Partnerzy projektu z Niemiec, Włoch i Polski to instytucje, które mają duże doświadczenie w realizacji
projektów europejskich i tworzeniu nowych dokumentów w ramach edukacji zawodowej. Współpraca
z partnerami w każdym kraju oparta została na tandemach i komplementarnym podziale pracy.
• Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. (VHS Cham), Cham, Niemcy
• Trainingszentrum für Personalentwicklung (TfP), Regensburg, Niemcy
• Politecnico di Milano (METID), Milan, Włochy
• Forum Inicjatyw Rozwojowych (FIR), Białystok, Polska
• Narodowe Forum Doradztwa Kariery (NFDK), Warszawa, Polska
• Éupolis Lombardia (Eupolis), Milan, Włochy
Partnerzy stowarzyszeni z projektem:
• Centro Europeo di Formazione per gli Affari Sociali e la Sanita Pubblica (CEFASS), Milan, Włochy
• Heyse Stiftung, Regensburg, Niemcy

Szczegółowe charakterystyki partnerów:
VHS Cham - community college w regionie Cham to organizacja edukacyjna, która przygotowuje
kursy zawodowe i prowadzi doradztwo w takich obszarach jak m. in.: życie społeczne, praca zawodowa, języki, zdrowie, kultura. Zajmuje się także specjalistycznymi kursami (szkoły drugiej szansy
i programy walki z analfabetyzmem). Duża część działań skierowana jest do młodych ludzi, osób
bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych i chcących zmienić kwalifikacje. VHS zapewnia
doradztwo i wiedzę, jak również szkolenia zawodowe, które pozwalają dostosować kwalifikacje do
nowego rynku pracy.
www.vhs-cham.de
METID (Metodi e Tecnologie Innovative per la Didattica) to Centrum Politechniczne w Milanie,
które zostało stworzone w celu wsparcia nauczycieli zainteresowanych rozwojem dydaktyki poprzez wykorzystanie komputera, multimediów i technologii telekomunikacyjnych. Poprzez wieloletni udział w projektach europejskich METID posiada doświadczenie w rozwoju kompetencji.
www.metid.polimi.it
FIR (Forum Inicjatyw Rozwojowych) to instytucja zaangażowana w szereg działalności związanych z inicjowaniem, wspieraniem i wdrażaniem inicjatyw skierowanych do społeczności wiejskich
i mieszkańców regionu. Celem FIR jest podniesienie świadomości i wiedzy na temat społeczeństwa
obywatelskiego i promowanie społeczno-ekonomicznego zrównoważonego rozwoju na obszarze
związanym z zasobami ludzkich. FIR włącza się w projekty związane z przeciwdziałaniem bezrobociu, zwalczaniem dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. Bierze również udział w rozwoju
przedsiębiorczości.
www.fir.org.pl
NFDK - Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest ogólnopolską organizacją o strukturze regionalnej. Forum zajmuje się rozwojem narzędzi związanych z poradnictwem, metodologią i profesjonalizacją usług doradców zawodowych. Organizacja ma szczególne doświadczenie w zakresie rozwoju
narzędzi do pomiaru kompetencji, umiejętności i zainteresowań zawodowych oraz wprowadzaniu
ram kwalifikacji krajowych, szkoleniu nauczycieli i innych specjalistów poradnictwa. Forum zajmuje
się również kwestią nabywania kluczowych umiejętności w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego.
www.doradztwokariery.pl
Eupolis Lombardia to instytut badań, statystyk i szkoleń w regionie Lombardia, który wspiera decyzyjnie regionalną radę wykonawczą, podobnie jak inne instytucje związane ze strukturą społeczno-gospodarczą. Realizuje to poprzez innowacyjną integrację badań, analizę danych oraz szkolenia.
www.eupolis.regione.lombardia.it

TfP
Trainingszentrum für Personalentwicklung

Trainingszentrum für Personalentwicklung (TfP) (Centrum szkoleniowe dla Rozwoju Personelu) prowadzi badania i rozwój projektów dotyczących metodologii i instrumentów doradztwa.
Wszystkie analizy TfP i instrumenty doradcze są opracowywane przez renomowanych specjalistów
i naukowców pracujących w tych dziedzinach. TfP działa w ścisłej współpracy z organizacjami międzynarodowymi i specjalistycznymi.
www.tfp-regensburg.de

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska
nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.
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Projekt „Uznawanie i potwierdzanie kompetencji
nabytych w sposób nieformalny i pozaformalny
w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacyjnych”

Projekt „Uznawanie i potwierdzanie kompetencji nabytych w sposób
nieformalny i pozaformalny w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacyjnych”

Migracja zarobkowa to proces, który w istotny sposób wpływa na oblicze współczesnej Europy. Z możliwości pracy za granicą korzysta coraz więcej osób,
poszukujących satysfakcji zawodowej, wyższego poziomu życia i zapewnienia
finansowej stabilizacji. W tym kontekście projekt „Uznawanie i potwierdzanie
kompetencji nabytych w sposób nieformalny i pozaformalny w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacyjnych - KODE-NQF” jest ukierunkowany na potrzeby rynku
pracy i kształcenia zawodowego.
Jakie kompetencje – uzyskane poprzez uczenie się
pozaformalne i nieformalne - potrzebne są, by skutecznie poszukiwać możliwości zatrudnienia i znaleźć
satysfakcjonującą pracę, która będzie odpowiadała
potrzebom i oczekiwaniom mieszkańca Europy? Ta
kwestia interesuje dziś nie tylko młodych ludzi, którzy
po zakończeniu edukacji poszukują pracy, ale w coraz
szerszym zakresie dotyczy całego społeczeństwa.
Perspektywa wydłużenia wieku emerytalnego skłania
dziś ludzi dorosłych, a szczególnie osób w wieku 50+
do ciągłego podwyższania swoich kompetencji zawodowych, a nawet zmiany dotychczasowego miejsca
zatrudnienia.
Efektem projektu jest opracowanie podręcznika, który
pozwoli trenerom, doradcom zawodowym oraz specjalistom kształcenia zawodowego przekazywać
wiedzę na temat wymaganych kompetencji ujętych

