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Ez a projekt Európai Bizottság finanszírozásában valósult meg.
A kiadvány tartalmáért kizárólag annak írója felelős. Az Európai Bizottság a benne lévő tartalom
felhasználásáért nem vonható felelősségre.

Ezt a projektet támogatja a Szövetségi Oktatási Minisztérium, Művészet és Kultúra (osztrák Oktatási Minisztérium)
és az Európai Bizottság!

A projekt háttere
Norbert Lachmayr, Maria Gutknecht-Gmeiner (Ausztria)

Európai szinten számos kezdeményezés valósul meg annak érdekében, hogy növelje a hosszú távú
mobilitást az európai munkaerő piacon. Mindenütt elterjedt divatos kifejezések, mint Euro-Pass1
vagy EQF2 és NQF3 készültek a megvalósítás érdekében. Az európai felsőoktatásban már jelen van
a működő ECTS4 modell, kiegészítő oklevéllel5, ami hozzájárul a kurzusok, tudományos eredmények
átláthatóságához és összehasonlíthatóságához.

A szakképzést illetően a “Európai Szakoktatási és Szakképzési Kredit-transzfer Rendszer”
kidolgozása megkezdődött6. Az Európa Tanács 2000-ben Lisszabonban elhatározta, hogy a
Közösség oktatási és képzési rendszerének fejlesztéséért tett erőfeszítések legjelentősebb részének
a képesítések átláthatóságának kell lenni. Az Európa Tanács 2002-ben Barcelonában tartott ülésén
szintén kifejezte annak fontosságát, hogy a szakképzés (VET) átláthatóságát és elismerési
módszereit fejleszteni kell.7
Az ECVET8 célja, hogy megkönnyítse az egyéni tanulási kimenetek transzferét és elismerését. Más
szavakkal, az ECVET feladata, hogy javítsa az összehasonlíthatóságot és kompatibilitást különböző
nemzetek képzései és képesítési rendszereiben.
Az ECVET támogatja az egyéni tanulási utakat. Ennek révén a tanulók egy adott időszakban
összegyűjthetik az előírt tanulási egységeket, vagy tanulási kimeneteket egy bizonyos képesítés
megszerzése érdekében különböző országokban, különböző tanulási környezetben. A rendszer
rugalmassága megkönnyíti a tanulók mobilitását, míg annak alapelvei biztosítják minden egyes
képzés egységét és sérthetetlenségét, valamint óvják a rendszer egészét.
A rendszer ugyancsak lehetőséget ad a készségek és képességek közös meghatározására, ami
teljes mértékben kompatibilis az ECTS9-sel.
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A képesítések standard formátuma pl. curriculum vitae
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Európai Képesítési Keretrendszer, célja a megszerzett tudás, készségek és kompetenciák meghatározása és a kompetenciák nyolc
különböző szintjének definiálása és ennek révén azokat nemzetközileg összehasonlíthatóvá tétele
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Nemzeti Képesítési Keretrendszer

4

Európai Kredit Átviteli Rendszert
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Kiegészítő Oklevél, a befejezett tanulmányok részletes leírása
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ECVET, Európai Szakoktatási és Szakképzési Kredit-transzfer Rendszer
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Cf: Az Európai Parlament és Tanács javaslata 2009. június 18-án az Európai Kredit Rendszer VET (ECVET) (2009 / C
155/02)felállításáról
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Cf:. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc50_en.htm

A rendszer indulására10 2012-őt határozták meg Annak bevezetése és indítása önkéntes alapon
történik. A nemzeti szakképzési rendszereket nem kell kicserélni. A rendszer bevezetésének nem ír
elő semmilyen egyéni tanulási kimenetet és nem célja képesítési rendszerek szétdarabolása, sem
harmonizációja.
Fontos elemek
Az ECVET az Európai Bizottság11 ajánlásával, különböző eszközökből áll: a képesítés leírása a
tanulási kimenet egységeiben kifejezve a hozzá kapcsolódó pontértékekkel, elismerési és
összegyűjtési folyamat, valamint kapcsolódó dokumentumok, mint tanulási megállapodások,
bizonyítványok, és ECVET használati útmutatót.

