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W dniu 14 maja odbyła się w Krakowie Międzynarodowa
Konferencja związana z projektem KøDE-NQF.
Spotkania
miały
miejsce
na
Uniwersytecie
Jagiellońskim w zabytkowej sali Collegium Maius.
Konferencja poświęcona była głównie Europejskim i
Narodowym Ramom Kwalifikacji oraz walidacji i
uznawaniu kwalifikacji nabytych w pozaformalnej i
nieformalnej edukacji w Polsce, Niemczech i we
Włoszech. Uczestnicy zapoznali się z narzędziami
stworzonymi w ramach
projektu oraz otrzymali
informację na temat
realizacji EQF i innych
instrumentów
wspierania mobilności i
przejrzystości w nowoczesnym rynku
pracy w Unii Europejskiej. W
konferencji wzięli udział przedstawiciele władz krajowych i

regionalnych, pracownicy związani z usługami doradczymi,
przedstawiciele rynku pracy, pracodawcy i członkowie organizacji
pozarządowych zajmujących się uznawaniem, zatwierdzaniem i
certyfikacją kompetencji oraz standardów pozaformalnego i
nieformalnego uczenia się. Konferencja była związana z kolejnym
etapie projektu i miała na celu m. in. ocenę opracowanych
produktów i wyników badań.
Uczestnicy dyskutowali także na temat
dystrybucji opracowanych produktów
oraz wyników oceny, opracowanej przez
przedstawicieli kilkudziesięciu krajów
zaangażowanych w projekt KøDE-NQF.
Wśród nich byli przedstawiciele edukacji
i rynku pracy, doradcy zawodowi i potencjalni użytkownicy
produktów. Spotkanie w Krakowie było także okazją do
odwiedzenia unikalnych zabytków miasta, w większości związanych
z Uniwersytetem Jagiellońskim - najstarszą uczelnią w Polsce i
największą w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński, w jednym z
rankingu w 2012 roku, została uznany za najlepszą uczelnię w
Polsce.
W ramach działań promocyjnych partnerzy
projektu przygotowali broszurę o projekcie
KøDE-NQF. Jej celem było przedstawienie
głównych założeń projektu i wprowadzenie do
zagadnień Europejskich i Krajowych Ram
Kwalifikacji (grupy doradcze zajmowały się
również działaniami informacyjnymi i

promocyjnymi). Broszura
poświęcona
została
procesom
migracyjnym jako zjawisku, które ma znaczący wpływ na oblicze
współczesnej Europy. Możliwość pracy za granicą jest coraz większa
i coraz więcej osób szuka zadowolenia z wykonywanej pracy,
wyższej jakości życia oraz stabilności finansowej. W tym kontekście
projekt KøDE- NQF koncentruje się na potrzebach rynku pracy. W
ramach wdrożenia wyników projektu, partnerzy pracują obecnie
nad ostateczną wersją podręcznika KøDE- NQF.
4 czerwca odbyło się spotkanie partnerów (Skype). Była to okazja
do dyskusji na temat analiz przygotowanych przez doradców i
współautorów komentarzy oraz dalszego rozwoju podręcznika. W
ramach kolejnego spotkania, które odbędzie się 18 września 2013
roku (gospodarzem będzie Éupolis Lombardia), omówiony zostanie
proces wdrażania narzędzi projektu oraz przedstawione zostaną
ostateczne wyniki projektu KøDE-NQF. Konferencja w Mediolanie
ma również na celu wprowadzenie do systemu uznawania i
potwierdzania kompetencji nabytych w nieformalnych i
pozaformalnych kontekstach w trzech krajach partnerskich:
Niemczech, Włoszech i Polsce. Podczas spotkania zaprezentowane
zostaną działania podejmowane w ramach projektu oraz
przedstawione ostateczne wyniki badań, które zostaną
zamieszczone w globalnej strategii uznawania, zatwierdzania i
certyfikacji kompetencji. Specjaliści edukacji zawodowej,
poradnictwa i rynku pracy omówią wyniki projektu oraz
zaprezentują możliwość wykorzystania projektu w swojej
działalności zawodowej. Ostateczny program spotkania zostanie

opublikowany na stronie internetowej projektu: www.kodeproject.eu. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:
Benedetta.Badino @ eupolislombardia.it.
Prezentacja KøDE-NQF w dniu 24 września 2013 r., Cham, Niemcy.
VHS Cham przedstawi ostateczne wyniki projektu podczas
konferencji KøDE-NQF w Niemczech. Zainteresowane podmioty z
dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego, poradnictwa i
Krajowych Ram Kwalifikacji zostali zaproszeni do udziału w
konferencji. Odbędzie się ona w dniu 24 września 2013 r. w godz.
10.00 - 14.00 godz. Informacje o spotkaniu znaleźć można pod
numerem telefonu +49 9971 8501 20 lub pod adresem:
projects@vhs-cham.de
Partnerzy projektu:
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• Narodowe Forum Doradztwa Kariery (NFDK), Warszawa;
• Politecnico di Milano (METID), Milan;
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Partnerzy stowarzyszeni:
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Projekt został zrealizowany
przy wsparciu finansowym
Komisji
Europejskiej.
Publikacja
odzwierciedla
jedynie stanowisko autora i
Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą
odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną
oraz za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji. Numer
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