Pradinio profesinio mokymo modulinių
mokymo programų rengimas ir teikiamų
kompetencijų pripažinimas, naudojant Europos
profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemą
ECVET ir Europos mokymuisi visą gyvenimą
kvalifikacijų sandarą (EKS)
http://www.eqfmeetsecvet.eu

Kas yra EKS?
Europos mokymuisi visą gyvenimą kvalifikacijų sandara yra
kvalifikacijų ir išsilavinimo lygmenų klasifikavimo sistema, susidedanti
iš 8 lygmenų. Visos Europos Sąjungos šalys narės turi susieti savo
nacionalines kvalifikacijų sandaras arba šalyse egzistuojančius
kvalifikacijų lygmenis su EKS. Pagrindinis tikslas yra užtikrinti
tarptautinį Europos Sąjungos šalių švietimo sistemų palyginamumą
ir skaidrumą.

Kas yra ECVET?
Europos profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistema yra techninė
priemonė, skirta palengvinti besimokančiųjų skirtingose šalyse įgytų
profesinio mokymosi rezultatų vertinimą ir pripažinimą, siekiant įgyti
arba suteikti profesinę kvalifikaciją. Todėl ši priemonė palengvina
profesinio mokymo sistemoje besimokančių žmonių judėjimą tarp
Europos Sąjungos šalių. Be to, Europos profesinio mokymo kreditų
perkėlimo sistema sukuria naujas mokymosi perimamumo galimybes
nacionalinėse švietimo sistemose: ji leidžia palyginti turimas
kompetencijas ar mokymosi rezultatus su atitinkamų profesinio
mokymo programų turiniu ir pripažinti šių kompetencijų ir mokymosi
rezultatų įgijimą. Visa tai palengvina ir paskatina mokymąsi visą
gyvenimą.

Projektas
Projektas “EKS ir ECVET atitiktis” (angl. “EQF meets ECVET”) siekia
pasiūlyti naują specialiųjų poreikių turinčių besimokančiųjų profesinio
mokymosi rezultatų pripažinimo modėlį, kuris padidintų profesinio
mokymosi prieinamumą šiai besimokančiųjų grupei: Jų profesinio
mokymosi rezultatų ar jų dalių pripažinimas suteikia vertę tokių
žmonių mokymuisi ir dalinėms kvalifikacijoms, skaidriai parodo įgytus
mokymosi rezultatus. Tai padeda besimokantiesiems integruotis
darbo rinkoje ir naudotis mokymosi visą gyvenimą galimybėmis.
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Projekto rezultatai
Projekte bus sukurtas naujas pradinio profesinio mokymosi kvalifikacijos modelis, kuris leis mokytis nuosekliai. Jis taip pat leis lanksčiai
demonstruoti ir vertinti individualius mokymosi rezultatus, taip sukuriant
geresnes individualaus profesinio mokymosi, leidžiančio įgyti profesinę
kvalifikaciją ar profesinio išsilavinimo pažymėjimą, galimybes. Šiame projekte bus siekiama panaudoti projekto “Įtraukianti nacionalinė kvalifikacijų
sandara” (angl. “NQF Inclusive”) rezultatus, sukurtus institucijų Austrijoje
ir Danijoje, siekiant aprašyti pirmajam ir antrajam kvalifikacijų lygmenims
priskiriamų Slovėnijos, Italijos ir Vokietijos profesinio mokymo įstaigų
mokymo programų mokymosi rezultatus. Be to, remiantis šiais mokymosi
rezultatais ir ECVET sistema, bus parengti profesinio mokymo/-si moduliai. Keturios pradinio profesinio mokymo programos bus išskaidytos į
mokymosi vienetus, įvertinant jų turinį, mokymosi trukmę ir mokymosi rezultatų reikalingumą darbo rinkoje. Galiausiai bus parengtas ir išbandytas
profesinio mokymo/-si vienetų vertinimo ir pripažinimo pagal nacionalinių
kvalifikacijų sandarų reikalavimus modelis.
Projekto partneriai parengs :

Metodinę knygą, kurioje aiškia ir suprantama kalba bus pateiktos 4
modulinės profesinio mokymo programos, teikiančios pirmojo ir antrojo
lygmenų kvalifikacijas

Metodinę knygą, kurioje bus aprašytas pradinio profesinio mokymo
programų moduliarizacijos, taikant Europos profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemą, modelis bei atitinkamų profesinio mokymo/-si
modulių vertinimo ir pripažinimo, remiantis nacionalinėmis kvalifikacijų
sandaromis, modelis.

Lyginamojo tyrimo apie esamą nacionalinių kvalifikacijų sandarų būklę,
neformaliai ir savaiminiu būdu įgytų kompetencijų pripažinimą ir Europos profesinio mokymo kreditų perkėlimo sistemos diegimą partnerių
šalyse, ataskaitą.
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Projekto partneriai:

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (AT); Center Republike
Slovenije za poklicno izobrazevanje (SI); Regione Toscana– Settore Formazione e
Orientamento (IT)
Šiam projektui finansinę paramą teikia Europos Komisija. Šis leidinys išreiškia tik jo autorių
nuomonę, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už šiame leidinyje pateikiamos
informacijos turinį ar jos panaudojimą.

