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1. INFORMACJA O PROJEKCIE AGROSKILL.

1.1. Tytuł projektu. Uczestnicy projektu

„Weryfikowanie i potwierdzanie kwalifikacji nabywanych w formach AGROSKILL” (Transferring
methods for validation of informal learning to VET institutions in the field of sustainable agriculture).
Uczestnicy projektu: 8 krajów europejskich (9 koordynatorów krajowych i wybrane placówki
edukacyjne w każdym z 8. krajów)

1.2. Idea projektu.

Projekt „Weryfikowanie i potwierdzanie kwalifikacji nabywanych w formach AGROSKILL” jest
realizowany jako Transfer Innowacji wypracowanych uprzednio w ramach Programu Leonardo da
Vinci.

Projekty Transferu Innowacji polegają na korzystaniu z innowacyjnych (pozytywnie

zweryfikowanych i skutecznie funkcjonujących) rozwiązań i przeniesieniu oraz zastosowaniu ich
w innych branżach. Partnerzy z różnych krajów UE przejmują zatem pomysły już sprawdzone we
wcześniejszych projektach i implementują (wdrażają) je do branży w której prowadzą działalność
edukacyjno-szkoleniową. Efektem takich właśnie działań w placówkach uczestniczących w projekcie
AGROSKILL było wdrożenie programu szkoleniowego (kursu pilotażowego) oraz dostosowanie metod
i narzędzi niezbędnych do akredytowania umiejętności i kwalifikacji uczestników kształcenia różnego
typu (formalnego, nieformalnego oraz pozaformalnego/w formach pozaszkolnych).

1.3. Jak projekt wpisuje się w ideę “Uczenia się przez całe życie”.
Kształcenie przez całe życie, rozumiane jako wszelkie podejmowane podczas całego życia działania
mające na celu podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności i kompetencji, w tym osobistych,
obywatelskich, społecznych, bądź związanych z perspektywami zatrudnienia, jest niejako
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kształceniem zapewniajacym drugą szansę, aby zaktualizować podstawowe umiejętności i stworzyć
możliwość kształcenia na bardziej zaawansowanych poziomach.

W branży rolniczej, kształcenie typu nieformalnego (incydentalnego) ma miejsce bardzo często.
Głównie jest to transfer informacji, wiedzy i dobrych praktyk między pokoleniami rolników (rodzice
przekazują wiedzę swoim dzieciom) lub generalnie pomiędzy różnymi rolnikami, często po sąsiedzku.
Tego rodzaju zdobywanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji oraz podnoszenie kompetencji wpisuje
się w ideę uczenia się przez całe życie, wspieraną obecnie w całej Europie

1.4. Metodologia oraz struktura szkolenia pilotażowego.

Z dwóch tematów (do wyboru) zawartych w aplikacji projektowej, został wybrany temat drugi,
dotyczący kwestii walidacji efektów uprzedniego uczenia się oraz wiedzy nabywanej w dowolny
sposób (m.in. w formach pozaszkolnych/kursach, w miejscu pracy, nieformalnie). Uczestnicy
szkolenia zostali zapoznani z tym jak przeprowadzać proces walidacji. Szkolenie zorganizowano pod
nazwą „APL1

– proces rozpoznawania, walidacji i akredytowania wiedzy oraz umiejętności

zawodowych zgodnie ze standardami unijnymi”.

Temat szkolenia

APL – proces rozpoznawania, walidacji i akredytowania wiedzy oraz
umiejętności zawodowych zgodnie ze standardami unijnymi

1

APL (ang. Accreditation of Prior Learning) oznacza akredytację efektów uprzedniego uczenia się, innymi słowy
– jest to proces rozpoznawania i oceny zakresu wiedzy, w tym specjalistycznej, oraz umiejętności i kwalifikacji,
które ludzie nabyli/rozwinęli poprzez uczenie się w sytuacjach nieformalnych, poprzez hobby, na kursach,
podczas szkoleń lub w miescu pracy zawodowej.
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Wymiar godzin

6 (lub więcej – w zależności od potrzeb)

Struktura modułów kształcenia

Moduł 1

Zaprezentowanie Projektu Agroskill

Moduł 2

Wprowadzenie do tematu identyfikacji i uznawania efektów uprzedniego
kształcenia w procesie uczenia się przez całe życie

Moduł 3

Poradnictwo i prowadzenie klienta/uczestnika w procesie uznawania wyników
uprzedniego kształcenia

Moduł 4

Ocena wyników uprzedniego kształcenia

Metody pracy

Prezentacje, przykłady dobrej praktyki i ich analiza, studiowanie materiałów,
dyskusja, praca w zespołach, dyskusja zespołowa, dyskusja ukierunkowana.

