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Polska Rama Kwalifikacji
kluczem do sukcesu

W sektorze edukacji pozaformalnej sytuacja jest znacznie bardziej zróżnicowana. Funkcjonują w nim różnego rodzaju certyfikaty, które zdobywamy w wyniku szkoleń i różnego rodzaju
kursów. Jest wiele firm, które już teraz
np. wydają certyfikaty międzynarodowe
– z dziedziny informatyki, finansów, językowe. Tak potwierdzone kompetencje
można uznać za wiarygodne i z dużym
prawdopodobieństwem założyć, że osoba, która taki certyfikat posiada, faktycznie osiągnęła wymagane efekty uczenia
się. W innych przypadkach, brakuje elementów, które mogą taką wiarygodność
budować. Dzięki PRK możemy stworzyć
nie tylko przejrzysty, ale też wiarygodny
system kwalifikacji, w którym mamy jasno określone zasady zapewniania jakości kwalifikacji.
Ważnym elementem wiarygodności kwalifikacji jest właściwe potwierdzanie efektów uczenia (walidacja), czyli
sprawdzenie, czy faktycznie posiadamy
wymagane dla danej kwalifikacji wiedzę i umiejętności. Włączenie kwalifikacji do rejestru oraz przypisanie do określonego poziomu będzie oznaczać, że istnieje ktoś, kto sprawdził, czy w jej przypadku wszystkie mechanizmy i zasady
jakości oraz wiarygodności zostały spełnione.
Zawarte w Polskiej Ramie Kwalifikacji dyplomy, certyfikaty czy świadectwa zostaną również opisane w przejrzysty sposób i uporządkowane. Docelowo, poziom kwalifikacji oraz jej zakres
będą sygnalizować, jak zaawansowana jest wiedza czy umiejętności, które posiadamy. Dzięki PRK możemy odpowiednio przyporządkować kwalifikacje na ośmiu poziomiach i pokazać je
w kontekście Europejskiej Ramy Kwalifikacji, która również ma osiem poziomów. Prace nad raportem referencyjnym odnoszącym polską ramę do europejskiej właśnie zostały zakończone.
Umożliwi to międzynarodowe porównywanie efektów uczenia, bo inne kraje Unii Europejskiej także przygotowują
swoje ramy i raporty referencyjne, które
opisują, jak ich rama krajowa ma się do
europejskiej.
Proces ten jest niezwykle istotny,
bo istniejące już, wdrażane lub dopiero
projektowane ramy krajów UE różnią się
między sobą liczbą poziomów kwalifikacji (np. irlandzka ma 10, a szkocka – 12),
instytucjami, bazują też na odmiennych
systemach edukacji. ERK jest takim uniwersalnym „tłumaczem” poziomu kwa-

Polska Rama Kwalifikacji zmienia sposób podejścia do kwalifikacji. Polega on na zrozumieniu, że to co wiemy, umiemy,
kim jesteśmy, nie wynika tylko z tego, czego nauczyliśmy
się w szkole czy na studiach, ale też z naszego doświadczenia
zawodowego, kursów, szkoleń czy samodzielnego zdobywania
wiedzy. Ważne są wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, czyli efekty uczenia się.
Polska ma bogaty dorobek i tradycje związane z dbałością oraz podnoszeniem kompetencji. Nie ma natomiast
przejrzystego systemu kwalifikacji (dyplomów, certyfikatów czy świadectw) –
jest on rozproszony i panuje w nim duże
zróżnicowanie. Kwalifikacje są nada-

chęcały pracowników do podnoszenia
kompetencji i zdobywania nowych kwalifikacji.
W tych krajach, w których takie systemy są zaawansowane, np. w Wielkiej
Brytanii, widać, że system działa. Kwalifikacje oznaczają tam, że ktoś osiągnął

POLSKA RAMA KWALIFIKACJI
PRK to opis relacji między kwalifikacjami zawierający ich hierarchię, umieszczoną na ośmiu
poziomach, na których wymagane są różne efekty uczenia się osiągane na drodze edukacji
formalnej, pozaformalnej lub nieformalnej. Kwalifikacja to dokument oznaczający potwierdzenie
efektów uczenia się egzaminem.

