Saloniki, 4 lutego 2016 r.

INFORMACJA PRASOWA
Wiele ram kwalifikacji w Europie weszło w fazę operacyjną
Krajowe ramy kwalifikacji (KRK) rozwijają się szybko w całej Europie. Z narzędzia
służącego do opisu systemów kwalifikacji stają się sposobem na ich reformę i
modernizację.
W większości państw europejskich KRK opracowano w ciągu ostatnich dziesięciu lat,
co było odpowiedzią na zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 2008 r. w
sprawie europejskich ram kwalifikacji. Po początkowym etapie projektowania krajowych
ram i po ich formalnym przyjęciu, wiele z nich wchodzi teraz w etap dojrzałości.
Ramy opracowane w 23 krajach europejskich osiągnęły stadium operacyjne. W pełni
operacyjne ramy kwalifikacji zwiększają przejrzystość i porównywalność kwalifikacji
pomiędzy poszczególnymi krajami i systemami kształcenia. Są korzystne zarówno dla
specjalistów zajmujących się kształceniem i szkoleniami, jak i dla opinii publicznej, np.
dzięki bazom danych kwalifikacji oraz odwołaniom do europejskich poziomów
kwalifikacji zamieszczanym na krajowych dyplomach i w suplementach Europass.
W miarę rozwoju KRK nadawane im są nowe funkcje. Niektóre przyjmują rolę
regulacyjną lub reformacyjną i mają bezpośredni wpływ na sposób ustanawiania
standardów kwalifikacji, opracowywanie podstaw programowych oraz włączanie
efektów uczenia się w praktyki dydaktyczne i szkoleniowe.
Dalsze informacje na temat najnowszych wydarzeń dotyczących ram kwalifikacji
można znaleźć w nocie informacyjnej Cedefopu Ramy kwalifikacji w Europie - Etap
dojrzałości.
###
Komunikaty prasowe Cedefopu można przeczytać tutaj.
Pozostałe produkty medialne Cedefopu (biuletyn, magazyn, noty informacyjne itp.) można
zaprenumerować poprzez utworzenie konta użytkownika na naszej stronie
internetowej: www.cedefop.europa.eu/user/register
Kontakt
Rzecznik prasowy: Rosy Voudouri
Tel.: +30 2310 490012, email: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
Kierownik Wydziału Komunikacji: Gerd Oskar Bausewein
Tel.: +30 2310 490288, email: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
O Cedefop
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest agencją Unii
Europejskiej z siedzibą w Salonikach (Grecja), wspierającą opracowywanie europejskiej polityki
w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. www.cedefop.europa.eu
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