ECVET CMF – Capability Maturity Framework (Πλαίσιο
Ικανότητας Ωριμότητας) για
ECVET ικανά ιδρύματα
Το Ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
(ECVET) είναι ένα ισχυρό εργαλείο του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία
στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ET 2020) για την αύξηση της διασυνοριακής
συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Θα πρέπει να οδηγήσει σε φορητά
προσόντα και μεταφέρσιμα μαθησιακά αποτελεσμάτα, καθιστώντας έτσι τη μαθησιακή
κινητικότητα και η διά βίου μάθηση πραγματικότητα για νέους και ενήλικες εκπαιδευόμενους.
Τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν αρχίσει την εφαρμογή του ECVET, όπως δείχνουν οι εκθέσεις του
Cedefop 2010, 2011, 2012 και 2013 (http://www.cedefop.europa.eu/ en/tags/ecvet). Ωστόσο,
υπήρξε μια ευρέως διαδεδομένη αίσθηση μεταξύ των ομάδων εργασίας ECVET και των
υπευθύνων του ECVET στα κράτη μέλη ότι χρειάζονται κοινές κατευθυντήριες γραμμές για την
υποστήριξη της χάραξης της στρατηγικής και της αλληλοδιδαχής.
ECVET είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητο για την ανάπτυξη συστημάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης και προσόντων, αλλά, ταυτόχρονα, η εφαρμογή του μπορεί να είναι
μια πολύπλοκη και απαιτητική διαδικασία. Υπάρχει, επομένως, μια αυξανόμενη ανάγκη για
καθοδήγηση σχετικά με το πώς να αναπτύχθει ECVET και να καλλιεργήσει μια αίσθηση κοινής
ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εφαρμογής. Προς αυτή την ανάγκη, το πρόγραμμα
ECVET STEP (http://ecvet-step.eu) δημιουργεί το ECVET Capability Maturity Framework
(ECVET CMF), το οποίο παρέχει ένα μέσο για όλους τους ενδιαφερόμενους οργανισμούς που
επιθυμούν να ακολουθήσουν μια σταδιακή, ποιοτικά-ελεγχόμενη προσέγγιση να γίνουν "αρμόδια
όργανα ECVET".
Στον πυρήνα της, η CMF ECVET περιγράφει μια μεθοδολογία για την αξιολόγηση της θέσης ενός
οργανισμού και την ετοιμότητα του ως προς την υιοθέτηση του ECVET και συγκεκριμένες δράσεις
προς την συνεχή και μετρήσιμη βελτίωση της διαδικασίας υιοθετήσεως του ECVET. Έχει
σχεδιαστεί για να επιτρέψει σε οργανισμούς που σχετίζονται με την επαγγελματική εκπαίδευση και
κατάρτιση, αρχίζοντας από τον γεωργικό τομέα, αλλά που κυμαίνονται και σε άλλους τομείς και
κλάδους, να κατανοήσουν και να καρπωθούν τα οφέλη του ECVET από την πλευρά τους, καθώς
και να παρακολουθήσουν την απόδοσή τους και να διαβεβαιώσουν τον έλεγχο της ποιότητας της
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ενσωμάτωσης του συστήματος ECVET στις υπάρχουσες διαδικασίες και στις ροές εργασίας τους.
Το ECVET CMF είναι μια προσαρμογή του γνωστού Capability Maturity Model (CMM), η οποία
εφαρμόστηκε αρχικά στην ανάπτυξη λογισμικού και στη συνέχεια έχει εξελιχθεί σε Capability
Maturity Model Integration (CMMI) και εφαρμόζεται σε άλλους τομείς της επιχειρηματικής
δραστηριότητας.
Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο online εργαλείο του προγράμματος ECVET
STEP: http://ecvet-step.eu/toolkit.
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