edukacja
wyższa
edukacja
zawodowa
edukacja
ogólna

Legenda:
numery poziomów PRK

wiedza

wane w systemach oświaty szkolnictwa
wyższego, a także poza nimi, przez różne instytucje, organizacje. O ile systemy
oświaty i szkolnictwa wyższego znane są
wszystkim, a ich reguły czytelne, to poza
tymi systemami nie ma już takiej klarowności. Nie zawsze kwalifikacje nadawane w ramach różnych branż czy przez
różne instytucje można ze sobą porównać. Nie ma pełnej i powszechnie dostępnej informacji, gdzie i jakie kwalifikacje
można zdobyć, jakie są wymagania oraz
jakie warunki należy spełnić, by określoną kwalifikację uzyskać. Nie ma wspólnych kryteriów porównywania kwalifikacji.
Wdrożenie Polskiej Ramy Kwalifikacji umożliwia integrację systemu, ułoży wszystkie działania dotyczące kwalifikacji w czytelny i spójny system. Przy
tworzeniu Polskiej Ramy Kwalifikacji Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) korzystał z doświadczeń międzynarodowych
(polska rama odnosi się do Europejskiej
Ramy Kwalifikacji, a za pośrednictwem
ERK także do innych ram krajowych),
oraz dobrych praktyk związanych z systemem kwalifikacyjnym stworzonym
przez różne kraje.
Zmiana sposobu podejścia do kwalifikacji, zwiększenie możliwości potwierdzania kompetencji, pozwolą pracodawcom oceniać przygotowanie zawodowe
kandydatów do pracy na podstawie dyplomów czy świadectw, ale też będą za-

umiejętności

kompetencje społeczne

pewne efekty uczenia się i są one potwierdzone w wiarygodny sposób. Efekty
te mogą być z jednej strony postrzegane
jako wymagania, które pracodawca ma
wobec kandydata, a z drugiej strony są
tym, co w procesie uczenia się już osiągnęliśmy i mamy potwierdzone. Dzięki tak określonym kwalifikacjom, które będą opisane językiem efektów uczenia się, pracodawcy, pracownicy i instytucje edukacyjne będą mówić wspólnym
językiem i przez pewne pojęcia rozumieć to samo. Ponadto pracodawcom łatwiej będzie prowadzić rekrutację, gdyż
w bardziej czytelny sposób będą w stanie
wskazać, jakich kwalifikacji potrzebują.
Polska Rama Kwalifikacji stanie się
więc językiem komunikacji pomiędzy
pracodawcami a pracownikami. W systemie edukacji ogólnej, zawodowej, a także
szkolnictwa wyższego w ostatnich latach
wdrożono wiele zmian, które wpłynęły
na część edukacji z perspektywy efektów
uczenia się. To nowa podstawa programowa dla edukacji ogólnej i szkolnictwa
zawodowego, to reforma szkolnictwa
wyższego i wdrażanie Krajowych Ram
Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym.
Wcześniej zmienił się także sposób oceniania efektów uczenia się – wprowadzono zewnętrzne egzaminy, takie jak egzamin maturalny czy egzamin gimnazjalny. Dzięki temu możemy według wspólnej miary oceniać wyniki absolwentów
gimnazjów czy liceów lub techników.
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lifikacji, a więc i osiągniętych efektów
uczenia się.
W ciągu kilku lat powstanie też rejestr kwalifikacji, w którym będzie można znaleźć informacje o tym, gdzie uzyskać określone kwalifikacje. Ma to ułatwić dostęp do uzyskiwania wiedzy na
temat tego, jakie są kwalifikacje, a także,
gdzie można potwierdzić swoje kompetencje przez odpowiedni sposób ich weryfikacji. Rejestr będzie powstawał stopniowo: najpierw znajdą się w nim dyplomy
i certyfikaty, jakie można zdobyć w systemie edukacji szkolnej (formalnej), potem te wynikające z już istniejących przepisów prawa. W trzecim etapie wszystkie
inne kwalifikacje.
Tworzony przez nas system zmieni
rynek pracy i sposób pozyskiwania nowych pracowników. Za parę lat osoba
poszukująca pracy pojawi się na rozmowie rekrutacyjnej z teczką, w której znajdą się różnego rodzaju świadectwa, dyplomy dokumentujące jej wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, czyli
określone kwalifikacje związane z tym,
czego się nauczyła i co zostało potwierdzone. Na każdym ze świadectw lub certyfikatów będzie cyfra (od 1 do 8) wskazująca, jaki poziom kwalifikacji obejmujących wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dana osoba posiada.
Ogłoszenia „Dam pracę” będą więc
znacznie bardziej szczegółowo sformułowane niż obecnie. Trzeba będzie bowiem dokładnie opisać jakich kwalifikacji wymaga się od potencjalnych pracowników. Dla pracodawców oznaczać to
będzie jednak zmniejszenie kosztów rekrutacji, bo nie będzie potrzeby stosowania assessment centers, czyli skomplikowanych testów lub wywiadów. Dyplomy,
którymi mają się posługiwać ludzie, będą
niosły te informacje. Każdy będzie mógł
skończyć wiele szkół czy kursów i mieć
wiele dyplomów z różnymi cyframi.
Można być bowiem bardzo wysoko
wykwalifikowanym specjalistą w jednej
dziedzinie, ale też mieć wiedzę i umiejętności z innej, na niższym poziomie. Ważne, że można mieć dyplomy czy certyfikaty z absolutnie różnych obszarów, tworząc indywidualny unikatowy pakiet będący naszą ofertą dla tych, którzy nasze
kompetencje chcą wykorzystywać. Pozwoli to nam rozwijać się tak, jak chcemy.
dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, lider
projektu „Kwalifikacje po europejsku”
w Instytucie Badań Edukacyjnych
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Nowy sposób myślenia

