Солун, 7 Март, 2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕСАТА
Квалификационните рамки в Европа:
безкрайна история на успеха
С напредъка, който европейските държави отбелязват по отношение
разработването и прилагането на националните квалификационни рамки
(НКР), на преден план излиза въпросът за добавената стойност на рамките
и техния принос към съществуващите политики и практики.
Въпреки своята уникалност и органична свързаност със структурата на
системите за образование и обучение в отделните държави, НКР споделят
много общи характеристики. Те използват подхода, основан на резултатите
от ученето, засилват съпоставимостта на квалификациите, и сближават
всички заинтересовани страни.
В резултат от динамичния напредък в работата по НКР, националните
рамки в няколко държави вече обхващат всички национални квалификации
и връзките между тях. Повишената прозрачност между отделните системи и
държави насърчава интегрирането и съпоставимостта на квалификациите
на европейско ниво.
В последно време дискусиите поставят акцент върху ползата от рамките за
работодателите, търсещите работа, и гражданите като цяло. В някои
държави индикаторите от различните нива на рамките се използват от
работодателите в процеса на набиране, подбор и развитие на персонала,
т.е. чрез предоставяне на информация за свободните работни места. В
други държави тези индикатори спомагат за интегриране на придобитите в
частния сектор квалификации в националните квалификационни системи,
или подпомагат процеса на валидиране на неформалното и самостоятелно
учене.
За повече информация, вижте Новата информационна бележка на Cedefop
за променящата се роля на квалификационните рамки, която представя
преглед на постигнатия до момента напредък и разглежда неразрешените
предизвикателства.
Прочетете други съобщение за пресата на Cedefop тук.
Абонирайте се другите медийни продукти (информационен бюлетин, списание,
информационни бележки, и др.) на Cedefop като създадете потребителски профил
на нашата уебстраница.
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Лице за контакт
Служител за връзки с пресата: Роузи Вудури
Тел.: +30 2310 490012, Email адрес: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu
Началник отдел „Комуникации”: Герд Оскар Баузевайн
Тел.: +30 2310 490288, email: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu
За Cedefop
Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop), агенция
на Европейския съюз със седалище в Солун, Гърция, подпомага развитието на
политиката в областта на професионалното образование и обучение.
Свържете се с нас
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