Polska Rama Kwalifikacji
Projekt „Opracowanie założeń merytorycznych
i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz
Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się
przez całe życie”

Instytut Badań Edukacyjnych

Logo KRK
Logo projektu to

człowiek w ruchu,
człowiek rozwijający się:

 ponieważ człowiek jest najważniejszy
 ponieważ człowiek powinien się nieustannie rozwijać
 ponieważ wtedy jest spełniony

Polska Rama Kwalifikacji jako narzędzie zmian

 Wspierające uczenie się przez całe życie (LLL)
 Wspierające mobilność pracowników
 Wspomagające rynek pracy i pracodawców
 Umożliwiające potwierdzanie swoich umiejętności
niezależnie od sposobu ich nabycia

PRK – korzyści dla uczących się



Pomoże w określeniu swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.



Pomoże w ustaleniu własnej ścieżki kariery i zaplanowaniu osobistego rozwoju
zawodowego.



Pozwoli na uniknięcie zbędnego powtarzania zajęć i kursów na różnych
poziomach uczenia się.



Pozwoli ocenić, ile są warte zdobywane przez nas dyplomy czy certyfikaty.



Zachęci do uczenia się przez całe życie.

PRK – korzyści dla pracowników



Pomoże przedstawić swoje kwalifikacje w sposób zrozumiały dla
pracodawców na europejskim rynku pracy.



Ułatwi osobom niemającym formalnego wykształcenia potwierdzić
swoją wiedzę i umiejętności zawodowe, a tym samym uzyskać
świadectwo lub certyfikat niezbędny przy poszukiwaniu pracy.



Zwiększy możliwości i sposoby kształcenia się osobom bezrobotnym
lub zagrożonym bezrobociem.



Uprości zmianę zawodu.

Wartość dodana ram kwalifikacji


Porównywalność efektów uczenia się na polskim i europejskim rynku
pracy.



Podniesienie zatrudnialności przez dostosowanie edukacji do rynku
pracy.



Lepsza informacja o kompetencjach absolwentów – dla pracodawców
i edukatorów.



Możliwość uznawania dokonań spoza edukacji formalnej.



Mobilność uczących się i absolwentów.



Zwiększenie motywacji do uczenia się (perspektywa Lifelong
Learning).



Podniesienie jakości nauczania.

Rezultaty projektu

 Polska Rama Kwalifikacji (PRK)
 Raport referencyjny
 Krajowy system kwalifikacji i zintegrowany rejestr
kwalifikacji
 Portal PRK (narzędzia na stronie www.kwalifikacje.edu.pl)

PRK – efekty projektu
Projekt realizowany jest poprzez:
 debatę społeczną,
 badania i analizy,
 spotkania z ekspertami krajowymi
i zagranicznymi,
 działania upowszechniające ideę KRK
oraz promujące strategię uczenia się
przez całe życie.

Upowszechnianie idei KRK
Kampania informacyjno-promocyjna realizowana poprzez:

 współpracę krajową
(seminaria i konferencje KRK, wydarzenia zewnętrzne),

 współpracę międzynarodową
(seminaria i konferencje międzynarodowe, wizyty studyjne),

 działania promocyjne
(konkursy, filmy i animacje, mailingi i newsletter, publikacje w mediach),
 działania w Internecie
(strona www projektu, biblioteka KRK, profil na Facebooku,
internetowa KRKlot, profil na Goldenline, Wikipedia).

kanał YouTube, gra

Spotkania z ekspertami

Eksperci IBE wzięli udział w:

 80 spotkaniach grup branżowych, pracujących nad
przygotowaniem metodologii przypisywania poziomów PRK do
kwalifikacji,

 8 spotkaniach z ekspertami zagranicznymi,
 20 wizytach studyjnych,
 80 seminariach zagranicznych.

Upowszechnianie – współpraca międzynarodowa
W ramach współpracy międzynarodowej zorganizowano:


4 konferencje międzynarodowe, w których wzięło udział
ponad 420 osób,



20 wizyt studyjnych w 8 krajach (Anglia, Szkocja, Walia,
Irlandia Północna, Irlandia Południowa, Dania, Belgia,
Norwegia, Francja, Turcja, Holandia),



30 prezentacji KSK podczas wydarzeń zewnętrznych o
charakterze międzynarodowym (konferencje, debaty,
seminaria, wizyty studyjne),



8 spotkań z ekspertami zagranicznymi na temat projektu
raportu referencyjnego.



Eksperci KRK są uczestnikami międzynarodowych gremiów
dot. ram kwalifikacji (EQF Grupa Doradcza, PLA, ECVET,
EQARF).

Planowane obszary i cele współpracy
międzynarodowej
 Cel główny: Aktywna i satysfakcjonująca współpraca ponadnarodowa
oraz współpraca polskich ekspertów z instytucjami europejskimi w
zakresie KRK oraz LLL
 Pozyskiwanie informacji na temat ciekawych i skutecznych rozwiązań
dotyczących KRK i strategii LLL oraz ich udostępnianie w Polsce
 Zapewnianie udziału polskich ekspertów w europejskiej debacie
naukowej i eksperckiej na temat KRK
 Włączanie polskich ekspertów do międzynarodowej debaty na rzecz
ram kwalifikacji i strategii LLL

Upowszechnianie – współpraca krajowa
Dzięki współpracy krajowej informacje o KRK dotarły do:



2330 osób, które wzięło udział w 16 regionalnych
konferencjach KRK, 7 ogólnopolskich i 4
międzynarodowych,



43 700 osób uczestniczących w 16 wydarzeniach
zewnętrznych (konferencjach i targach adresowanych
do przedstawicieli środowisk edukacyjnych,
specjalistów ds. rynku pracy i HR),



6 417 osób uczestniczących w 161 konferencjach
KOWEZiU,



ponad 15 000 osób, które otrzymały materiały
informacyjne.



ponad 600 osób uczestniczących w seminariach dla
doradców zawodowych i szkolnych, nauczycieli,
wizytatorów.