Dziś nie zawsze wiadomo, jakie
kompetencje kryją się za dyplomem czy
certyfikatem, dlatego pracodawcy trudno
ocenić, czy kandydat na pracownika będzie dobrym nabytkiem dla firmy. Polska
Rama Kwalifikacji pozwoli na uporządkowanie efektów naszego uczenia się,
co jednym ułatwi szukanie pracy, a drugim znalezienie osób, które umożliwią
rozwój firmy oraz wzmocnią jej konkurencyjność na otwartym rynku europejskim. Nowy system kwalifikacji ułatwi
także potwierdzanie kompetencji zdobytych poza szkołą. Polska Rama Kwalifi-

uczenie się przez całe życie

Nowe podejście
najważniejsze są efekty uczenia się

kacji (PRK) w harmonijny i spójny sposób
uporządkuje wyniki kształcenia się uzyskiwane w rozmaitych obszarach edukacji (ogólnej, wyższej i zawodowej). Na każdym z poziomów wymagane będą konkretne efekty uczenia się, czyli określona
wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. Kto potwierdzi wymagania danego poziomu egzaminem, zdobędzie kwalifikację, czyli de facto dyplom lub certyfikat. Nie będzie natomiast miało znaczenia, w jaki sposób się uczył i jaką drogą
zdobył wymagane kompetencje: formalną (od szkoły podstawowej po doktorat),
pozaformalną (na kursach, warsztatach,
szkoleniach) lub nieformalną (w pracy,
korzystając z internetu).

Nowy sposób porządkowania
kwalifikacji i nowe możliwości ich zdobywania
Polska Rama Kwalifikacji

Co zmieni nowy
system kwalifikacji
■ Procedury oceny i uznawania osiągnięć osób uczących się będą oparte
na efektach uczenia się, które określają, co posiadacz świadectwa czy
dyplomu wie, rozumie i potrafi zrobić.
■ Każdy poszukujący pracy na otwartym rynku europejskim będzie mógł
się wylegitymować kwalifikacjami
zrozumiałymi dla pracodawców: dziś
często nie dają się one porównywać
między krajami, co bardzo utrudnia
poruszanie się polskich pracowników
na europejskim rynku pracy.

■ Nastąpią zasadnicze zmiany na rynku szkoleń zawodowych: szkolenia,
dziś często na niskim poziomie, zostaną dostosowane do potrzeb rynku
pracy, będą służyć rzeczywistemu pogłębianiu kompetencji. Od trenerów
czy wykładowców będzie się wymagać określonych umiejętności, a więc
oni także będą musieli poddać się nowemu systemowi ocen i weryfikacji kompetencji. Zyskają na tym także
pracodawcy: będą wiedzieli, czy drogie szkolenia pracowników, które finansują, przyniosą im oraz pracownikom określone korzyści.

■ Nowe podejście do procesu uczenia
się: system edukacji będzie zachęcał
obywateli do kształcenia się przez
całe życie.
■ Różne ścieżki uczenia się będą traktowane tak samo: przestanie mieć
znaczenie, czy jakaś kwalifikacja została nabyta na studiach, szkoleniu czy w domu. Powstanie system
uznawania kompetencji nabytych
poza formalnym systemem edukacji.

