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Národní rámec kvalifikací:
•

V současné době již mnoho zemí formuluje své národní rámce kvalifikací jako aplikaci Evropského
rámce kvalifikací pro své specifické podmínky. Cílem je, aby zejména odborné a další vzdělávání
bylo systematičtější, formalizovanější a aby tedy bylo možné lépe ověřovat výsledky tohoto
vzdělávání.

•

Tyto evropské a národní systémy reflektují současné trendy přístupů ke vzdělávání v Evropě, které
jsou charakterizovány zvyšující se rozmanitostí a snižující se formalitou vzdělávacích programů.
Celoživotní vzdělávání se stává nutností.

•

Doporučení Evropské komise stanovilo rok 2010 jako termín, ke kterému by měly být dokončena
veřejná diskuse k systému kvalifikací založeném na bázi EQF. Počátkem roku 2012 by již měly být
národní systémy kvalifikací připraveny k ostrému provozu a vzhledem ke společnému východisku –
EQF – by měly být úplné i dílčí kvalifikace identifikovatelné a mezinárodně srovnatelné.

Proč budovat národní rámec kvalifikací:
Jako hlavní důvody, proč budovat národní rámec kvalifikací, uvádíme:

•

Posun od vzdělávání řízeného nabídkou ke
vzdělávání řízeného poptávkou. Již to nebudou
školy, které budou studentům určovat, které
studijní programy a diplomy jsou pro ně
užitečné; trh práce prostřednictvím možností
uplatnění absolventů bude mít rozhodující
slovo při výběru školy.

•

Zlepšení konzistence konkrétních národních
systémů kvalifikací pomocí struktury kvalifikací,
která je založena na principu komplementarity;
ta bude transparentnější a pochopitelnější pro
uživatele.

•

Komponentní pojetí individuálních kvalifikací
konkrétních osob tak, aby byly lépe
přenositelné z jednoho sektoru do jiného.

Z toho plyne usnadnění prostupu člověka
vzdělávacím systémem.
•

Přijetí modelu, který počítá s formálním,
neformálním i informálním vzděláváním. To
umožňuje právně ošetřit identifikaci a verifikaci
výsledků vzdělávání bez ohledu na jejich typ
stejně jako používat a přiřazovat standardní
kredity jako základní míru pro rozsah a formu
studia.
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•

Položení základů pro mobilitu pracovníků za
prací i vzděláváním, protože kredity budou
převoditelné a rovněž systém identifikace
kvalifikací bude v různých státech srovnatelný.

Co je EQF:
•

Evropský rámec kvalifikací (European
Qualification Framework, dále EQF) byl přijat
23. dubna 2008 na doporučení Evropského
parlamentu. Zřízení Evropského rámce
kvalifikací zajišťuje, že jednotlivé státy mohou
dobrovolně přijmout tento systém zaměřený
na podporu celoživotního vzdělávání a
mobility v Evropě.

•

Evropský rámec kvalifikací je rozdělen do
osmi referenčních úrovní, které se týkají
znalostí, schopností a dovedností, které
student získá od ukončení povinné školní
docházky až po nejvyšší úroveň, což je
doktorát.

•

Evropský rámec kvalifikací je „překladač“ tabulka, podle které lze zjistit, jaká úroveň
vzdělání odpovídá stejné úrovni v ostatních
zemích. Obsahuje různé tituly, diplomy a
certifikáty, které byly porovnány na základě
srovnání výsledků vzdělávání jednotlivých
členských zemí.

•

EQF lze také chápat jako klasifikační
schéma, podle kterého mohou jednotlivé
členské
státy
ohodnotit
své
vlastní
vzdělávací a výukové programy. Cílem je,
aby vzniklo spojení mezi těmito národními
programy a Evropským rámcem kvalifikací.

Proč EQF a pro koho je určen

Evropský rámec kvalifikací slouží jako společný referenční kód k tomu, aby mohly jednotlivé členské země
vytvářet vlastní systémy, kompatibilní a srozumitelné i pro ostatní.
Konkrétně EQF může:
•

•

•
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zjednodušit komunikaci mezi zúčastněnými
subjekty v oblasti vzdělávání a odborné
přípravy procesů v různých zemích a v každé
zemi;

•

podporovat
verifikační
procesy
neformální a informální vzdělávání;

•

konfrontovat a porovnat mezi sebou různé
výsledky vzdělávání, aby mohly být uplatněny i
v jiné zemi než v té, ve které byly získány;

sloužit jako společný referenční rámec pro
jakost a vývoj v oblasti vzdělávání a odborné
přípravy;

•

přispět k rozvoji širokého spektra kvalifikací,
které budou sloužit jako referenční;

•

stimulovat a řídit reformy a rozvoj nových
národních kvalifikačních struktur.

napomoct srovnání potřeb na trhu práce se
vzdělávacími příležitostmi, které nabízejí různé
země;

pro

EU-Dairy projekt:
CÍL: vytvořit nástroj pro převádění vzdělávacích a odborných kvalifikací získaných občany v
různých evropských státech tak, aby byly srovnatelné a srozumitelné, a to zejména, ale nikoliv
pouze pro zaměstnavatele.
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5.1

Nositel, koordinátor a partneři projektu:

FENIL:

5.2

Federaciòn Nacional de Industrias –
Spagna.

IFI:

Istituto de Formaciòn Integral. S.L. –
Spagna.

ČZU:

Česká zemědělská univerzita
v Praze, Česká republika.
http://www.czu.cz/

IDEC S.A.:

International
Development
Education Centre - Řecko.
http://www.idec.gr/

BDF:

Balear
de
Desarrollo
Formacion - Španělsko.
http://www.bdf.es/

FAI CISL:

Federazione
Agricola
Alimentare
Ambientale
Industriale - Itálie.
http://www.fai.cisl.it/

ANIL:

Associacao
Nacional
Dos
Indusreiais de Lacticinos Portugalsko.
http://www.anilact.com/

y

Doba trvání projektu:
•

1/11/2007 – 31/10/2009.
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5.3

Realizované aktivity:

•

Proběhly dvě schůzky projektového týmu: v
Madridu v prosinci 2007 a v Praze v červnu
2008.

•

Byla
provedena
analýza
situace
a
současného postavení mlékařského sektoru
v rámci národního hospodářství z různých
hledisek, zejména ve vztahu k situaci na trhu
práce.

5.4

•

Byly popsány příslušné úrovně pokroku při
přijímání národního rámce kvalifikací (National
Qualification Framework, dále NQF) v každé
zemi.

•

Byly vytvořeny dotazníky, které mají podpořit
propojení NQF s EQF ve státech partnerských
organizací projektu.

•

V tomto okamžiku se zpracovává srovnávací
studie o stavu odborných kvalifikací v odvětví
mléka a mléčných výrobků v partnerských
zemích.

•

Byly
vytvořena
komunikační
strategie
projektu s cílem zajistit šíření informací o
projektu,
jeho činnostech a dosažených
výsledků.

•

Byla vytvořena vizuální identita projektu a
brožura s informacemi o projektu ve všech
jazycích partnerských zemí.

Aktivity, které budou realizovány v nejbližším období:
•

•

Vytvoření metodiky pro aplikaci autodiagnostického nástroje
IN_DAIRY. Jeho základem je výstup z projektu CAST, který
umožňuje strukturovaným způsobem popisovat odborné kvalifikace
ve zvoleném sektoru.
Další setkání projektového týmu v Řecku, a to v říjnu 2008.
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