Seminaria dla doradców szkolnych i
zawodowych
 Seminaria - praca w małych grupach, wykłady i ćwiczenia
 PRK czyli narzędzie dla doradcy szkolnego i zawodowego w oparciu
o rozwiązania krajowego systemu kwalifikacji, opis kwalifikacji napisany
w języku efektów uczenia się, system zapewniania jakości kwalifikacji,
wiarygodna metoda walidacji osiągnięć, budowa portfolio

Co dalej - współpraca z Małopolskim
Partnerstwem i kontynuacja projektu
 Konferencje i seminaria regionalne skierowanych do doradców
zawodowych i szkolnych,
 Konferencje i seminaria lokalne, na terenie Małopolski,

 Wspieranie wpółpracy merytorycznej z interesariuszami systemu
kwalifikacji w Polsce, w tym z grupami branżowymi w zakresie
sektorowych ram kwalifikacji.
 Uruchomienie seminariów
dostępnych w trybie
e-learningowym

Kolejne planowane działania

 Publikacje naukowe, raporty, ulotki, broszury
 Działania reklamowe w prasie i mediach elektronicznych

 Konferencje ogólnopolskie i obecność na dużych
wydarzeniach np. spotkaniach branż, działów HR
 Newslettery, mailingi

Działania na stronie projektu/portalu
 SKSO - system konsultacji społecznych online

 Rozwój platformy moodle, narzędzia e-learningowe
 Rozwijanie narzędzi ścieżki kariery - Mapa kwalifikacji,
Kraina kwalifikacji (dla dzieci) itp.
 Rozwijanie biblioteki KRK on-line

 Współpraca z innymi portalami i portalem EQF
 Tworzenie baz Dobrych Praktyk

Upowszechnianie – konkursy
„Edukreacja” – konkurs dla studentów na promocję idei
uczenia się przez całe życie,
 „Słowa dla kompetencji” – konkurs dla dziennikarzy na
artykuł, promujący uczenie się przez całe życie
w kontekście zdobywania kwalifikacji,
 „Kwalifikacje na fali” – konkurs dla dziennikarzy radiowych
i studentów dziennikarstwa na materiał radiowy na temat
krajowych ram kwalifikacji i zmian w oświacie,
 Konkurs dla studentów na pracę magisterską
dotyczącą idei uczenia się przez całe życie,

 „Liczą się efekty” – konkurs dla firm i instytucji szkoleniowych
na program szkolenia opisany językiem efektów uczenia się.
Informacje o konkursach poprzez reklamy w prasie, kampanię
w Internecie, mailingi, FB – dotarły do ok. 60 000 osób.

Upowszechnianie – filmy i animacje
Animacja na temat Polskiej Ramy Kwalifikacji

Animacja pt. Edukacja nowych możliwości

Film na temat debaty społecznej

Film na temat konferencji międzynarodowej

Animacja na temat Polskiej
Ramy Kwalifikacji

Dostępne na stronie www.kwalifikacje.edu.pl, Facebooku, YouTube.

Upowszechnianie – publikacje w mediach
Dzięki akcji promocyjnej dziennikarze
napisali o KRK w 270 artykułach
prasowych (media drukowane i
internetowe), a eksperci projektu zostali
zaproszeni do 18 audycji w radiu i TV.

Upowszechnianie – mailingi i newsletter
Za pośrednictwem mailingów i newsletterów
informacje o projekcie dotarły do 12 000 osób,
w tym:

 przedstawicieli uczelni wyższych,
 biur karier,

 firm szkoleniowych,
 agencji zatrudnienia,
 urzędów pracy,
 działów HR w firmach,
 organizacji pozarządowych.

Upowszechnianie – kampania w Internecie
Kampanie banerowe oraz artykuły sponsorowane ukazały się na największych
portalach informacyjnych oraz edukacyjnych: Onet.pl, Gazeta.pl, Interia.pl:


całkowity zasięg kampanii: 14 500 000 osób,



średnia liczba odsłon: 600 000.

Upowszechnianie – działania w Internecie
Strona internetowa projektu – 201 200 użytkowników,
473 400 odsłon, bieżące informacje
o projekcie, publikacje, multimedia, FAQ, konkursy.
Kampania reklamowa w wyszukiwarkach i
wybranych portalach – 60 000 000 odsłon
Biblioteka KRK – 420 publikacji polskich oraz
zagranicznych nt. PRK i krajowych systemów kwalifikacji.
Profil na Facebooku – ponad 745 fanów, informacje o
projekcie, wydarzeniach oraz publikacjach KRK.
Gra internetowa KRKlot – ponad 670 rozgrywek
w ciągu 2 miesięcy.
Kanał YouTube – 7172 wyświetleń, filmy
i animacje nt. KRK.
Goldenline – profil oraz grupa dyskusyjna KRK.
Wikipedia – zamieszczenie haseł ze słownika KSK.

Projekt systemowy „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych
wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji
dla uczenia się przez całe życie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego
Instytut Badań Edukacyjnych
Biuro Projektu Krajowych Ram Kwalifikacji
ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa
tel.: (22) 241 71 70, e-mail: krkbiuro@ibe.edu.pl