PRK – korzyści dla pracodawców:

■ Nowy system kwalifikacji wpłynie na
sytuację zawodową inżyniera, pielęgniarki, informatyka czy hydraulika
w taki sposób, że wszyscy oni będą
mogli „składać” swój dorobek niczym puzzle z różnych elementów:
to, czego się nauczyli na studiach

PRK – korzyści dla uczących się:

■ Ułatwienie rekrutacji odpowiednich pracowników.
■ Pomoc w ocenie rzeczywistych kompetencji kandydatów do pracy.
■ Umożliwienie łatwego określenia ścieżki zdobywania kwalifikacji przez pracowników.
■ Ułatwienie wyszukania niezbędnych szkoleń
w celu podniesienia kompetencji pracowników.
■ Ograniczenie kosztownych błędów
w procesie szkoleń, dzięki precyzyjnemu formułowaniu wymagań co do wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych.

■ Pomoc w określeniu swojej wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych.
■ Pomoc w ustaleniu własnej ścieżki kariery
i zaplanowaniu osobistego rozwoju zawodowego.
■ Uniknięcie zbędnego powtarzania
zajęć i kursów na różnych poziomach uczenia się.
■ Ocena wartości zdobywanych przez nas dyplomów
czy certyfikatów.
■ Zachęcenie do uczenia się przez całe życie.

■ Pomoc w zaprezentowaniu swoich kwalifikacji
w sposób zrozumiały dla pracodawców na europejskim rynku pracy.
■ Ułatwienie osobom niemającym formalnego
wykształcenia potwierdzenia swojej wiedzy
i umiejętności zawodowych, a tym samym
uzyskania świadectwa lub certyfikatu
niezbędnych przy poszukiwaniu pracy.
■ Zwiększenie możliwości i sposobów kształcenia
osób bezrobotnych lub zagrożonych bezrobociem.

kacji, uprawnienia związane z kwalifikacją, okres ważności kwalifikacji,
rodzaj dokumentu poświadczającego
kwalifikację;
■ informacje związane z wykorzystywaniem kwalifikacji – rodzaje działalności (w tym zawodowej), w których posiadanie danej kwalifikacji jest wymagane, pożądane predyspozycje, przeciwwskazania zdrowotne, szczególne
warunki wykonywania typowych zadań zawodowych dla kwalifikacji itp.;
■ informacje o sposobach uzyskiwania kwalifikacji, w tym, jak walidować (potwierdzać) wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne uzyskane
na drodze różnych ścieżek edukacyjnych, a także instytucjach, które nadają kwalifikacje.
Zintegrowany rejestr kwalifikacji będzie nowym ważnym narzędziem
praktycznej realizacji polityki na rzecz
uczenia się przez całe życie, służącym
różnym grupom interesariuszy.
Jak uzyskać informację o możliwościach zdobycia potrzebnej nam kwalifi-

Ważnym elementem systemu kwalifikacji będzie rejestr gromadzący wiarygodne informacje na temat zarejestrowanych
kwalifikacji.
Portal KSK będzie powiązany z portalem
Euopejskiej Ramy Kwalifikacji. Informacje o kwalifikacjach będą dostępne w językach polskim i angielskim.
Systematycznie aktualizowany zbiór
danych dotyczących każdej kwalifikacji
będzie obejmował:
■ podstawowe informacje merytoryczne o kwalifikacji – oficjalna nazwa,
poziom w PRK oraz efekty uczenia się
(wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne), które trzeba osiągnąć,
aby ją otrzymać (wymagane kompetencje);
■ informacje uzupełniające o kwalifikacji – wykształcenie (lub kwalifikacje)
stanowiące podbudowę dla danej kwalifikacji, dodatkowe warunki, możliwości zdobywania kolejnych kwalifi-
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PRK – korzyści dla pracowników:

■ Uproszczenie zmiany zawodu.

