www.ibe.edu.pl

Biblioteka KRK
■■ ponad 730 tytułów,
■■ krajowe pozycje związane z tematyką ram kwalifikacji,
■■ zagraniczne publikacje dotyczące ram kwalifikacji w UE,
■■ raporty z badań i debat, analizy oraz słowniki,
■■ elektroniczne, pełnotekstowe wersje książek, czasopism oraz artykułów.

Polska Rama Kwalifikacji
to nowy sposób porządkowania
kwalifikacji i nowe możliwości
ich zdobywania

Do zbiorów biblioteki są na bieżąco dodawane dokumenty
z wizyt studyjnych oraz publikacje powstające w ramach projektu.
Katalog umożliwia tematyczne przeszukiwanie zasobów
za pomocą kategorii oraz słów kluczowych.
Publikacje w bibliotece KRK są dostępne BEZPŁATNIE
pod adresem www.biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css.

Instytut Badań Edukacyjnych
to placówka badawcza prowadząca interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością
systemu edukacji w Polsce. Instytut realizuje projekty systemowe: „Opracowanie założeń merytorycznych
i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się
przez całe życie”, „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – wdrożenie zintegrowanego rejestru kwalifikacji w zakresie
organizacyjno-instytucjonalnym”, „Budowa krajowego systemu kwalifikacji – pilotażowe wdrożenie krajowego systemu
kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania”, „Badanie jakości i efektywności edukacji
oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, „Badanie dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika
edukacyjnej wartości dodanej” (EWD), „Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów” (OBUT).

Instytut Badań Edukacyjnych

ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa | tel. +48 22 241 71 70 | krkbiuro@ibe.edu.pl | www.ibe.edu.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

■■ Chcesz wiedzieć, ile będzie wart Twój dyplom, kiedy wybierasz szkołę, uczelnię czy kurs?
■■ Chcesz sprawdzić, czy liczysz się na europejskim rynku pracy?
■■ Uważasz, że wiele wiesz i potrafisz, ale nie masz dyplomu, który by to poświadczał?
■■ Pomagasz komuś w wyborze kierunku dalszej nauki lub w podjęciu decyzji o zmianie zawodu?
■■ Uczysz innych, układasz program nauczania, prowadzisz kursy lub szkolenia?
■■ Chcesz bez kosztownych błędów związanych z rekrutacją zatrudniać ludzi i dobrze zarządzać swoimi pracownikami?

Polska Rama Kwalifikacji (PRK)
– to sposób uporządkowania wszystkich efektów

zmianę pracy ważne jest, że uzyskanie zaświadczenia

Obejmuje edukację ogólną, wyższą i zawodową,

czy certyfikatu będzie szybsze, prostsze i łatwiej

w tym nie tylko to, czego można się nauczyć w szkole
lub na uczelni, ale także na kursach, szkoleniach,
w pracy, w domu i we wszelki inny sposób.

Kwalifikacji. Ta ostatnia jest uniwersalnym „tłumaczem”

instytucja edukacyjna czy firma szkoleniowa.

magister
magister inżynier
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licencjat/inżynier
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■■ Doradcy edukacyjno-zawodowi zyskają narzędzie,
które pomoże im skuteczniej wspierać osoby chcące
się przekwalifikować i podnieść swoje kompetencje,

zdobywanie kwalifikacji, ich porównywanie, określanie

a także szukające pracy.
pracodawcy w bardziej czytelny sposób.
■■ Pracodawcy będą mogli sprawniej i skuteczniej

referencyjnym. Teraz dokument ten jest dostępny na

przeprowadzać rekrutację, planować siatkę płac

EDUKACJA
OGÓLNA

i szkolenia dla swoich pracowników.
■■ Firmy szkoleniowe oraz inne organizacje zajmujące się

Tym samym Polska spełniła wymagania, by można było

rozmaitymi formami kształcenia będą mogły

porównywać kwalifikacje polskich obywateli

udowodnić wartość swojej oferty i przedstawić ją

z kwalifikacjami mieszkańców innych krajów Unii

w zrozumiały sposób.