Spodziewane efekty

Przewodnik/doradca – opisuje proces uznawania i jego poszczególne części;
wyjaśnia klientom granice i możliwości procesu; zna legislatywną ramę APL
(uznawania uprzedniego kształcenia); zna możliwe sposoby uzyskiwania
kwalifikacji; potrafi zmotywować ubiegającego się; zna podstawową
terminologię z dziedziny kształcenia dorosłych i uznawania wyników
uprzedniego uczenia się.
Asesor – jest w stanie dokonać profesjonalnej, wysokiej jakości i niezależnej
oceny portfolio ubiegającego
się
(dokumentacji potwierdzającej
doświadczenie osobiste i zawodowe), świadectw pozaformalnego kształcenia i
szkolenia, lub oceny podczas egzaminu praktycznego (kompletne i częściowe
kwalifikacje).
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Moduł 1 - Zaprezentowanie Projektu Agroskill
TREŚĆ:
Zaprezentowanie Projektu Agroskill: założenia i cele, zrealizowane działania, osiągnięte dotychczas
rezultaty.
Zaprezentowanie
strony
internetowej
projektu
www.agroskill.eu
oraz
e-platformy z materiałami projektowymi (do logowania się).

Moduł 2 - Wprowadzenie do tematu identyfikacji i uznawania efektów uprzedniego kształcenia
w procesie uczenia się przez całe życie
TREŚĆ:
−
−
−

−
−
−

Wprowadzenie do tematyki Uczenia się przez całe życie
Kształcenie formalne, pozaformalne (formy pozaszkolne) i nieformalne
APL - akredytacja efektów uprzedniego uczenia się, jako proces rozpoznawania i oceny
zakresu wiedzy oraz umiejętności i kwalifikacji nabywanych w dowolny sposób. Omówienie
etapów tego procesu: identyfikacja, dokumentowanie, ocena/walidacja oraz
uznawanie/certyfikowanie
Europejskie zasady oraz polityka w zakresie w zakresie uznawania efektów uprzedniego
uczenia się
Powiązania pomiędzy kwestią uznawania efektów uczenia się a prawodawstwem
i dokumentami strategicznymi związanymi z edukacją
Przykłady dobrej praktyki oraz pozytywne wzory w zakresie rozpoznawania i uznawania
uprzedniego kształcenia w europejskich projektach edukacyjnych.

Moduł 3 - Poradnictwo i prowadzenie klienta/uczestnika w procesie uznawania wyników
uprzedniego kształcenia
TREŚĆ:
− Charakterystyka procesu poradnictwa i prowadzenia klienta w procesie uznawania
uprzedniego kształcenia
− Pomoc w objaśnianiu celów i oczekiwań ze strony klienta w ramach tego procesu
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−

Inwentaryzacja rezultatów uprzedniego kształcenia – identyfikacja zakresu nabytych
zdolności, umiejętności i kompetencji

−

Pomoc w inwentaryzacji wyników kształcenia incydentalnego (doświadczenia nabyte w
pracy, ew. praca wolontariusza, doświadczenia osobiste, hobby itd.)

−

Pomoc w inwentaryzacji wyników kształcenia nieformalnego (kursy i szkolenia organizowane
przez pracodawcę lub przez instytucje szkoleniowe, itp.)

−

Pomoc w inwentaryzacji rezultatów kształcenia formalnego i jego poziomu

−

Pomoc w zdobywaniu właściwych dokumentów wyjściowych dla późniejszej oceny
(certyfikaty, zaświadczenia pracodawcy, opis rezultatów uprzedniego kształcenia itd.)

−

Opcjonalnie: Planowanie dalszego kształcenia (identyfikacja celów, opracowanie planu nauki,
wybór odpowiednich kursów, programów i instytucji kształceniowych).