Gdzie znajdziemy kwalifikacje
Zintegrowany rejestr będzie obejmował kwalifikacje nadawane w Polsce niezależnie od już istniejących i tworzonych
w przyszłości wykazów lub spisów kwalifikacji. Włączenie kwalifikacji do krajowego rejestru będzie oznaczało, że przypisano jej poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Tym samym zarejestrowana
kwalifikacja będzie mieć odniesienie do
poziomu w Europejskiej Ramie Kwalifikacji (ERK).
Zgromadzone w rejestrze kwalifikacji informacje będą udostępniane za pośrednictwem portalu internetowego. Na
stronach portalu znajdą się charakterystyki kwalifikacji oraz praktyczne informacje na temat możliwości ich zdobywania w sposób wygodny z punktu widzenia dla osób poszukującej informacji.

czy w szkole zawodowej, będą mogli poszerzyć o kompetencje zdobyte podczas kursów polskich lub europejskich czy drogą e-learningu, po
których uzyskają stosowny certyfikat. Nie będą musieli dla uzyskania
nowych specjalizacji – jak dziś często się zdarza – rozpoczynać drugiego kierunku studiów lub szkoły o innym profilu zawodowym. Zaoszczędzą czas, nie będą musieli uczyć się
w dużej mierze tego, czego już raz się
nauczyli. Dzięki temu proces uczenia się może się znacznie skrócić,
a to w sytuacji szybko zmieniających
się wyzwań rynku pracy jest bardzo
ważne. Da to o wiele więcej możliwości i sposobów kształcenia się tym,
którzy stracili pracę albo są zagrożeni
bezrobociem. Będą także mogli wykorzystać okres pozostawania bez pracy
na zdobywanie nowych kompetencji.
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kacji, zanim zostanie uruchomiony zintegrowany rejestr? Można będzie to zrobić dzięki interaktywnej mapie kwalifikacji, którą przygotował i rozwija Instytut Badań Edukacyjnych. Mapa zawiera
obecnie osiemnaście kwalifikacji i pokazuje powiązania między nimi. Docelowo
znajdą się na niej wszystkie kwalifikacje nadawane i rejestrowane w Polsce,
nadawane przez uprawnione do tego instytucje (szkoły, uczelnie, komisje egzaminacyjne, izby rzemieślnicze, pracodawców, zrzeszenia branżowe, instytucje szkolące, organizacje pozarządowe
itd.). Mapa kwalifikacji jest udostępniona na stronie projektu www.kwalifikacje.edu.pl, na której testowane są rozmaite narzędzia przyszłego portalu.
Dzięki mapie każdy będzie mógł
wyraźnie zobaczyć, jaką kolejność zdobywania kwalifikacji przyjąć, jeśli chce
się zostać np. inżynierem budowlańcem. Jedno kliknięcie wystarczy, aby wybrać z bazy kwalifikację, która interesuje użytkownika. IBE planuje różne wersje
mapy, m.in. dla dzieci.
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Edukacja dla nowego
systemu kwalifikacji

Zmiany dokonujące się obecnie w różnych obszarach polskiej
edukacji – od szkół podstawowych po uczelnie, obejmujące
oświatę i szkolnictwo wyższe, tworzą nowy system kwalifikacji. Edukacja oparta na efektach uczenia się oznacza, że szkoły
i uczelnie koncentrują się na efektach kształcenia.

Nowa podstawa to lepsza szkoła
Co zrobić, by polska szkoła lepiej
uczyła, lepiej odpowiadała na rosnące aspiracje rodziców i uczniów, lepiej
przygotowywała do zdobycia zawodu
lub ukończenia studiów, do funkcjonowania na rynku pracy? Po to właśnie
eksperci przygotowali, a rząd wprowadził nową podstawę programową
w szkołach.
Stara podstawa programowa koncentrowała się na opisie procesu kształ-

Kształcenie po raz pierwszy traktowane jest jako
spójna całość, czyli w gimnazjum wymaga się od uczniów także wiadomości
i umiejętności zdobytych w szkole podstawowej, a pierwsza klasa szkoły ponadgimnazjalnej jest wprost kontynuacją nauczania w gimnazjum. Zmiany
zostały wprowadzone rozporządzeniem
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23
grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego w poszczegól-

cenia. Jednym słowem tego, co dzieje
się na lekcjach i jaki materiał ma być
przerabiany. Nowa podstawa programowa określa to, co uczeń powinien wiedzieć i potrafić. Kładzie większy nacisk
na kształcenie wnioskowania i rozumowania, czyli na rozwój tzw. umiejętności złożonych. Mniej chodzi o to, by
maksimum faktów „zakuć i zapamiętać”, a bardziej o to, by myśleć i umieć
te fakty porządkować.

