Saloniki, 7 marca 2018 r.

KOMUNIKAT PRASOWY
Ramy kwalifikacji w Europie: niekończący się sukces
W miarę jak państwa Europy opracowują krajowe ramy kwalifikacji (KRK), coraz
bardziej istotna staje się kwestia wartości dodanej tych instrumentów i ich
znaczenia dla polityki i praktyki.
Choć poszczególne KRK mają wyjątkowy charakter, ponieważ są w naturalny
sposób wplecione w strukturę krajowego systemu kształcenia i szkolenia,
wszystkie ramy mają wiele cech wspólnych. Opierają się one na efektach
uczenia się, zwiększają porównywalność kwalifikacji i angażują wiele
zainteresowanych stron.
Dzięki szybkim postępom w opracowywaniu KRK w obrębie niektórych krajowych
ram udostępnia się obecnie całościowe „mapy” krajowych kwalifikacji i powiązań
między nimi. Większa przejrzystość między systemami i ponad granicami
pomaga w promowaniu włączania kwalifikacji w główny nurt oraz w
porównywalności kwalifikacji na szczeblu europejskim.
Ostatnio dyskusje coraz częściej skupiają się na użyteczności ram dla
pracodawców, osób poszukujących pracy i, ogólnie, obywateli. W niektórych
krajach stosuje się wskaźniki poziomu ram w celu wsparcia pracodawców w
wyborze, rekrutacji i zapewnianiu rozwoju pracowników, np. przekazując te
informacje w ogłoszeniach o pracę. W innych krajach wskaźniki te pomagają w
integracji kwalifikacji uzyskanych w sektorze prywatnym z krajowymi systemami
kwalifikacji lub pomagają w walidacji uczenia się pozaformalnego i
nieformalnego.
Zobacz nową notkę informacyjną Cedefop nt. zmieniającej się roli ram kwalifikacji
w celu przeglądu uzyskanego postępu i pozostałych wyzwań.
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.
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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.
Dołącz do nas
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