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Moduliarizavimas ir pagrindinių VET programų
pripažinimas, remiantis ECVET ir EKS
http://www.eqfmeetsecvet.eu

Prasidėjo paskutinis “EKS atitinka ECVET” etapas!
VET programų, susidedančių iš tam tikrų oficialiai pripažintų vienetų, siūlymas gali būti viena iš priėjimą
prie profesinio mokymo lengvinančių priemonių. Tai suteikia galimybes mokytis žingsnis po žingsnio,
suteikia vertę visiems mokymosi rezultatams, net jei jie būtų pasiekti skirtinguose kompetentingumo
lygmenyse, ir siūlo daugiau individualų mokymosi kelią. Papildomai besimokančiųjų tam tikros stiprybės
gali būti įrodytos siūlant mokymosi rezultatų vertinimą įvairiais lygiais.
Visi šie aspektai, įtraukti į projektą "EKS atitinka ECVET". Partneriai iš AT, BE, DE, IT, LT ir SI kartu
kuria modelį, skirtą pagrindinių profesinio mokymo programų mokymosi rezultatų vienetų apibrėžimui
taikant ECVET sistemą. Be to, jie kuria modelį profesinio mokymo vienetų pripažinimui taikant
nacionalines kvalifikacijų sąrangas.
Šiame etape baigti keturių pagrindinių profesinio mokymo programų mokymosi rezultatų vienetų
apibrėžimai. Parengtas ir iki vasaros bus išbandytas šių vienetų pripažinimo taikant acionalines
kvalifikacijų sąrangas modelis. Kuriant šį modelį susidurta su nemažais iššūkiais, kadangi labai skiriasi
partnerių šalių požiūriai į neformalaus mokymosi pripažinimą. Taip pat yra skirtumų dėl oficialaus
pagrindinio profesinio mokymo poreikio. Yra daug skepticizmo dėl to, ar darbo rinkai reikia šių
pagrindinių profesinių kompetentingumų ir, ar būtina juos pripažinti, neatsižvelgiant į asmenų, turinčių
mokymosi negalią ir jų teisę į mokymosi visą gyvenimą poreikį.
Todėl reikėjo imtis tam tikrų veiksmų, kad projekto tikslai būtų pasiekti. Kai kurie šių veiksmų pristatyti
šiame naujienlaikraštyje.
Papildomai skaitytojus norėtume pakviesti į baigiamuosius projekto renginius partnerių šalyse
(detalesnė informacija bus paskelbta adresu w w w .eqf meet secv et.eu iki gegužės mėn.
pabaigos):
16.09.2015, Maribor, SI:
Rugsėjis, 2015, Traunreut, DE:

Galutinė nacionalinė konferencija
Galutinis nacionalinis renginys

Rugsėjis, 2015, Florence, IT:

Galutinis nacionalinis renginys

Spalis, 2015, Kaunas, LT:

Galutinis nacionalinis renginys

22-23.10.2015, Salzburg, AT:

EASPD konferencija & galutinė projekto konferencija

Tikimės, kad jums patiko susipažinti su šia svarbia projekto informacija !
Laukiame jūsų viename iš mūsų projekto baigiamųjų renginių
- Marion Bock, Projekto koordinatorė, Chance B – Holding GmbH
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EKS atitinka ECVET projekto 4-asis partnerių susitikimas
Kaune, Lietuvoje
EKS atitinka ECVET projekto partneriai susitiko balandžio 9-10,2 015, Kaune, Lietuvoje, aptarti
projekto įgyvendinimo pažangos.

Susitikimo, kurį organizavo Vytauto Didžiojo universiteto Profesinio rengimo studijų centras, metu
partneriai kūrė optimizuotą priskyrimo modelio versiją, taip pat aptarė modelio pilotavimo ir vertinimo
klausimus, susijusius su nacionalinio reglamentavimo ir reikalavimų kontekstu. Partneriai dalijosi
patirtimi aprašant mokymosi rezultatų vienetus, diskutavo su tuo susijusius sunkumus ir galimybes.
- Asel Kadyrbaeva, EASPD

Projekto pristatymas “EKS atitinka ECVET”: Neformalaus
švietimo priskyrimas DQR 1 & 2 lygiams