Więcej możliwości w szkolnictwie wyższym
Krajowe Ramy Kwalifikacji w szkolnictwie wyższym od 1 października 2011 r.
zmieniają polskie uczelnie. Szkoły wyższe
nie muszą się już odwoływać do programowo określonych treści nauczania, czyli centralnej listy nazw kierunków studiów z przypisanymi im ramowymi tre-

li studiów doktoranckich, magisterskich
oraz licencjackich i inżynierskich). Ponadto mają zestawy efektów kształcenia dla
wielkich obszarów studiów: humanistyki, nauk ścisłych, społecznych, przyrodniczych, technicznych, weterynaryjnych,
medycznych oraz sztuki. Te zestawy efek-

ściami kształcenia, które musiały być zawarte w programach. Teraz uczelnie same
mogą planować kierunki studiów, biorąc
pod uwagę kompetencje, jakie będzie miał
absolwent, gdy je skończy. Obowiązuje
uniwersalny opis trzech najwyższych poziomów krajowych ram kwalifikacji (czy-

Zawody po nowemu
Zdobywaniu nowych kompetencji
– także drogą formalną i nieformalną,
zwiększaniu możliwości zmiany zawodu – służą zmiany w edukacji zawodowej zapoczątkowane 1 września 2012 r.
Umożliwiło je rozporządzenie Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z 7 lutego 2012 r. Nowa klasyfikacja zawodów obejmuje 8 obszarów,
w których wyróżnia się 200 zawodów.
W zawodach wyodrębniono 251 kwalifikacji (w tym 23 zawody po trzy kwalifikacje na zawód, 72 zawody po dwie kwalifikacje, 98 zawodów po jednej kwalifikacji oraz 7 zawodów szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębniono kwalifikacji). Niektóre z zawodów
wykreślono, niektóre zaś połączono z innymi, wpisano też nowe. Wszystkie te
zmiany służą nowoczesnej organizacji
pracy.
Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej specjalizacji uczeń lub słuchacz otrzyma świadectwo, a po zdaniu wszystkich egzaminów przewidzianych w danym zawodzie oraz po ukończeniu szkoły – dyplom potwierdzający
kwalifikacje zawodowe. Będzie też moż-

liwe zdawanie egzaminów w trybie eksternistycznym pod
warunkiem, że ktoś skończył gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i przynajmniej dwa lata pracował

lub kształcił się w danym zawodzie. To
ułatwi potwierdzanie kompetencji zdobywanych drogą nieformalnej lub pozaformalnej edukacji.
Nowością jest również wprowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodo-
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Edukacja dla rynku pracy
Polska gospodarka potrzebuje wyspecjalizowanych,
kreatywnych pracowników,
którzy przez całe życie podnoszą swoje kompetencje.
Tymczasem dziś, mimo bezrobocia, wielu pracodawców
ma problem ze znalezieniem
takich osób. Z drugiej strony
polscy pracownicy mają często problem, by znaleźć pracę
zgodną z ich kwalifikacjami.

dawania świadectw,
dyplomów, certyfikatów różnią się między
sobą – trudno je zestawiać i porównywać
według jednolitych kryteriów. Potwierdzają raczej tylko to, że ktoś się uczył tak
długo, jak przewiduje program szkoły czy
tok studiów. Dla pracodawcy dyplom inżyniera, pielęgniarki czy informatyka
nie jest dowodem na to, co dana osoba
naprawdę umie i jak potrafi tę wiedzę
wykorzystać. Na rynku pracy jest ponadto wielu pracowników, którzy wprawdzie mają umiejętności zawodowe, ale
nie potrafią ich dobrze udokumentować, bo zdobyli je na różnego rodzaju
kursach, szkoleniach, drogą e-learningu czy po prostu w pracy. Nie ma też instytucji i procedur, które sprawdzałyby
i potwierdzały wiedzę oraz umiejętności zdobywane tą drogą, co praktycznie
zamyka wiele drzwi do zdobycia dobrej