Moduł 4 - Ocena wyników uprzedniego kształcenia
TREŚĆ:
−

Charakterystyka, kryteria i zapewnienie obiektywności procesu oceniania wyników
uprzedniego kształcenia, rola ewaluatora

−

Ocena wyników uprzedniego kształcenia na podstawie standardów oceniających

−

Ocena przedłożonych dokumentów (portfolio) przy wykorzystaniu ustalonych kryteriów

−

Ocena wyników czynności praktycznych i sytuacji modelowych (tj. ocenianie na podstawie
praktycznego doświadczenia i obserwowania na stanowisku pracy)

−

Problematyka uznawania wyników uprzedniego kształcenia (przyznanie certyfikatu
opisującego kwalifikacje - kompletne lub częściowe).
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2. VALIDACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ W FORMACH POZASZKOLNYCH ORAZ WIEDZY
I UMIEJĘTNOŚCI NABYTYCH NIEFORMALNIE

2.1. Wstęp.
Z procesem uznawania wyników uprzedniego kształcenia jest połączony cały szereg problemów
wynikających z faktu, że kształcenie incydentalne jest przeważnie kształceniem opartym na
doświadczeniach. Uzyskane w ten sposób kompetencje są z trudem porównywalne z wynikami
kształcenia formalnego, natomiast inny jest zarówno sposób ich identyfikacji (rozpoznawania) jak
I sposób ich oceniania dla celów uznawania.

Kształcenie formalne jest ukierunkowane przede wszystkim na realizację wcześniej ustalonych
zamierzonych wyników kształcenia i odtąd również na sprawdzenie i ocenianie wyników w taki
sposób wcześniej określonego kształcenia celowego. W procesie uznawania wyników uprzedniego
kształcenia jest odwrotnie, są tutaj sprawdzane i szacowane w dużej mierze wyniki kształcenia
niecelowego, doświadczalnego (incydentalnego). Tym niemniej chodzi zawsze o ich porównanie
z analogicznymi wynikami kształcenia formalnego a do szacowania ich ekwiwalencji trzeba jakiejś
wspólnej skali.

2.2. Poszczególne etapy w procesie Walidacji/Akredytowania.
Proces akredytowania składa się najczęściej z trzech części: doradztwa, oceny i akredytacji a kończy
na przygotowaniu i przekazaniu stosownego certyfikatu.
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Jeśli przyjmiemy założenie, że akredytacji może się poddać każda zainteresowana osoba bez względu
na sposób nabycia umiejętności i kwalifikacji zawodowych, to w postępowaniu akredytacyjnym
należałoby uwzględnić co najmniej trzy możliwe warianty związane z sytuacją uczestnika, tzn.:

Uczestnik:

−

posiada komplet dokumentów potwierdzających rodzaj i wyniki wcześniej ukończonych
form edukacyjnych,

−

nie posiada żadnych dowodów (dokumentów) potwierdzających rodzaj i skutki jego
wcześniejszej edukacji,

−

posiada dowody (dokumenty) opisujące rodzaj i wyniki wcześniej ukończonych form
edukacyjnych, ale rozszerzył swoje umiejętności lub kwalifikacje zawodowe (np. w trakcie
wykonywanej pracy zawodowej) i chciałby uzyskać odpowiedni dokument, który potwierdzi
ten stan rzeczy.

Wymienione powyżej warianty generują trzy metody akredytacji polegające na przeprowadzeniu:
−

postępowania dowodowego (którego integralną częścią byłoby przeanalizowanie
dokumentacji dostarczonej przez uczestnika postępowania),

−

postępowania egzaminacyjnego (którego integralną częścią byłby egzamin praktyczny,
dostosowany do rodzaju i zakresu akredytowanych umiejętności i kwalifikacji zawodowych),

−

postępowania

weryfikacyjnego

(łączącego

cechy

postępowania

dowodowego

i postępowania egzaminacyjnego).