Werkstättenmesse 2015 (Profesinės reabilitacijos mugė ir seminarų paroda asmenims su
negalia)
Werkstätten:Messe Niurnberge, kuri vyksta kartą metuose, yra
labiausiai Vokietijoje lankoma socialinės paramos & mokymo paroda.
Klientai joje randa įvairų produktų ir paslaugų, taip pat daug į praktiką
orientuotų paskaitų apie projektus, iniciatyvas ir naujus sprendimus
seminarams.
Werkstätten:Messe 2015 vyko nuo kovo 12 d. iki 15 d. Marlies
Krumböhmer i r Melanie Biertempfel, abu iš Chiemgau-LebenshilfeWerkstätten GmbH, bei Marion Bock, Chance B – Holding GmbH,
pristatė Europos finansuojamą projektą “EKS atitinka ECVET”.
Ponia Bock pristatė projekto tikslu, susiejant juos su Europos bei
Nacionaline (Vokietijos) kvalifikacijų sistema ir ECVET.
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Ponia Krumböhmer pristatė neformalią profesinio mokymo programą
“Pramonės Seamster/Seamstress" asmenims su negalia, kurią ji
parengė Vokietijos partnerio vardu ir kuri aprašyta modulių ir mokymosi
rezultatų pagrindu. Ji taip pat informavo apie dabartinius projekto
rezultatus, projekto partnerių patirtis bei iššūkius, su kuriais susiduriama
perkeliant projekto tikslus į Vokietijos švietimo sistemą.
Ponia Biertempfel, kuri šiuo metu dalyvauja neformaliuose mokymuose
Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten
GmbH,
su
pasididžiavimu
papasakojo apie savo mokymosi progresą bei parodė daug
paveksliukų, iliustruojančių jos pasiektus mokymosi rezultatus.

- Marlies Krumböhmer,
Chiemgau-Lebenshilfe-Werkstätten GmbH

1-asis ir 2-asis nacionalinių ekspertų susitikimai Maribore (2015 m.
kovo 11 ir 23)

2015 m. kovo mėn., VDC POLŽ Maribor organizavo
2 EKS atitinka ECVET nacionalinių ekspertų
grupės susitikimus. Nacionalinių ekspertų grupę
sudaro: ponia Urška Marentič iš RS za poklicno
izobraževanje centro, ponia Marija Toure iš
Mariboro Srednja šola za oblikovanje, ponia.
Valerija Bužan Sc.D. centro za usposabljanje,
delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, direktorė,
ponia Jana Petje iš centro za usposabljanje, delo in
varstvo Dolfke Boštjančič, Draga, ponia Jasmina
Breznik M.Sc. Mariboro VDC POLŽ direktorė, ponia
Tanja Berlot, ponia Katja Greif, ponia Mateja
Bukvič ir ponia Aleška Knaflič Cijan iš Mariboro
VDC POLŽ.
Projekto veiklos buvo pristatytos ekspertams, kurie
aptarė 1 ir 2 lygmens padavėjo asistento mokymosi
rezultatus.
2015 m. rugsėjo 16 d. VDC POLŽ Maribor organizuos
galutinę nacionalinę EKS atitinka ECVET
konferenciją Maribore, kuroje bus pristatyti projekto
rezultatai.
- Aleška Knaflič Cijan, VDC POLŽ Mariboras
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Sąsajų tarp švietimo (EKS) ir tarptautinio veiksnumo, neįgalumo
ir sveikatos klasifikatoriaus (ICF) paaiškinimas

Tarp EKS ir ICF (Tarptautinis veiksnumo, neįgalumo ir sveikatos klasifikatorius vaikams ir jaunimui)
sistemų yra glaustas ryšys. Šiuo straipsniu siekiama paaiškinti, ką šie du modeliai turi bendro.
Kalbant apie švietimą, Lisabonos konferencijoje ir Europos Parlamento ir Tarybos 2006 m. gruodžio 18
d. rekomendacijose išreikšti specifiniai poreikiai, tokie kaip mokymosi aplinkos, susietos su darbo rinka,
bei mokymosi platformos, orientuotos į įgūdžių, apimančių žinias ir gebėjimus, reikalingus teikti
visuomenei ir darbo rinkai naudingas paslaugas, kūrimas.
Tokie uždaviniai, kalbant apie žmones su negalia, turi pasiūlyti konkrečiias priemones ir technikas.
Pagrindiniai ilgalaikio mokymosi kompetentingumai yra žinių, įgūdžių ir kontekstui tinkamų požiūrių
deriniai. Svarbiausias žinias, įgūdžius ir požiūrius apima 8 kompetentingumai:











bendravimas gimtąja kalba;
bendravimas užsienio kalba;
matematiniai gebėjimai ir pagrindiniai mokslo ir technologijų kompetentingumai;
skaitmeniniai kompetentingumai;
mokėjimas mokytis;
socialiniai ir pilietiniai kompetentingumai;
iniciatyvumas ir verslumas;
kultūrinis sąmoningums ir raiška.

