ECVET CMF - Okvir upavičenosti in usposobljenosti za uporabo
ECVET v pristojnih inštitucijah
Evropski kreditni sistem za poklicno izobraževanje in usposabljanje (ECVET) je učinkovito orodje
strateškega okvirja za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (Izobraževanje in
usposabljanje 2020 – Education and Training (ET2020)) za povečanje čezmejnega sodelovanja v
izobraževanju in usposabljanju. ECVET naj bi vodil do prenosljivih kvalifikacij in učnih izidov in s
tem omogočil, da postaneta učna mobilnost in vseživljenjsko učenje realnost za mlade in odrasle.
Države članice EU so začele z implementacijo ECVET-a, kot je razvidno iz poročil CEDEFOP-a za
leta 2010, 2011, 2012, 2013 (http://www.cedefop.europa.eu/en/tags/ecvet). Vendar pa se je v
delovnih skupinah ECVET in med strokovnim kadrom, zadolženim za ECVET v državah članicah,
razširil občutek, da so potrebne skupne smernice za podporo strateškim formulacijam in
vzajemnemu učenju.
ECVET je ključno orodje za razvoj poklicnega izobraževanja in usposabljanja in sistema
kvalifikacij, vendar je lahko njegovo uvajanje kompleksen in zahteven proces. Zato obstaja vse
večja potreba po smernicah o tem, kako ECVET razviti in vzpostaviti občutek skupne
odgovornosti v procesu njegove implementacije. V ta namen v okviru projekta ECVET STEP
(http://ecvet-step.eu) nastaja orodje Okvir upravičenosti in usposobljenosti za uporabo ECVET
v pristojnih inštitucijah (ECVET CMF), ki zainteresiranim organizacijam zagotavlja postopen in
kakovosten pristop k uvajanju ECVET-a z namenom, da pridobijo status 'ECVET kompetentnih
inštitucij'.
V svojem bistvu ECVET CMF opisuje metodologijo za ovrednotenje položaja organizacije in njene
pripravljenost za uvajanje ECVET-a ter specifičnih dejavnosti v smislu neprekinjenega in
merljivega izpopolnjevanja v procesu uvajanja. Zasnovan je tako, da omogoča organizacijam s
področja poklicnega izobraževanja razumevanje in koriščenje prednosti ECVET-a z njihove
perspektive, kot tudi spremljanje njihove uspešnosti in zagotavljanje nadzora nad kvalitetno
integracijo ECVET sistema v njihovih obstoječih postopkih in poteku dela. Uvajanje sistema
ECVET se začenja na kmetijskem področju, vendar s širitvijo na druga področja in sektorje.
ECVET CMF je priredba znanega modela Capability Maturity Model (CMM), ki je bil prvotno
uporabljen za razvoj programske opreme in pozneje razvit v Capability Maturity Model Integration
(CMMI) ter uporabljen na drugih poslovnih področjih .
Več informacij je na razpolago na spletni streni ECVET STEP: http://ecvet-step.eu/toolkit

The ECVET-STEP project has been funded with support from the European
Commission. This publication reflects the views only of the authors, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.