Obecny system zdobywania i potwierdzania kompetencji nie zachęca do
uczenia się, osobistego rozwoju, świadomego planowania kariery zawodowej.
Według badań aktywności ekonomicznej ludności, prezentowanych przez Eurostat, Polska ma jeden z najniższych,
w krajach Unii Europejskiej, wskaźników uczestnictwa w edukacji i szkoleniach – np. w Danii czy Szwecji uczy się
ponad 20% dorosłych, w Polsce – mniej
niż 5%. Dlaczego? Bo to się nie opłaca.
Nie istnieje bowiem jeden spójny model
zdobywania i potwierdzania kompetencji. Kwalifikacje nadawane są na podstawie różnych przepisów i przez różne instytucje: szkoły, okręgowe komisje egzaminacyjne, uczelnie, korporacje zawodowe, rzemiosło. Zasady i procedury wy-
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nych typach szkół. W roku szkolnym
2009/2010 nowa podstawa programowa
zaczęła obowiązywać w pierwszych klasach szkół podstawowych oraz w gimnazjach. Od roku szkolnego 2012/2013
weszła do klas IV szkół podstawowych
oraz do szkół ponadgimnazjalnych. Do
nowych, określonych w podstawie programowej, wymagań jest również dostosowany system egzaminów zewnętrznych. Od 2012 r. zmiana dotyczy
egzaminu gimnazjalnego, a matury – od
2015 r.

tów są tak ogólne, że można je stosować
w różnych dziedzinach i kierunkach studiów, np. w przypadku nauk społecznych
mogą to być to prawo, socjologia czy zarządzanie, a w przypadku nauk ścisłych – matematyka czy fizyka.
W maju 2013 r. robocza wersja Raportu
samopotwierdzenia Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego została
przedstawiona na forum europejskim.

wych, które pracodawcy mogą zlecać
szkołom. Dzięki temu szkoły będą uczyć
tego, co jest naprawdę potrzebne na
rynku pracy, a ich oferta będzie bogatsza. Kursy będą dostępne nie tylko dla
uczniów, ale także absolwentów i osób
pracujących. Nowością jest także możliwość łączenia szkół zawodowych w centra kształcenia zawodowego i ustawicznego. Zmiana w kształceniu zawodowym stwarza również możliwość dostosowania wymagań edukacyjnych
do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Przestaną istnieć licea uzupełniające, technika uzupełniające oraz
licea profilowane. Absolwenci szkół zawodowych ponadgimnazjalnych będą
mogli dalej uczyć się w liceach ogólnokształcących dla dorosłych – ta zmiana
jest skoordynowana z wprowadzaniem
nowej podstawy programowej. Lepiej
odpowiada ona na rosnące aspiracje rodziców i uczniów, lepiej przygotowuje do
zdobycia zawodu lub studiów i w efekcie – do funkcjonowania na rynku pracy.
Szkoła ma przede wszystkim uczyć myślenia, a nie wkuwania liczb i faktów.
Absolwenci szkół zawodowych nie będą
więc mieli zamkniętej drogi do dalszej
nauki – będą mogli ją kontynuować od
II klasy liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych.

pracy, utrudnia także osobom bezrobotnym wejście na rynek pracy. Taka sytuacja utrudnia pracodawcom zatrudnianie specjalistów, jakich naprawdę potrzebują.
Fakt, że w Polsce rynek szkoleń zawodowych nie jest dobrze dostosowany
do zmieniających się potrzeb rynku pracy, nie zachęca do inwestowania w pracowników. Skuteczność i poziom merytoryczny szkoleń praktycznie nie podlegają weryfikacji. Pracodawcy, którym
dziś trudno ocenić kompetencje pracownika, nie mają pewności, na jakie szkolenia go skierować i jakie to przyniesie
im korzyści. Konieczne jest stworzenie
nowego systemu kwalifikacji, który pozwoli porównywać kompetencje, zapewni ich jakość oraz wiarygodność, dostosuje je do potrzeb rynku pracy. Fundamentalnym elementem takiego systemu jest Polska Rama Kwalifikacji.
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RAMY KWALIFIKACJI W EUROPIE

Zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej wprowadza ramy kwalifikacji. Wśród
nich jest i Polska, która nad
przygotowaniem i wdrożeniem ramy pracuje od 2006 r.

Islandia

Finlandia

Norwegia

Szwecja

Estonia

Efekty tych działań to przejrzysty
system kwalifikacji oraz raport referencyjny, odnoszący ramę polską do ramy
europejskiej.
Pracom nad projektem krajowego
systemu kwalifikacji i raportem referencyjnym towarzyszy od lutego 2011 r.
debata społeczna z udziałem przedstawicieli różnych grup i związków zawodowych, organizacji pracodawców, stowarzyszeń branżowych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli systemu
edukacji oraz instytucji rządowych, firm
szkoleniowych, polskich i europejskich
ekspertów.
Debata ma służyć wypracowaniu
szczegółowych rozwiązań nowego systemu w porozumieniu z tymi, którzy będą
z niego korzystać. Ponad 88% uczestników
uważa, że debata zapewnia im wpływ
na ostateczny kształt ramy, a ponad 60%
uznało, że jest bardzo potrzebna.

