KONFERENCIJA „HKO KVALIFIKACIJE - ZA TRŽIŠTE, DRUŠTVO ILI POJEDINCA?“
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 27.-28. listopada 2016.
Već drugu godinu u nizu Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala u suradnji s Ministarstvom
znanosti i obrazovanja organizira konferenciju posvećenu Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.
Nacionalno vijeće osnovano je odlukom Hrvatskog sabora u lipnju 2014. godine, a kroz 17 do danas
održanih sjednica bavilo se zbivanjima u javnim politikama obrazovanja, zapošljavanja, profesionalnog
usmjeravanja i regionalnog razvoja. Nacionalno je vijeće, primjerice, donijelo preporuke o modelu
primjene Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u visokom obrazovanju i u obrazovanju odraslih. Usvojeno
je i mišljenje o Nacrtu programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. U fokusu
rada Nacionalnog vijeća bila su i buduća kretanja na tržištu rada, a rasprave su uobličene u
preporukama za korištenje rezultata studije Projekcije o budućim kretanjima na tržištu rada, posebno
u kontekstu upisne politike u srednje škole i visoko obrazovanje.
Idejna je nositeljica konferencije prof. dr. sc Blaženka Divjak, članica Nacionalnog vijeća. Sudionike će
pozdraviti prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić, predsjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala
te domaćin, dekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Vladimir Jambreković.
Članovi Nacionalnog vijeća poticat će rasprave o relevantnim temama.
Na konferenciji će se sagledati potencijal strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Republici
Hrvatskoj kao i njegova perspektiva na zajedničkom tržištu Europske unije. Hrvatski kvalifikacijski okvir
može dati doprinos hrvatskom strukovnom obrazovanju, ali nužno je razmotriti i izazove u njegovoj
primjeni.
Za učinkovit razvoj gospodarstva i društva važna je i uloga visokog obrazovanja. Upravo da bi ispunilo
tu zadaću, danas studijski programi doživljavaju promjene u sadržaju, metodama rada, ishodima učenja
i potpori za studente. Sudionici konferencije imat će priliku sudjelovati u radionici o usklađivanju
studijskih programa sa standardima kvalifikacija, čime će se povećati njihova kvaliteta i relevantnost.
Gospodarstvo je važan partner visokom obrazovanju pa će se na konferenciji otvoriti rasprava i o ulozi
stručne prakse u razvoju potrebnih vještina studenata za bolju zapošljivost. Potencijal stručnoga i
sveučilišnoga visokog obrazovanja sagledat će se u okrilju rasprave o binarnosti visokog obrazovanja i
njezinom značenju za budućnost hrvatskog obrazovanja i gospodarstva.
Konferencija će biti mjesto na kojem će se Hrvatski kvalifikacijski okvir približiti sudionicima. Rasprava
sa sudionicima polazište je za učinkovitiji razvoj politika koje se odnose na daljnji razvoj Hrvatskoga
kvalifikacijskog okvira. Upravo će tomu velik doprinos dati rasprava s nositeljima projekata na temu
Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira, koji će s publikom podijeliti svoje spoznaje, rezultate i preporuke.
Za učinkovito donošenje politika ključna su istraživanja, koja su ujedno i temelj napretka hrvatskoga
društva i gospodarstva. Stoga će se i ove godine nagraditi mladi istraživači koji su izradili istraživačke
radove o temama relevantnima za razvoj ljudskih potencijala u Republici Hrvatskoj.
Kompetencije pojedinaca ključne su za njihovu konkurentnost na globalnom tržištu rada. Na
konferenciji će se raspraviti i razmotriti koncepti za izgradnju sustava vrednovanja i priznavanja
prethodnog učenja u Republici Hrvatskoj. Vrednovanjem neformalnog i informalnog učenja otvaraju se
mogućnosti da određena znanja i vještine, postupkom vrednovanja, postaju prepoznati i priznati.
Naposljetku, plenarno predavanje dat će poticaj da sudionici promisle kompetencije budućnosti.
Na temelju predavanja, rasprava, prijedloga, prezentacija dobrih iskustava i istraživačkih rezultata donijet
će se zaključci konferencije koji će Nacionalnom vijeću biti smjernice pri izradi preporuka za daljnji razvoj
i implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira u hrvatskom kvalifikacijskom sustavu.
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