Thessaloniki, 8 február 2017

TLAČOVÁ SPRÁVA
Prínosy vznikajúcich národných kvalifikačných rámcov sú viditeľné v
celej Európskej únii
Po vytvorení a postupnom zavedení národných kvalifikačných rámcov (NKR)
začínajú európske krajiny hodnotiť svoje skúsenosti s nimi. Postupne sa ukazujú
jednotlivé role a prínosy NKR:
•

Národné kvalifikačné rámce poskytujú tvorcom politík v jednotlivých
krajinách komplexnejší obraz o spektre dostupných kvalifikácií.
Podporujú uplatňovanie výsledkov vzdelávania ako nástroja na opis a
klasifikáciu kvalifikácií, čím sa zvyšuje ich transparentnosť.

•

V niektorých krajinách predstavujú NKR referenčný bod, na základe
ktorého možno identifikovať, posúdiť a zaznamenať vzdelanie získané
v neformálnych a informálnych organizáciách poskytujúcich vzdelanie.

•

Iné krajiny využívajú svoje rámce ako „most“ k širokej škále
vzdelávacích aktivít odohrávajúcich sa mimo formálneho systému
vzdelávania a odbornej prípravy.

•

NKR pomáhajú posilniť prepojenie medzi počiatočným a celoživotným
odborným vzdelávaním a prípravou.

•

Zmienky o úrovniach rámcov, ktoré odrážajú klasifikácie kvalifikácií
platné v jednotlivých krajinách, si postupne nachádzajú cestu na
diplomy a do kvalifikačných databáz. Dvadsať krajín v súčasnosti
udeľuje diplomy a osvedčenia so zmienkou o národných
kvalifikačných rámcoch a o úrovniach, ktorým dané kvalifikácie
zodpovedajú v európskom kvalifikačnom rámci.

•

Okrem toho v niektorých krajinách umožňujú kvalifikačné rámce
sociálnym partnerom a ďalším tvorcom politík identifikovať chýbajúce
kvalifikácie. NKR taktiež podnietili vytvorenie nových kvalifikácií
predovšetkým na úrovni 5 európskeho kvalifikačného rámca, čím sa
na NKR preniesla aktívna úloha v obnovovaní kvalifikácií a kurikúl.

Vplyv NKR bude v konečnom dôsledku závisieť od toho, či budú prínosné pre
koncových užívateľov – či už študentov a žiakov, zamestnávateľov alebo
poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy.
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Podrobnejšie informácie nájdete v informačnej správe Cedefop o novinkách v
oblasti národných kvalifikačných rámcov.
###
Kontakt
Tlačový tajomník: Rosy Voudouri
Tel: +30 2310 490012, email: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
Vedúci odboru komunikácie: Gerd Oskar Bausewein
Tel: +30 2310 490288, email: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
O stredisku Cedefop
Európske stredisko pre rozvoj odbornej prípravy (Cedefop) so sídlom v Solúne
(Thessaloniki) v Grécku je jednou z agentúr EÚ. Náplňou jeho činnosti je podpora tvorby
politík EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy. www.cedefop.europa.eu
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