Rosja
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Irlandia
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Polska
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O tym
się mówi

Malta

kraje, które posiadają wdrożoną ramę kwalifikacji i zaprezentowały raport referencyjny przed Grupą Doradczą ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji do końca 2012 r.
kraje, które zaprezentowały raport referencyjny przed Grupą Doradczą ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji do 31.05.2013 r.
kraje, które planują prezentację raportu referencyjnego przed Grupą Doradczą ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji do końca 2013 r.

na Kongresie Polskiej Edukacji

Jutro w Warszawie rozpoczyna się
dwudniowy Kongres Polskiej Edukacji, na którym zostanie zaprezentowany trzeci z kolei Raport o stanie edukacji,
przygotowany przez Instytut Badań Edukacyjnych. Tegoroczny raport poświęcony jest wprowadzaniu w Polsce ram
kwalifikacji.
Raport o stanie edukacji IBE wydaje od 2010 roku. Pierwszy został zaprezentowany na Kongresie Polskiej Edukacji w 2011 roku. Zawierał wyniki badań

nowy sposób opisywania zawodów jako
kwalifikacji złożonej z jednej, dwóch lub
trzech kwalifikacji zawodowych oraz
komponentu wykształcenia ogólnego.
Z raportu można się dowiedzieć, na
konkretnych przykładach, jak to podejście ułatwia możliwość zmiany zawodu,
potwierdzenia efektów uczenia się uzyskanych poza szkołą, np. podczas rozmaitego typu kursów szkoleniowych lub
dzięki samodzielnej nauce.
Od poniedziałku rano najnowszy
Raport o stanie edukacji będzie dostępny
na www.eduentuzjasci.pl.

oraz dane statystyczne dotyczące polskiej oświaty z perspektywy poprzedzających go 10-15 lat. Począwszy od drugiego Raportu o stanie edukacji wprowadzono w nim część dotyczącą analizy zmian
w oświacie i szkolnictwie wyższym oraz
omówienie aktów prawnych dotyczących edukacji. Raport z 2011 roku szczegółowo omawiał obraz dwóch obszarów
edukacji: szkolnictwa wyższego i szkolnictwa zawodowego.
Raport o stanie edukacji 2012 w pierwszej części kontynuuje analizę obecnego stanu oświaty i szkolnictwa wyższego oraz pokazuje zmiany legislacyjne dotyczące tego obszaru. Druga część raportu
to obszerne i wnikliwe omówienie modernizacji systemu kwalifikacji, która od
kilku lat jest prowadzona w Polsce. Znajdują się tu informacje na temat Polskiej
Ramy Kwalifikacji.
W publikacji zostały opisany m.in.
proces tworzenia Polskiej Ramy Kwalifikacji, ustalenia ponadnarodowe
związane z powstaniem Europejskiej
Ramy Kwalifikacji oraz zaangażowanie
państw unijnych w budowanie krajowych systemów kwalifikacji. Spory fragment raportu poświęcono korzyściom,
jakie łączą się z wprowadzeniem nowego systemu kwalifikacji i dotyczą pracodawców, pracowników, uczących się
oraz rynku pracy. Ważnym jego elementem były zmiany w szkolnictwie zawodowym. Niedawno pojawił się bowiem

Instytut Badań
Edukacyjnych

IBE realizuje
projekty systemowe:
■ „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”,
■ „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz
Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla
uczenia się przez całe życie”,
■ „Badanie dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej” (EWD),

Głównym zadaniem Instytutu jest
prowadzenie badań, analiz i prac rozwojowych przydatnych w rozwoju polityki
i praktyki edukacyjnej.
Instytut zatrudnia ponad 150 badaczy zajmujących się edukacją – pedagogów, socjologów, psychologów, ekonomistów, politologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych – wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach, o różnorakich doświadczeniach
zawodowych, które obejmują, oprócz badań naukowych, także pracę dydaktyczną, doświadczenie w administracji publicznej czy działalność w organizacjach
pozarządowych.

■ „Ogólnopolskie badanie umiejętności
trzecioklasistów” (OBUT).

Więcej:
www.ibe.edu.pl
www.kwalifikacje.edu.pl
www.facebook.com/
Kwalifikacjepoeuropejsku
www.youtube.com/user/IbeKrk

Projekt współﬁnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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