Az ECVET egy átláthatóbb technikai keretrendszer a tanulási kimenetek számára, ami bárki
számára hozzáférhető. Számos egykori és aktuális Leonardo da Vinci pilot témája, hogy ezt a
keretrendszert vagy mátrixot milyen módon lehet gyakorlatba12 ültetni. A MAP ECVET project
kísérelte ezt meg először az egészségügy területén.
• Teljesített tanulási egységek információs csomag: a képesítés leírása a tanulási
kimenetek egységeiben (tudás, készségek, kompetenciák), melyek transzferálhatók
és összegyűjthetők.
• A munkaterheléshez kapcsolódó kredit pontok szükségesek és az információ
forrásának szolgálnak. Átlagosan várható tanulási kimenet formális, nappali
szakképzési évben 60 kredit ponttal mérhető. Az ECVET pontok jelentősége az adott
teljesített tanulási kimenetekhez tartozik. Mindössze numerikus funkciója van, de nem
képvisel egyéb "értéket".
• Megállapodás a tanuló, a küldő és fogadó intézmény között. (elismerési
megállapodás). A küldő intézmény tanulmányi szerződést köt a külföldi fogadó
intézménnyel. A fogadó intézményben az adott személy elsajátítja a megfelelő tudást,
készségeket és kompetenciákat, természetesen ezek a kimenetek értékelésre
kerülnek. Az adott személyre vonatkozóan megállapítják a tanulmányi krediteket
(tanulási egységek hozzárendelt ECVET pontokkal/ kredit pontokkal). A tanuló által
összegyűjtött kreditek egy egyéni ajánlásban kerülnek rögzítésre, és a tanulási
kimenet elismerésére szolgálnak. A küldő intézményben a kredit pontokat validáják, a
tanulási kimenetek elismerésre kerülnek a jövendőbeli képesítésbe, az összegyűjtött
és vonatkozó kreditpontok beszámításra kerülnek.
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Az ECVET rendszer fejlesztése 2002-ben kezdődött, a kopenhágai folyamat után. 2004-ben a Maastricht Szerződést követően az EQF
–et és az ECVET-et célként határozták meg. A MAP: ECVET project ideje alatt az ECVET felállításáról konkrét ajánlás született, amire
2012-őt tűzték ki célul.
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• visszatekintés egy gaining szervezet részéről vagy munkakörnyezetből, amivel
kölcsönös bizalmi szerződés került megkötésre.

A) A kompetencia értékelés szükségessége az egészségügyben
Günter Flemmich, Petra Herz (Ausztria)

Egész Európában a szakképzésben nagy igény van a képzések és képesítések
átláthatóságára.
A MAP: ECVET projektben fejlesztett kompetencia alapú keretrendszer lehetőséget ad az
egészségügyi asszisztensi és szakasszisztensi kreditek, képzések, képesítések és szakmai
készségek és kompetenciák összehasonlítására Európában (6 európai ország gyakorlati
tapasztalata alapján).
A kifejlesztett modell lehetővé teszi a képzések, képzések egyes részeinek és foglalkozási
készségek és kompetenciák összehasonlíthatóságát, elismerését és beszámíthatóságát
Európa szerte (6 európai ország levezetett példáira alapozva).
A MAP: ECVET project közvetlen célcsoportja az egészségügyi asszisztensi és szakasszisztensi
képesítéssel rendelkezők, a diagnosztika (képalkotás és laboratóriumi képesítések) és a terápia
(fizioterápiás asszisztens) területén képzettek és dolgozók. Ausztriában, a MAP: ECVET projekt
elsődlegesen a képesített technikai személyzetre vonatkozik (DMTF), akik képzésük után mind a
diagnosztika mind a terápiás területen dolgoznak.
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megállapodásoktól), hogy képzésüket egy európai kontextusba ágyazzák. Nincs lehetőség arra,
hogy a képzés egyes részei más európai országban kerüljenek teljesítésre, ahogy arra sem, hogy az
egyén tanulóként, vagy szakdolgozóként mobilitásban vegyen részt. Az európai országok különböző
munkaerő piaci feltételeiből adódóan nagy szükség lenne a szakdolgozók és természetesen a
projekt célcsoportjának növekvő mobilitási lehetőségeire, amire jelenleg nincs lehetőség az
átláthatóság és beszámíthatóság hiánya miatt. Míg egyfajta átláthatóság és beszámíthatóság
megvalósult a felsőoktatásban a Bologna folyamatnak, és az ECTS rendszernek köszönhetően,
mostanra sürgető igény jelent meg a szakképzésre vonatkozóan az ECVET modell létrehozására
azonos feltételekkel.

