MoMoVET - Model celoevropské mobility v odborném vzdělávání
Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) je mocný nástroj
strategického rámce evropské spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (ET 2020).
Zvyšuje možnosti přeshraniční spolupráce v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Tím vytváří
podmínky k systému přenositelných kvalifikací a jednotlivých výsledků vzdělávácího procesu,
který pak přispěje k tomu, aby se mobilita ve vzdělávání a celoživotní učení staly každodenní
realitou pro mladé i dospělé studenty. Členské státy EU začaly realizovat ECVET, jak ukazují
monitorovací
zprávy
CEDEFOP
z
let
2010,
2011,
2012
a
2013
(http://www.cedefop.europa.eu/en/tags/ecvet). Je ale pravdou, že mezi pracovními skupinami a
odpovědnými pracovníky ECVET v jednotlivých zemích je rozšířen názor, že je potřeba
společných pokynů a návodů k podpoře vytváření strategie a vzájemného učení.
Systém ECVET je proto nezbytný pro rozvoj odborného vzdělávání a systémů kvalifikací. Zároveň
však jeho implementace může být složitým a náročným procesem. Proto je stále více zapotřebí
návod, jak vytvořit či zavést ECVET a jak přitom zároveň pěstovat pocit sdíleného vlastnictví v
procesu implementace. K pokroku na této cestě vytváří projekt ECVET-STEP (http://ecvetstep.eu) systém MoMoVET - Model celoevropské mobility v odborném vzdělávání a přípravě,
který může být použit jakoukoliv organizací usilující o efektivní a po jednotlivých krocích popsaný
postup přijímání ECVET.
MoMoVET má ambici stát se propracovaným a harmonizovaným modelem současných procesů a
pracovních postupů týkajících se odborného vzdělávání a přípravy a jejich mobility. Dbá na
zahrnutí pohledu různých zainteresovaných stran v jednotlivých zemích EU a různých kontextech,
včetně formálních a neformálních aktivit odborného vzdělávání a přípravy.
Při tvorbě první verze modelu byl důraz kladen na dokumentaci současných přístupů a osvědčených
postupů v souladu se zásadami ECVET a mobility programu Leonardo da Vinci. Používá
strukturovaný přístup pro prezentaci modelu, na základě dokumentace souvisejících pracovních
postupů pomocí přístupu Business Process Model and Notation (BPMN). Budoucí verze modelu
bude brát v úvahu evropské nástroje jako jsou EQF a také evropské standardizace výstupů projektu,
jako je EuroLMAI, InLOC a e-CF, za účelem sladění modelu s již existujícími evropskými
politikami.
Následující diagramy představují modely BPMN 1. verze MoMoVET. Bližší informace jsou k
dispozici v on-line souboru nástrojů projektu ECVET-STEP: http://ecvet-step.eu/toolkit
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