Każda z wyszczególnionych metod akredytowania powinna być tak przeprowadzona, aby
jednoznacznie identyfikowała liczbę oraz rodzaj umiejętności i kwalifikacji zawodowych
opanowanych przez kandydata, a następnie pozwalała na ich opisowe potwierdzenie stosownym
zapisem dokonywanym na dokumencie (certyfikacie lub świadectwie akredytacyjnym).
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2.2.1. Doradztwo (pomoc doradców w gromadzeniu dokumentacji)
Uczestnik (klient) procesu akredytacji wstępuje do procesu jako zupełnie nieznana jednostka,
podczas gdy np. uczeń czy student w swoim szkolnym środowisku kształci się szereg lat, zna rytm
szkoły i nauczania oraz swoich nauczycieli, a nauczyciele znają jego, stale go obserwują i oceniają.
Tego wszystkiego w procesie akredytowania brakuje. Dlatego w procesie akredytowania jest
potrzebna rola tzw. przewodnika (doradcy), który klienta przez cały proces poprowadzi, pomoże mu
w przygotowaniu portfolio dowodów, zmotywuje go do wytrwania w procesie itd. Pierwszym
zadaniem przewodnika jest zmapowanie historii uczenia się i historii pracy zawodowej klienta.
Ostatnim zadaniem, które przewodnik realizuje wobec klienta jest jego zmotywowanie do dalszego
kształcenia i znalezienie dla niego (lub ewentualnie pomoc w znalezieniu i wyborze) odpowiedniej
oferty kształcenia.

Kandydaci (klienci) aplikujacy w procesie akredytacji efektów uprzedniego uczenia się powinni:
−

wypełnić i złożyć formularz aplikacyjny wraz z wymaganymi załącznikami (jeśli dotyczy),

−

dokonać płatności (jeśli jest wymagana)

−

zgromadzić i przedłożyć dokumentację dowodową (jesli jest wymagana procedurą).

W procesie tym, powinien towarzyszyć klientowi doradca akredytacji, który bedzie przewodnikiem.
Pomaga on kandydatowi zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty (dowody). Kandydat powinien
opisać wszystkie swoje osiągnięcia w najbardziej szczegółowy sposób (co, kiedy, gdzie, jak i kto
nauczył). Oprócz tego opisu, powinny być wniesione dokumenty uzupełniające, które służą jako
dowód dla opisanych faktów. Mogą to być referencje, świadectwa pracy, świadectwa szkolne,
dyplomy, rekomendacje, itp. Ponadto, doradca może zapoznać kandydata z szablonami zadań.

Reasumując, Podstawowym zadaniem przewodnika jest towarzyszenie klientowi podczas całego
procesu uznawania, motywowanie go do jego kontynuowania i pomyślnego zakończenia. Przewodnik
pomaga klientowi w jak największym zakresie identyfikować (rozpoznawać) wyniki jego uprzedniego
kształcenia, współdziała w ich formułowaniu. Zapewnia zdobywanie odpowiednich dokumentów,
pozwalających klientowi udowodnić, że posiada wymagane kompetencje. Przewodnik na podstawie
procesu uznawania proponuje klientowi możliwości jego dalszego kształcenia.
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2.2.2. Weryfikacja i ocena
Opis osiągniętych efektów uczenia się z dokumentami uzupełniającymi będą następnie oceniane
przez asesorów lub ekspertów/ewaluatorów. Po tym, ekspert decyduje o właściwej metodzie
oceniania kandydata (np. wywiad, zewnętrzny egzamin praktyczny, dalsze/dodatkowe dowody)
i przeprowadzana jest procedura weryfikacji i/lub wyznaczany termin egzaminów.
Ewaluator odpowiada za kontrolę, czy klient rzeczywiście posiada kompetencje wymienione
w standardach danej kwalifikacji. Potrafi fachowo, na wysokim poziomie i obiektywnie ocenić
dokumenty, za pomocą których klient udowadnia swoje dotychczasowe doświadczenia nabyte
w życiu osobistym i procesie pracy, w tym certyfikaty uzyskane podczas nieformalnego szkolenia,
kształcenia, opinie informujące o jego doświadczeniach uzyskanych w działalności praktycznej jak
również świadectwa zdobyte podczas kształcenia formalnego. Ewaluator fachowo, na wysokim
poziomie oraz bezstronnie ocenia aktualne fachowe kompetencje klienta podczas ich weryfikacji.
Ewaluator powinien więc być doskonałym fachowcem w dziedzinie, którą ocenia, powinien również
śledzić nowe trendy w tym kierunku.
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2.2.3. Akredytacja/Certyfikacja

Rys.1. Struktura procesu APL (akredytacji efektów uprzedniego uczenia się)
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Role doradcy i ewaluatora na płaszczyźnie ogólnej procesu akredytacji są w jasny sposób rozdzielone.
Praca doradcy kończy się z chwilą, kiedy portfolio jest dokończone i przedłożone do oceny
w placówce dokonującej akredytacji. Ew. przewodnik znowu włącza się do procesu uznawania
dopiero na jego końcu, podczas końcowej rozmowy motywacyjnej z klientem. Ewaluator w procesie
uznawania nie jest obecnie w żadnym kraju uznawany jako zawód, jego praca jest uznawana jako
część istniejącej działalności/zatrudnienia. W wielu przypadkach ewaluatorami są doświadczeni
nauczyciele praktycznego szkolenia zawodowego.