B) Kompetencia Értékelés: Lépésről lépésre
Petra Herz, Robert Herz (Ausztria)

A kompetencia fogalma a szakképzésben
Az oktatásban a kompetenciát részben a következőképpen definiálják "személyesen fejlesztett
hozzáértés”.
Adott személy, aki elég hozzáértéssel rendelkezik ahhoz, hogy megfelelően végezzen bizonyos
feladatokat, kompetensnek mondható ebben az értelemben.
Kompetenciára szert lehet tenni oktatás, továbbképzés, tapasztalat, önértékelés, informális tanulás,
és autodidakta módon.
Az oktatásban az 1990-es években meghonosodott négy fő kompetencia, melyből minden más
kompetencia levezethető:
 szociális,
 szakmai készségek,
 gyakorlati kompetenciák és
 személyes készségek

Fejlesztési útmutató: egyszerű- kényelemes- azonnal alkalmazható
A

jelen

dokumentum

kifejti

a

kompetencia

alapú

keretrendszer

követelményeit. A fejlesztés fázisai:

1 FÁZIS: az általános kompetenciák definíciója és részletes leírása
2 FÁZIS: a fő tevékenységek definíciója
3 FÁZIS: a munkafolyamatok definíciója
4 FÁZIS: a tevékenységek leírása
5 FÁZIS: kompetenciák rendelése a tevékenységekhez
6 FÁZIS: egységek definiálása és kredit pontok hozzárendelése

fejlesztésének

1) Az általános kompetenciák definíciója és részletes leírása
projekt partnerség AT, HU, IT, NL, RO

The MAP kompetencia alapú keretrendszer különböző prioritások kompozíciója: képzésen kívül
megszerezhető kompetenciák, szakmai fő feladatok, gyakorlati tevékenységek és ehhez kapcsolódó
munkafolyamatok. Ezek megjelenek minden egyes leírt szakképesítés esetén.
A kiválasztott kompetenciákra tudatosan esett a választás olyan szempontból, hogy a kompetencia
alapú keretrendszer hosszú ideig érvényes legyen, és változatos karrier utakat kínáljon a
szakképzés egészében. Az Európai Kulcs Kompetenciák szintén fontos szempontként jelentkeztek.
25 univerzálisan alkalmazható kompetencia (A – Y13) került kiválasztásra és vízszintesen
elrendezve:
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Vgl: SHL Univerzális Kompetencia Keretrendszer. Professor Dave Bartram, SHL Research Director, January 2004

2) Tevékenység leírás – a fő tevékenységek kifejtése
Elisabeth Kalchschmid, Christian Fürhapter, Petra Herz, Robert Herz (AT) Zsófia Pál (RO),
Roberto Penna (IT), Lóránt Csomai, Katalin Gasparik (HU)

A kompetenciák értékelése megköveteli a munkatevékenység kifejtését. A MAP: ECVET
projektben sablon került kidolgozásra a tevékenység leíráshoz.
A központi kérdések a következők:
• Legfőképpen mely TEVÉKENYSÉGEKET végzik az adott munkakörben?
• Lehetséges körülírni a fő tevékenységeket?
Ez a tevékenység leírás a sorban végzett tevékenységeket fejti ki, amit egy adott munka
elvégzése megkíván. A jó tevékenység leírás szintén magába foglalja a belépési feltételeket,
a képzés hosszát és a fejlődési lehetőségeket. Ennek célja az, hogy a munkáltató tudja,
hogy a leírt képesítéshez tartozó tevékenységek elégségesek-e.
A tevékenység leírás nem mindenre kiterjedő, de a szakképesítés igen.
KIK készítik a szakma leírását?
Helma Hoebink, Jeannie Bertens (NL), Andrea Wadsack, Renate Wagner (AT)

