Słownik podstawowych pojęć
dotyczących
krajowego systemu kwalifikacji –

informacja o postępie prac

Podsumowanie debaty społecznej,
24 września 2013 r.

Prace nad słownikiem KSK (I)
Rozpoczęcie prac w 2011 roku
W 2011 roku opracowanie „Słownika kluczowych pojęć
związanych z krajowym systemem kwalifikacji” - akceptacja
Komitetu Sterującego ds. KRK
Konsultacje z ekspertami Rady Języka Polskiego

Konsultacje resortowe w ramach prac nad raportem
referencyjnym

Prace nad słownikiem KSK (II)
Akceptacja raportu referencyjnego przez ciała rządowe, w
tym definicji kluczowych terminów dotyczących KSK :
 Międzyresortowy Zespół ds. LLL,
 Komitet ds. Europejskich (Rady Ministrów)

Przesłanie raportu do Komisji Europejskiej (Grupa
Doradcza ds. ERK)
 Pozytywne opinie członków Grupy Doradczej odnośnie słownika i
konsekwentnego stosowania terminów

Opracowanie II wydania Słownika, pod tytułem:
 Słownik podstawowych terminów dotyczących krajowego systemu
kwalifikacji

 Akumulowanie osiągnięć
 Certyfikowanie
 Edukacja formalna
 Edukacja pozaformalna
 Efekty uczenia się/kształcenia
 Europejska Rama Kwalifikacji
 Kompetencje społeczne
 Krajowy system kwalifikacji
 Kwalifikacja zarejestrowana
 Polska Rama Kwalifikacji
 Przenoszenie osiągnięć
 Składnik opisu kwalifikacji (deskryptor)
 Uczenie się nieformalne
 Umiejętności
 Uznawanie kwalifikacji
 Walidacja
 Wiedza

Słownik KSK (II wydanie) – podstawowe
informacje
Opiera się na rozwiązaniach przedstawionych w raporcie
referencyjnym oraz przyjętych w nim definicjach
Uwzględnia dotychczasowe rezultaty prac:
 Słownik podstawowych pojęć związanych z KSK (IBE 2011)
 konsultacje z RJP

Opisanych 28 haseł
 kryteria doboru haseł
 dodatkowe pola opisu: komentarz do definicji, określenia o podobnym
znaczeniu; przykłady poprawnego użycia terminu w różnych kontekstach;
odniesienia do innych haseł w słowniku; wybrane dokumenty i materiały
europejskie odnoszące się do hasła; uwagi

 Wydanie w języku polskim oraz angielskim

Słownik KSK (II wydanie) – omówienie
wybranych haseł
Edukacja formalna:
 Uczenie się poprzez udział w programach kształcenia i szkolenia
prowadzących do uzyskania kwalifikacji zarejestrowanej.

Edukacja pozaformalna:
 Uczenie się zorganizowane instytucjonalnie jednak poza programami
kształcenia i szkolenia prowadzącymi do uzyskania kwalifikacji
zarejestrowanej.

Uczenie się nieformalne:
 Nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w toku
różnorodnych aktywności poza zorganizowanymi formami kształcenia
się.
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Uwaga:
W pracach nad Polską Ramą Kwalifikacji przyjęto, że przed wdrożeniem zintegrowanego
systemu kwalifikacji w zakres pojęcia “edukacja formalna” będą wchodzić oświata i
szkolnictwo wyższe, natomiast w zakres edukacji pozaformalnej wszystkie programy
kształcenia organizowane poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego.

Słownik KSK (II wydanie) – omówienie
wybranych haseł
Składnik opisu poziomu kwalifikacji („dawny” deskryptor)
 Ogólne określenie wymagań dotyczących wiedzy, umiejętności lub kompetencji
społecznych, które odpowiadają danemu poziomowi kwalifikacji

Charakterystyka poziomu PRK
 „dawne” deskryptory poziomu kwalifikacji (ang. level descriptors)
 np. deskryptory 5 poziomu PRK – charakterystyka 5 poziomu PRK

Kwalifikacja zarejestrowana a kwalifikacja
 Kwalifikacja określony zestaw efektów uczenia się, zgodnych z ustalonymi
standardami, których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez
upoważnioną instytucję.
 Kwalifikacja zarejestrowana: opisany w zintegrowanym rejestrze kwalifikacji
zestaw efektów uczenia się/kształcenia się, których osiągnięcie zostało
formalnie potwierdzone przez uprawnioną instytucję.

Dziękuję za uwagę

