu językach (hiszpańskim, niemieckim,
greckim, angielskim, francuskim, włoskim, litewskim, polskim i portugalskim) i w
dwóch formatach (pdf lub e-book przystosowany do tabletów i smartfonów) pod
następującym adresem: http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22821.aspx
Pełne archiwum not informacyjnych znajduje się pod adresem:
http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx
Research paper: Analysis of NQF level descriptors
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