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KOMUNIKAT PRASOWY 

Jak krajowe ramy kwalifikacji przybliżają systemy kształcenia i szkolenia  
do użytkowników końcowych 

 
Od ponad dwudziestu lat europejskie ramy kwalifikacji (ERK) i krajowe ramy kwalifikacji 
(KRK) w całej Europie sprzyjają tworzeniu powiązań między różnymi krajami oraz 
systemami kształcenia i szkolenia. Wzmocniły one wiarygodność kwalifikacji w różnych 
krajach i systemach, jednocześnie poprawiając ich jakość i zwiększając ich przejrzystość i 
porównywalność.  

Wiele krajowych ram kwalifikacji jest już w pełni operacyjnych i są one obecnie 
aktualizowane, przyczyniając się do osiągania synergii między europejskimi strategiami 
politycznymi i narzędziami, takimi jak wytyczne, walidacja i Europass.  

Europejskie ramy kwalifikacji, ustanowione na podstawie efektów uczenia się, są głównym 
elementem łączącym krajowe ramy kwalifikacji w całej Europie. W procesie ustanawiania 
europejskich ram kwalifikacji bierze udział łącznie 39 państw, rozszerzając zakres swoich 
ram oraz współpracy. Kraje te obecnie koncentrują się na zwiększeniu przejrzystości 
zawartości i profilu poszczególnych kwalifikacji. Oferując w ramach swoich baz danych 
podstawowe informacje na temat kwalifikacji, rozszerzają ich zasięg, aby mogły dotrzeć do 
zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa, a także do innych krajów.  

Większość ram obejmuje obecnie wszystkie kwalifikacje formalne uznawane na szczeblu 
krajowym zdobyte w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, ogólnego, wyższego i 
kształcenia dorosłych. W ostatnich latach ramy te zaczęły obejmować również kwalifikacje 
przyznawane poza formalnym systemem kształcenia i szkolenia oraz przyczyniały się do 
walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego; stają się one prawdziwymi 
przewodnikami w zakresie uczenia się przez całe życie i poradnictwa. 

Jednocześnie kraje te starały się znaleźć dowody na to, że ramy stanowią wartość dodaną 
dla różnych grup użytkowników, w tym podmiotów opracowujących kwalifikacje, studentów i 
pracodawców. Kraje te przeprowadziły również badania monitorujące KRK, aby zrozumieć 
obecny stan wdrożenia i móc planować na przyszłość. Ostatnio dokonały tego Słowenia i 
Grecja, a w Portugalii takie badanie jest zaplanowane. 

Obecny rok jest kolejnym ważnym etapem rozwoju tych ram: Komisja Europejska zwróciła 
się do państw uczestniczących o połączenie swoich krajowych baz danych z nowym 
portalem Europass, co umożliwi specjalistom i ogółowi społeczeństwa dostęp do informacji 
na temat kwalifikacji.  

https://ec.europa.eu/futurium/en/europass/new-europass
https://ec.europa.eu/futurium/en/europass/new-europass


 page 2 of 2 

Dowiedz się więcej o nowościach w zakresie europejskich i krajowych ram kwalifikacji w 
ostatniej nocie informacyjnej Cedefopu. 

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 2310490012, e-mail: rosy.voudouri@cedefop.europa.eu 

Kierownik Wydziału Komunikacji: Gerd Oskar Bausewein 
Tel.: +30 2310490288, e-mail: gerd-oskar.bausewein@cedefop.europa.eu 

O Cedefop 
Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) jest ośrodkiem referencyjnym Unii 
Europejskiej do spraw kształcenia i szkolenia zawodowego, umiejętności i kwalifikacji. 

Dołącz do nas    
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