Europejskiej. Związane z tym jest też dalsze dofinansowanie
wydatków na edukację ze środków europejskich.
Kwalifikacja to dyplom, świadectwo, certyfikat lub
zaświadczenie, które gwarantują, że posiada się wiedzę

Seminarium przybliży uczestnikom:

stopniu zdolnym do samodzielnej pracy, współpracy,

■■ zagadnienia związane z Polską Ramą Kwalifikacji

kierowania zespołem i ponoszenia odpowiedzialności.
Zintegrowany system kwalifikacji dotyczy tych, którzy
chcą się uczyć i rozwijać przez całe życie, a także
przedstawicieli pokoleń, które dopiero przygotowują się
do wejścia na rynek pracy. Znaczenia nabierają konkretne
efekty, jakie osiągamy, ucząc się przez całe życie, czyli to,
co wiemy, jakie umiejętności i kompetencje posiadamy
oraz jak potrafimy je wykorzystać w życiu zawodowym.
Mniej ważne stają się długość nauki w szkole i na uczelni
i samo miejsce edukacji.
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technikum

ZSZ,
technikum, LO

3

ZSZ

gimnazjum

2

szkoła
podstawowa

1

Po zakończonym seminarium uczestnicy otrzymują
zaświadczenie. Seminaria odbywają się na terenie
całego kraju.

i konkretne umiejętności, a także jest się w takim lub innym

i jej odniesieniem do Europejskiej Ramy Kwalifikacji,

Udział w seminariach jest BEZPŁATNY. Zapraszamy
do rejestracji na stronie www.kwalifikacje.edu.pl

■■ zakres funkcjonowania systemów kwalifikacji
w innych krajach,

Konferencje

■■ najnowocześniejsze metody potwierdzania
kompetencji zdobytych w szkole, w pracy

Konferencje dotyczące zintegrowanego systemu

czy na kursach (m.in. metoda portfolio),

kwalifikacji są organizowane dla przedstawicieli

■■ procedury zapewniania jakości kwalifikacji.

1

matura

w małych grupach, co umożliwia ich interaktywną formę.

Seminaria dla doradców zawodowych
i szkolnych

Numery poziomów PRK

5

■■ Pracownicy będą mogli udowodnić swoją wartość

założenia tego systemu oraz opis PRK w tzw. raporcie
stronie Komisji Europejskiej.

8

EDUKACJA
WYŻSZA

zawodowy.

zintegrowanego systemu kwalifikacji. System ma ułatwić

rok temu przyjął i przedstawił na forum europejskim

doktorat

dostępne.

kwalifikacji w całej Unii Europejskiej. PRK jest narzędziem

wymagań z nimi związanych i ich wartości. Polski rząd

Obecnie poziom PRK przypisano tylko niektórym kwalifikacjom edukacji formalnej
np. świadectwo dojrzałości (matura) to poziom 4.

■■ Łatwiej będzie można ocenić, co oferuje dana
■■ Lepiej będzie można zaplanować swój rozwój

Ma osiem poziomów, podobnie jak Europejska Rama

Polska Rama Kwalifkacji

■■ Dla pracowników, bezrobotnych, osób planujących

uczenia się, a więc i wszystkich polskich kwalifikacji.

EDUKACJA
ZAWODOWA

-

8

wiedza

umiejętności
kompetencje społeczne

Podczas konferencji można się dowiedzieć:
■■ jak będzie działał zintegrowany system kwalifikacji
w Polsce,
■■ jaki jest poziom kompetencji dorosłych Polaków,
■■ w jaki sposób system kwalifikacji może się stać
narzędziem rozwoju regionalnego,
■■ dlaczego inwestowanie w kompetencje jest opłacalne,
■■ jak zmieni się sposób rekrutowania pracowników
oraz planowania kariery,
■■ jakie są dobre praktyki działań łączących edukację
z potrzebami rynku pracy.

samorządów terytorialnych, specjalistów związanych
z rynkiem pracy, pracodawców, doradców zawodowych

Udział w konferencjach jest BEZPŁATNY. Zapraszamy

Dwudniowe seminarium prowadzą profesjonalni

i szkolnych, nauczycieli i dyrektorów szkół, trenerów,

do rejestracji na stronie www.kwalifikacje.edu.pl

trenerzy, którzy wykorzystują nowoczesne narzędzia

pracowników działów HR oraz pracowników urzędów

i ciekawe studia przypadków. Zajęcia odbywają się

pracy.