Azok az emberek a szakterületről, akik ismerik a munkafolyamatot, a kapcsolódó
munkafolyamatokat, és képesek ennek leírására. Ebből adódóan a tevékenység leírás nem
más, mint a munkahelyen végzett tényleges feladatok leltára.
Az objektív eredmény érdekében fontos, hogy az adott szakma szakértőinek nagy csoportja
(10-20 fő) ellenőrizze a munkafolyamatokat és a tevékenység leírást és javítsa és/vagy
testre szabja, ha szükséges.
A tevékenység leírásban szereplő egyéb fontos információk:
 foglalkozás: általános áttekintés
 szakmai tevékenység
 munkahely
 felelősségek
 fő tevékenységek
 minőségbiztosítási rendelkezések
 képzés hossza és bizonyítvány

3) A munkafolyamatok leírása
Projektpartnerség

A szakmai tevékenységek feladat törzsekbe kerülnek csoportosítva. Minden egyes fő
tevékenység különböző tevékenységekből áll. Ezek a munkafolyamatok egyszerű
megfogalmazásban kerülnek függőleges helyzetbe.
Példa: A “felelősség a betegekért” feladattörzs a következő munkafolyamatokat tartalmazza:
 Páciens fogadás
 A páciens informálása
 A páciens és vizsgáló környezet előkészítése

4) Az egyes munkalépések leírása
Projektpartnerség

A különböző munkafolyamatok leírásában nyilvánvalóvá válnak az egyes szakmák közötti
különbségek és azonosságok. Az egyes munkafolyamathoz tartozó tevékenységek
lépésekből állnak és ezek a lépések a Tevékenység leírásban részletesen kifejtésre
kerülnek.
Könnyen felismerhető, hogy a kompetencia alapú keretrendszer csak a képesítéshez tartozó
Tevékenység leírással olvasható, értelmezhető és használatos.

5) Tevékenység jelölések a kompetenciákhoz
Projektpartnerség

A vízszintes és függőleges részek a kompetencia mátrixban összetartoznak. A kompetencia
mátrix sablonként szolgál a meglévő és hiányzó kompetenciák beazonosításához.

A mátrix egyszerű áttekintést biztosít,
hogy mely kompetenciák a legfontosabbak
az egyes tevékenységekhez, ezek zölddel
kerültek megjelölésre.
.
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6) Kredit pontok
Elisabeth Kalchschmid, Christina Fürhapter

A kredit pontok a képzési program, vagy egy képesítés bizonyos részeinek mennyiségi
mérésére szolgálnak. A kredit pontok mindig a “tanuló munkaterhelésén” alapulnak és meg
kell őket szerezni a képzés céljainak eléréséhez. Az elsajátítandó kompetenciák kifejtésre
kerülnek.
A “tanuló munkaterhelés” kifejezés kifejezi azt az összegzett időmennyiséget, ami
feltehetően szükséges egy, az oktatásban részt vevő személy számára, hogy megszerezze
a képzéshez, vagy képesítéshez rendelt kompetenciákat és magába foglalja azokat a
tanulási tevékenységeket, amik a kompetenciák megszerzéséhez szükségesek.
A következő tanulási tevékenységek kerültek tárgyalásra a projektben és ezeket a course
(LV) foglalja össze. A kreditek hozzárendelése során az európai ajánlást alkalmaztuk, az
adott képzésben 60 kredit évenként.
A következő típusú órák kerültek megjelölésre a pontozáshoz és súlyozáshoz:
Előadás - lectures (VO)
A VO elméleti tudást, tényeket és módszereket biztosít, melyek a legfrissebb tudományos
tényeken alapulnak. Ennek garanciája a tanári és kutató közösség tagjai. Az értékelés a
képzés végén végzik szóbeli és/vagy írásbeli vizsgán.
Integrált óra - integrated courses (ILV)
Az ILV az előadás és konzultáció kombinációja. Célja az elmélet és gyakorlat integrálásának
támogatása. Az elméleti tudás, ami előadásokon kerül átadásra, a konzultációkon elsajátított
készségek kapcsolódnak. Az értékelés a képzés folyamatában történik.
Konzultációk - tutorials (UE) – készségek tanulása – skills learning
A konzultációk az elsajátított elméletre épülnek és mintegy annak megszilárdítására
törekednek. A konzultációk során példaértékűen foglalkoznak speciális területeken felmerülő
problémákkal gyakorlati munka és esettanulmányok formájában, stb. Kiegészítik a VO/SE
típusú órákat és előtérbe helyezi a megszerzett tudást. Az értékelés elsősorban a képzés
folyamatában történik.
Munkahelyi gyakorlat - placement (PR)
A PR elöltése egy ellátó, szociális, kutató vagy tudományos intézményben, segít tanulni,
fejleszteni és használni a munka specifikus készségeket és kompetenciákat. Az egyéni PR
megtörténtét és dokumentációját a fogadó intézmény írásban teszi meg. A dokumentum
tartalmazza a gyakorlat hosszát, a tevékenységi területet, ahol a gyakorlat folyt, a
módszertani, szociális, kommunikációs, és személyes kompetenciákat csakúgy, mint egy
írásos jelentést a gyakorlati képzésről és minősítést, melyet a tanárok egyike állít ki.
Szeminárium - seminar (SE)