Procedura akredytacji obejmuje wszystkich kandydatów/uczestników procesu akredytowania
umiejętności i kwalifikacji zawodowych (w tym zwłaszcza absolwentów szkoleń, kursów i innych form
doskonalących oraz kandydatów nabywających umiejętności i kwalifikacje zawodowe we własnym
zakresie), a także wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie postępowania
akredytacyjnego, którego integralną częścią może być:
−

postępowanie egzaminacyjne (polegające na akredytowaniu umiejętności i kwalifikacji
zawodowych na podstawie przeprowadzonego egzaminu praktycznego),

−

postępowanie dowodowe (metoda „portfolio” polegająca na akredytowaniu umiejętności
oraz kwalifikacji zawodowych na podstawie zgromadzonej i przedłożonej przez kandydata
dokumentacji dowodowej),

−

postępowanie weryfikacyjne (łączące cechy postępowania egzaminacyjnego i metody
„portfolio”).

Rodzaj i zakres odpowiedzialności osób zaangażowanych w przygotowanie i przeprowadzenie
postępowania akredytacyjnego

Dyrektor placówki dokonującej akredytacji odpowiada za:
−

wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury,
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−

określenie zasad odpłatności za akredytowanie umiejętności i kwalifikacji
zawodowych w placówce dokonującej akredytacji,

−

zatwierdzenie

harmonogramu

akredytowania

umiejętności

i

kwalifikacji

zawodowych,
−

ustalenie składu osobowego Komisji Akredytacyjnej,

−

nadzór nad prawidłowością przebiegu akredytowania umiejętności i kwalifikacji
zawodowych w placówce,

−

podpisanie certyfikatów (świadectw) akredytacyjnych,

−

prowadzenie czynności związanych z wniesionymi odwołaniami i/lub skargami,

−

nadzór

nad

przechowywaniem

i

archiwizowaniem

dokumentacji

procesu

akredytowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych w placówce.

Pracownik sekretariatu placówki dokonującej akredytacji odpowiada za:
−

prowadzenie akcji informacyjnej na temat akredytowania umiejętności i kwalifikacji
zawodowych w placówce dokonującej akredytacji,

−

przyjmowanie wniosków składanych lub przesyłanych przez klientów/uczestników,
deklarujących wolę przystąpienia do akredytowania umiejętności i kwalifikacji
zawodowych,

−

prowadzenie korespondencji z uczestnikami/klientami,

−

przyjmowanie i poświadczanie opłat akredytacyjnych wnoszonych przez uczestników,

−

wpisywanie danych osobowych uczestników oraz akredytowanych umiejętności
i kwalifikacji zawodowych na formularzach certyfikatów akredytacyjnych,

−

wydawanie certyfikatów (świadectw) akredytacyjnych,

−

przyjmowanie odwołań i skarg wnoszonych przez uczestników,

−

przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji z procesu akredytowania umiejętności
i kwalifikacji zawodowych w placówce dokonującej akredytacji,

−

poprawne i terminowe wykonywanie innych zadań powierzonych przez dyrektora
placówki.
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Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej odpowiada za:

−

merytoryczną oraz metodyczną poprawność tematów i zadań egzaminacyjnych,

−

przebieg i rezultaty pracy Komisji Akredytacyjnej,

−

rozdział zadań i prac wykonywanych w ramach Komisji pomiędzy jej członków,

−

prawidłowość dokumentowania procesu akredytowania umiejętności oraz kwalifikacji
zawodowych,

−

podpisanie certyfikatów (świadectw) akredytacyjnych.

Egzaminator Komisji Akredytacyjnej odpowiada za:
−

opracowanie zestawu tematów do pisemnej części egzaminu akredytującego oraz zadań do
egzaminu praktycznego,

−

poprawne i terminowe wykonanie prac objętych procesem akredytacji,

−

podpisanie certyfikatów (świadectw) akredytacyjnych.

