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Saloniki, 8  luty 2017 r. 

 
 

KOMUNIKAT PRASOWY 
 

W miarę kształtowania się krajowych ram kwalifikacje płynące z nich 
korzyści stają się coraz bardziej rozpoznawalne w całej Unii 

Europejskiej. 
 

Po opracowaniu i stopniowym wprowadzaniu krajowych ram kwalifikacji (KRK) 
państwa europejskie rozpoczynają ocenę swoich doświadczeń, a rozmaite 
funkcje i zalety ram stają się coraz bardziej zauważalne: 
 

• krajowe ramy kwalifikacji oferują decydentom bardziej wszechstronny 
obraz kwalifikacji w danym państwie. Promują wykorzystywanie 
efektów uczenia się jako narzędzia opisu i klasyfikacji kwalifikacji, 
zwiększając tym samym ich przejrzystość; 

• w niektórych państwach KRK pełnią rolę punktu odniesienia do 
identyfikacji, dokumentowania, oceniania i uznawania kwalifikacji 
zdobytych w placówkach kształcenia pozaformalnego i nieformalnego; 

• niektóre państwa wykorzystują swoje ramy jako most prowadzący do 
ogromnej różnorodności działań edukacyjnych odbywających się poza 
formalnym systemem edukacji i szkoleń; 

• KRK przyczyniają się do wzmocnienia powiązań między edukacją w 
systemie formalnym a kształceniem ustawicznym ; 

• poziomy określone w ramach, powiązane z krajowymi systemami 
kwalifikacji, pojawiają się na dyplomach i w rejestrach kwalifikacji. 
Obecnie dwadzieścia państw wydaje dyplomy i świadectwa, które 
zawierają odniesienie do poziomu w krajowych ramach kwalifikacji 
oraz do poziomu ERK; 

• co więcej, w niektórych krajach KRK pomogły partnerom społecznym i 
innym decydentom w zidentyfikowaniu luk w obecnej ofercie 
kwalifikacji. Stały się inspiracją do rozwoju nowych kwalifikacji, w 
szczególności kwalifikacji poziomu 5 ERK, będąc tym samym 
czynnym elementem modernizacji kwalifikacji i programów nauczania. 

 
Oddziaływanie KRK będzie jednak ostatecznie uzależnione od tego, czy staną 
się one wartościowe dla użytkowników końcowych,  takich jak osoby uczące się, 
pracodawcy, nauczyciele czy organizatorzy szkoleń. 
 
Więcej informacji zawarto w nowej nocie informacyjnej Cedefop na temat 
najnowszych postępów w zakresie krajowych ram kwalifikacji. 
 

### 

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9117
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9117
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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. 

 
 

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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