A tárgyhoz tartozó, tanárok támogatásával kidolgozott tartalmakat a tanulók bemutatják
előadások és prezentációk formájában. Az SE adott és határos szakmai területekhez
alkalmazható tudást.
Az SE-n való részvétel előfeltétele, hogy a tanuló rendelkezzen speciális ismeretekkel és
észségekkel, hogy téma specifikus munkamódszereket használjon. Az értékelés a képzés
folyamatában történik írásbeli tesztek és prezentációk értékelése révén.

Munkaszerű gyakorlat - labour placement (LPR)
A LPR tanári vezetés alatt segít meg tanulni és javítani az elméleti és gyakorlati munka
specifikus készségeket és kompetenciákat. Célja, hogy kiscsoportban konkrét feladatok
kerüljenek kidolgozásra és bemutatásra. Az értékelés a képzés folyamatában történik.
colloquium (KO)
A KO célja az információ csere, valamint aktuális munka specifikus kérdések és kutatások
megvitatása. Ennek során alkalom nyílik aktuális kutatási anyagok, eredmények
bemutatására és megvitatására. Az értékelés a képzés folyamatában történik.
Magyarországon az alábbi értékelést nem hajtottuk végre, mert a megadott óra típusok,
inkább módszertani kategóriák.
Az első alapfeladatra a DMTF (Ausztria) képesítésre a kreditek számítása és elosztása a
következő (példa):

Utolsó lépésként a fenti pontokat hozzárendeljük a MAP kompetencia mátrixhoz.
(pl.:DMTF - Ausztria)

Y. act businesslike

X. act in an enterprising and commercial manner

W. show passion and ambition

V. cope with pressure and setbacks

U. handle change and adaptations

T. follow instructions and procedures

S. provide quality (services)

R. focus on the needs and expectations of the patients

Q. plan and organise

P. learn

O. create and innovate

N. research

M. analyse

L. deploy materials and means

K. apply professional knowledge and skills

J. formulate and report

I. present

H. convince and influence

G. built relationships and networks

F. act ethically and with integrity

E. cooperate and confer

D. give attention and show understanding

C. coach

B. direct

work process
1.1. admission of a patient Patientenaufnahme
1.2. provide information to patient and giving information Patienteninformation und Auskunft

A. decide and initiate activities

Core Task 1:
responsibitity for patients ECVET: 11, workload 233,5 hours

LV-Typ SWS Modul ECVET

1.3. preparation of workplace and patient Vorbereitung des Arbeitsplatzes und des Patienten

VO

3

GL

3

VO

2

GL

2

VO

1,5

GL

1,5

ILV

3 LA,RÖ,
TH, F

Projekt Partnerek:
 DMTF Verband Österreich (AT)

 Siksali Development Center (EE)

 Österreichische Ärztekammer (AT)

 Egészségügyi Szakképző és

Továbbképző Intézet / Institute for
Basic and Continuing Education of
Health Workers (HU)
 ÖGB – Fachgruppe Gesundheitsberufe
(AT)

 Azienda Ospedaliero Universitaria

 Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung (AT)

 Konig Willem I College „s-

 Ausbildungszentrum West (AT)

 Soros Educational Foundation (RO)

 Schaffler Verlag (AT)

Ospedali Riuniti di Ancona (IT)

Hertogenbosch (NL)

4,5

MAP:ECVET – Bizonyítvány

Az ECVET bizonyítvány a végzettséget igazoló oklevél kiegészítője. Célja , hogy az ECVET
módszerével adjon számot a képzési tartalomról, annak összehasonlíthatóságáról és/vagy a
hozzárendelt kreditekről.