w ERK i KRK oraz metod ich diagnozowania. Metoda
wypracowana w projekcie pozwala na rozpoznawanie kompetencji uzyskanych w sposób pozaformalny,
nieformalny, jak również formalny wynikający z systemu kształcenia zawodowego, uwzględniając przy
tym kulturowe i społeczne aspekty życia w krajach
Unii Europejskiej. Metoda ta została dostosowana
do Europejskich Ram Kwalifikacji. Może ona ułatwić,
postulowaną przez Unię Europejską, mobilność obywateli oraz promować ideę uczenia się przez całe życie.
KODE to akronim słów „Kompetenz-Diagnostik-und-Entwicklung”
(Kompetencja-Diagnoza-i-Rozwój).
System KODE oznacza rozbudowany system diagnostyczny, szkoleniowy i doradczy. Natomiast KODE-NQF to system KODE dostosowany do Krajowych
Ram Kwalifikacji w UE. W ramach projektu realizowany
on jest w krajach partnerskich tj. w Niemczech, Włoszech i w Polsce.

W ramach projektu wypracowano szereg użytecznych narzędzi, wśród których jest metoda oparta na
Atlasie Kompetencji. Projekt oparty jest na szerokiej
gamie narzędzi do szkolenia, coachingu, mentoringu,
rozpoznawania kompetencji i samodzielnego uczenia się. Podstawą projektu jest wykorzystanie Atlasu
Kompetencji, który obejmuje cztery obszary kompetencji: kompetencje osobiste, kompetencje w działaniu i decydowaniu, metodologiczne i profesjonalne
oraz kompetencje w zakresie komunikacji społecznej.
Cztery obszary kompetencji są kompatybilne z czterema filarami nauki (CEDEFOP, 2009) i powinny być
efektami uczenia się.

Punktem wyjścia przygotowania narzędzi do badania
i uznawania kompetencji był wybór czterech profili
zawodowych związanych z sektorem zdrowia: fizjoterapeuta, pielęgniarka geriatryczna, menedżer opieki
zdrowotnej, menedżer do spraw społecznych i zdrowia odpowiedzialny za zarządzanie np. oddziałem
domu opieki społecznej. Każdy z nich został opisany
w kontekście konkretnych wymagań zawodowych
w Niemczech, w Polsce i we Włoszech. Na podstawie
przeprowadzonych badań opracowano zestaw narzędzi diagnostycznych skierowanych do specjalistów
zajmujących się doradztwem kariery oraz rozpoznawaniem i walidacją kompetencji zawodowych.

Adresatami projektu są w pierwszej kolejności:

Wypracowane narzędzia projektu:

• Osoby, które posiadają rozwinięte kompetencje i umiejętności nabyte w sposób pozaformalny
i potrzebują potwierdzenia tych kompetencji w sposób przejrzysty na europejskim rynku pracy
• Osoby mobilne na europejskim rynku pracy
• Osoby aktywne na rynku pracy, posiadające doświadczenie zawodowe, nie posiadające formalnego
potwierdzenia kwalifikacji zawodowych

• Zmodyfikowana Europejska Biografia (Modified European Biography)
• Wywiad narracyjny (Narrative Interview) wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie kwalifikacji (narzędzie zakłada skupienie się na indywidualnych zdolnościach i sile klienta; klient
z pomocą doradcy może zwiększyć swoje zdolności oraz zdobyć wiedzę o możliwościach swojego
rozwoju)
• Wywiad dotyczące kompetencji zawodowych (Work Based Competence Interview) – wywiad weryfikujący
• Wywiad dotyczący kompetencji specyficznych dla danego zawodu (Competence Interview Specific
to Profession) – dotyczy głównie nieformalnych i pozaformalnych kompetencji związanych z zawodem (oparty na 27 kompetencjach zidentyfikowanych w Niemieckich Ramach Kwalifikacyjnych)

Ponadto:
• Osoby, które poszukują nowych wyzwań w ich obecnej pracy i/lub które chcą osiągnąć nowe
satysfakcjonujące cele w życiu
• Osoby wchodzące na rynek pracy
• Osoby, które chcą rozpocząć karierę w nowym zawodzie
• Osoby, które mają zaniżone poczucie własnej wartości ze względu na różnego rodzaju niepełnosprawności czy też zagrożone wykluczeniem kulturowym lub społecznym
• Osoby, które czują się wypalone zawodowo
• Osoby zagrożone bezrobociem
• Osoby, które chcą podjąć działalność gospodarczą

Ponadto podręcznik zawiera opis oczekiwanych kompetencji doradczych w kontekście mobilności na europejskim i globalnym rynku pracy (m. in. kluczowe kompetencje doradców, inne kompetencje specjalistów pracujących z ludźmi w różnych regionach kulturowych i geograficznych).

Szczegółowe informacje o projekcie znaleźć można na stronie internetowej www.kode-project.eu