ICF (Tarptautinis veiksnumo, neįgalumo ir sveikatos klasifikatorius vaikams ir jaunimui) iš esmės yra
Pasaulio sveikatos organizcijos (PSO) sukurtas klasifikatorius. Sistema matuoja sveikatą ir negalią
tiek individualiu, tiek populiacijos lygmeniu. Ji buvo oficialiai patvirtinta 2011 m. visų 191 PSO šalių
narių kaip tarptautinis sveikatos ir negalios aprašymo ir matavimo standartas.
Akivaizdu, kad ICF sistema, modeliai ir rekomendacijos, pasiūlytos Europos tarybos, turi įdomų
bendrą dalyką. Sukūrus eilę rekomendacijų ir modelių Europos taryba identifikavo poreikį pagerinti
profesinio rengimo sistemų Europos šalyse tikslų skaidrumą ir pereiti nuo „gebėjimo padaryti“ darbo
vietoje plėtojimo prie spendimų, leidžiančių bet kokiu būdu (formaliu, neformaliu ar savaiminu) įgytų
įgūdžių įteisinimą, plėtojimo. Europos taryba, upač per EKS modelį, siūlo atskaitos lygių sistemą,
atsižvelgiant į įgūdžių sąmoningumo laipsnį, galimybę naudoti įgūdžius darbe.
ICF, kaip ir EKS, apibrėžia pagrindines funkcijas, kurios formuoja šių fundamentalių elementų, būtinų
įsitraukimui į darbą ir visuomenę, pagrindą. Prieš tai minėtose
EK parlamento ir tarybos
rekomendacijose taryba nurodė pagrindinius elementus, kurie turi tapti bet kurios rengimo sistemos
dalimi, ir kurie turi įgalinti žmones tapti sąmoningais ir įsitraukti į Europos kontekstą , apimantį darbą
ir netgi socialinę įtrauktį. ICF ne tik skleidžia šiuos principus, bet ir juos t am tikra prasme papildo.
Juo siekiama pakeisti modelių vertinimą, pereinant nuo paprasto individo „negalios“ trūkumų
identifikavimo prie gerovės lygmens ir dalyvavimo anksčiau minėtose srityse vertinimo.
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Taip pat, laikantis klasikinės klinikinės terminologijos, siūloma koncentruotis į tam tikras sritis, priklausomai
nuo tarybos taip vadinamų “pagrindinių įgūdžių” plėtojimo. Naudinga įvertinti ir dirbti ICF pasiūlytose srityse
tam, kad būtų plėtojami pagrindiniai asmens įgūdžiai. ICF apima ir pateikia elementus, naudingus Tarybos
rekomendacijų rengimui, paskatinant ją atkreipti dėmesį į asmens kontekstą bei asmens ir konteksto
sąveiką.Akivaizdu, kad švietimas ir EKS labai susijusios su ICF ir tai yra labai naudinga priemonė rengiant
asmenis su negalia.

- Patrizia Giorio, FormAzione Co&So tinklas - Consorzio scs

PRANEŠIMAS
EKS atitinka ECVET galutinė konferencija
2015 m. spalio 22-23 d. , EKS atitinka ECVET pristatys geriausias patirtis integracinio mokymo
programose, kurios bus kaip dalis EASPD konferencijos “Integruotos mokymo programos: kurkime
jas kartu”, vyksiančios Salzburge, Austrijoje. Tikimasi, kad renginys suburs suinteresuotas grupes
diskusijai apie gerąsias patirtis, kuriomis pasidalins projektai, susiję su mokymo programomis žmonėms
su negalia. Ši konferencija suteiks puikią galimybę įvertinti integruoto mokymo vietą Europoje.
Konfferencijos dalyviai gales pasirinkti elementus, kurie geriausiai tiks ir praturtins jų mokymosi aplinką.
Tikimasi, kad EKS atitinka ECVET projekto partneriai dalyvaus panelinėje diskusijoje ir organizuos keletą
darbinių grupių. Jie pristatys projektą ir kartu su naudos gavėjais bei mokytojais atliks praktinį projekto
rezultatų demonstravimą.

INFORMACIJA:
EASPD konferencija “Integruoto mokymo programos: kurkime jį kartu”.
Data: 2015 m. spalio 22-23 d.
VIETA: St-Virgil Konferencijų centras, Salzburgas, Austrija

Šis projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis. Šis leidinys atspindi tik autoriaus
požiūrį. Komisija nėra atsakinga už jame pateikimą informaciją.