A dokumentum tartalmazza a képző
intézményt, az országot, a
végzettségét, az elért krediteket és
a képzés hosszát.

Ahogy

azt

már

említettük,

a

kreditek célja és a kreditálás csak
a tevékenység leírással és a MAP
kompetencia

mátrixszal

használható (példa: DMTF).

egyűtt

MAP:ECVET – Kölcsönös bizalmi megállapodás
A kölcsönös bizalmi megállapodás egyfajta előterjesztésként szolgál, hogy az ECVET
modellben résztvevő képzőhelyek és döntéshozók az egészségügyi asszisztenciák és
szakasszisztenciákat illetően törekedjenek a megfelelő minőségi kritériumok és folyamatok
alkalmazására.

Szójegyzék14
a) "képesítés": egy formális értékelési és jóváhagyó folyamat eredménye, amelyet az arra alkalmas
intézmény állít ki azon személy részére, aki elérte a standardoknak megfelelő tanulmányi
eredményeket;

(b) "nemzeti képesítési rendszer": a tagállamok tevékenységeinek minden olyan aspektusa, ami a
tanulmányok beszámíthatóságához tartozik és kapcsolódik azokhoz a mechanizmusokhoz,
amelyek az oktatást és képzést a munkaerő piachoz és a társadalomhoz kötik. Ez magába foglalja
az intézményi rendelkezések és folyamatok fejlesztését és végrehajtását, amik a
minőségbiztosításhoz, értékeléshez és a képesítések megítéléséhez tartoznak. A nemzeti
képesítési rendszer több alrendszerből tevődhet össze és magába foglalhatja a nemzeti képesítési
keretrendszert;

(c) " nemzeti képesítési keretrendszer " olyan eszköz, ami a képesítések osztályozását teszi
lehetővé úgy, hogy a teljesített tanulmányok meghatározott szintjeihez kritériumrendszert rendel.
Ennek célja a nemzeti képesítési alrendszerek integrálása és koordinálása, a képesítések
átláthatósága, elérése, fejlesztése, minőségének javítása munkaerő piaci és társadalmi
szempontból;
(d) "szektor" alatt az adott gazdasági funkcióval rendelkező, terméket előállító vagy szolgáltatást
biztosító szakmai tevékenység csoportját értjük;
(e) "nemzetközi szektori szerveződés " olyan nemzeti szervezetek, beleértve munkavállalók és
szakmai szervezetek együttműködését jelenti, mely képviseli a nemzeti szektor érdekeit;
(f) "tanulási kimenetek" megállapítások a tudást, készségeket és kompetenciákat illetően. Amikre a
tanuló a tanulási folyamat során tesz szert;

(g) "tudás" a tanulási folyamat során szerzett információk összessége. A tudás a tények, alapelvek,
elmélet és gyakorlat együttese, amik a munka vagy tudás egy területéhez kapcsolódnak. Az
Európa Képesítési Keretrendszer értelmezése szerint a tudást elméleti és/vagy tényeket
tartalmazó;
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(h) "készségek" a tudás alkalmazásának és a know-how használatának képességét jelenti egy
feladat teljesítéséért és probléma megoldásáért. Az Európa Képesítési Keretrendszer értelmezése
szerint a készségek kognitívak (beleértve a logikai, intuitíve és kreatív gondolkozást) és
gyakorlatiak (beleértve a kézügyességet és a módszerek, anyagok, eszközök és műszerek
használatát);

(i) "kompetencia" a tudás, készségek, személyes, szociális és/vagy módszertani képességek
használatának igazolt képessége munkában és tanulásban, valamint a szakmai és személyes
fejlődésben. Az Európai Képesítési Keretrendszer a kompetenciát a felelősség és az autonómia
együtteseként írja le.
j) „tanulói munkaterhelés“: kifejezés kifejezi azt az összegzett időmennyiséget, ami feltehetően
szükséges egy, az oktatásban részt vevő személy számára, hogy megszerezze a képzéshez vagy
képesítéshez rendelt kompetenciákat és magába foglalja azokat a tanulási tevékenységeket, amik
a kompetenciák megszerzéséhez szükségesek.