Sekretarz Komisji Akredytacyjnej odpowiada za:
−

przeprowadzenie akcji informacyjnej na temat akredytowania umiejętności i kwalifikacji
zawodowych w placówce dokonującej akredytacji,

−

zarejestrowanie wniosków o akredytację i przygotowanie dokumentacji złożonej przez
klientów postępowania akredytacyjnego,

−

zgłoszenie dyrektorowi terminu akredytowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych
oraz liczby osób przystępujących do akredytacji,

−

opracowanie harmonogramu akredytowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych
w placówce,
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−

organizacyjne i techniczne przygotowanie praktycznego egzaminu akredytacyjnego (w tym
także zabezpieczenie egzaminu praktycznego pod względem materiałowym),

−

przygotowanie sali egzaminacyjnej,

−

odbiór dokumentacji z pracy Komisji Akredytacyjnej,

−

przeprowadzenie badania opinii i stopnia zadowolenia uczestników (ankietowanie),

−

wykonanie zbiorczego zestawienia wyników ankietowania na podstawie wypełnionych
kwestionariuszy ankiet,

−

nadanie numeracji certyfikatom (świadectwom) akredytacyjnym,

−

weryfikowanie

treści

zapisów,

które

mają

być

umieszczone

na

certyfikatach

akredytowanych

umiejętności

(świadectwach) akredytacyjnych,
−

wpisywanie

danych

osobowych

uczestników

oraz

i kwalifikacji zawodowych na formularzach certyfikatów (świadectw) akredytacyjnych,
−

wydawanie certyfikatów (świadectw) akredytacyjnych,

−

gromadzenie oraz przechowywanie kopii wydanych certyfikatów,

−

przekazanie dokumentacji celem przechowania i zarchiwizowania.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiada za:
−
−

przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawie unieważniania wydanych
certyfikatów akredytacyjnych,
przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego związanego z wniesionymi odwołaniami
lub skargami.

Członek Komisji Rewizyjnej odpowiada za:
− poprawne i terminowe wykonanie prac objętych postępowaniem wyjaśniającym
prowadzonym przez Komisję Rewizyjną,
− wykonywanie zadań powierzonych przez Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
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3. WNIOSKI.

Dla zapewnienia jakości procesu identyfikacji i walidacji efektów wcześniejszego uczenia się
wskazane jest:
−

nie ograniczać procesu identyfikacji i walidacji jedynie do zorganizowania egzaminu, ale wziąć
pod uwagę, że jest to proces długotrwały (np. w niektórych krajach uznawanie wyników
wcześniejszego uczenia się może potrwać nawet pół roku), co wiąże się również
z zastosowaniem innych (niż egzamin) możliwości opisanych w niniejszym dokumencie,

−

ustalić rolę doradcy/przewodnika - jako osoby bardzo ważnej w całym procesie,

−

szkolić doradców i asesorów, tak aby byli w stanie spełniać swoje role w procesie
rozpoznawania i uznawania kwalifikacji na odpowiednim poziomie,

−

zapewnić dostępność systemu dla wszystkich zainteresowanych,

−

dążyć do stworzenia wspólnych standardów oceny, uwzględniających tylko niezbędne
wymagane na rynku pracy kompetencje, które będą możliwe do zweryfikowania,

−

zaangażować partnerów społecznych i / lub pracodawców w całym procesie uznawania,
w tym podczas pracy nad standardami oceniania,

−

Uczestnicy procesu powinni mieć co najmniej 18 lat.

W dłuższej perspektywie, połączenie wszystkich form edukacji (formanej, pozaformalnej,
nieformalnej) w jeden system, wspomoże zarówno opracowanie standardów kwalifikacji
zawodowych jak i proces walidacji. Walidacja to jeden z ważniejszych elementów w tym systemie.
Dzięki niej możliwe będzie potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza systemem edukacji
formalnej, na przykład przez udział w szkoleniach, wolontariacie czy w wyniku własnych
doświadczeń. Tego rodzaju podnoszenie kompetencji i zdobywanie kwalifikacji wysokiej jakości
wpisuje się też w ideę uczenia się przez całe życie, wspieraną obecnie w całej Europie.
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