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- Miről szől az ACVCD projekt?
Az Európai Bizottság Leonardo da Vinci programjának támogatásával 2007. novemberében vette kezdetét, az Akkreditációs Központ
Szakképzési Tananyagfejlesztők Számára (ACVCD) elnevezésű projekt, melynek megvalósításában 5 ország 8 szakképzésben jártas
intézménye működik közre. A 24 hónapos projekt komplex célt szolgál az elektronikus tananyagfejlesztésben tapasztalható tendenciákat
figyelembe véve. Az elektronikus tananyagok száma folyamatosan emelkedik a szakképzés területén, ugyanakkor egy-egy fejlesztő műhely köré
csoportosulnak a felhasználók (melyek sokszor elszigetelten működnek). Tagállamonként, illetve az unió szintjén is egyaránt hiányzik az
egységes szabályozás, tananyagokkal szemben támasztott követelményrendszer; valamint egy adatbázis, mely tartalmazza a minősített
tananyagfejlesztőket, illetve tananyagokat.
A projekt elsődleges célja on-line Európai Akkreditációs Központ (AC) létrehozása szakképzési tananyagfejlesztő szakértők számára. Az
Akkreditációs Központ elemeivel komplexen szolgálja az elektronikus tananyagfejlesztésben érdekeltek, tananyagfejlesztő tanárok, oktatásban
elektronikus tananyagokat felhasználói szinten alkalmazó tanárok, valamint az elektronikus tananyagokat, mint tanulási eszközöket használó
diákok, felhasználók érdekeit.
A tananyagfejlesztők a központ szolgáltatásait igénybe véve, felmérhetik eddigi tapasztalataikat a PLAS (Prior Learning Assessment System)
használata révén. Képet kaphatnak arról, hogy a tananyagfejlesztésben milyen standardizálási, a minőségfejlesztést célzó tendenciák
érvényesülnek (ARCP - akkreditációs követelményrendszer csomag, SEAR - standardizált akkreditációs szabályzat), a képzés (TC) biztosította
core curriculum révén, felkészülhetnek egy tanúsítási folyamatra, illetve minősíthetik tudásukat (AP - akkreditációs eljárás), majd ezt követően
bekerülhetnek egy egységes minősített tananyagfejlesztőket tartalmazó nemzetközi adatbázisba (DECD - minősített tananyagfejlesztők
adatbázisa).
A nemzetközi elismertséget és a tanúsítást az Európai uniós csatornákon, főként az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (CEDEFOP),
Tanárképzési Hálózatán (TTnet) keresztül tervezzük megvalósítani. Célunk, hogy a formális akkreditáció a CEDEFOP támogatásával az Európai
Unió Oktatási és Kulturális Főigazgatóságánál (Directorate General for Education and Culture - DGEAC) valósuljon meg.

- Kiknek nyújt segítséget?
Több haszonélvezője is van a projektnek. Elsősorban azok, akik jelenleg vagy a jövőben részt szeretnének venni a tananyagfejlesztésben,
illetve minden olyan egyén és intézmény, akik közvetve, vagy közvetlenül használják a tananyagfejlesztők szolgáltatásait. A következő
intézmények és csoportok tartoznak ezekbe a kategórákba:
- Tanárok és képzők, akik felmérhetik, továbbfejleszthetik tananyagfejlesztéssel kapcsolatos kompetenciáikat;
- Közintézmények, melyek nemzeti szinten felelősek a tananyagfejlesztésért;
- Állami és magán képző inézmények, melyeknek célja, hogy képzési kínálatukat modern tananyagokkal gazdagítsák;
- Cégek, akik munkavállalóiknak a belső képzéseiken kompetencia alapú moduláris tananyagot kívánnak biztosítani;
- Iskolarendszerű képzésben résztvevő diákok, felnőttképzésben résztvevők és olyan munkavállalók, akik cégek belső képzésein vesznek részt,
mely képzéseket az ACVCD rendszerben akkreditált szakértők fejlesztenek.

- Melyek a várható eredmények?
Accrediációs Követelményrendszer Csomag - ARCP
ARCP 3 részből épül fel:
1. Megfelelő minőségű elektronikus tananyag ismérvei
2. Fent megfogalmazott kritériumoknak megfelelő tananyagok fejlesztéséhez szükséges kompetenciakövetelmények meghatározása
3. Követelmények meghatározása azon intézmények számára, akik tananyagfejlesztőket szeretnének tanúsítani.
Az akkreditációs követelményrendszer csomag felállítása szolgálja majd azt a célt, hogy meghatározza a hivatásos elektronikus
tananyagfejlesztő szakmát és, hogy megkülönböztesse a tananyagfejlesztőket az "egyszerű" tanári vagy tréneri szerepű oktatóktól. A
tananyagfejlesztők egy típusa lehet a Web 2.0 kompatibilis tananyagfejlesztők, akik képesek modularizált, kimenet központú tananyagok
fejlesztésére, mind a hagyományos, mind pedig e-learning környezetben, azzal, hogy innovatív pedagógiát alkalmaznak (kooperatív
módszertan, probléma alapú oktatás, stb.) és a legmodernebb eszközöket (e-learning), valamint, hogy kapcsolatot építenek ki az általános
elmélet és a gyakorlati tantárgyak között.
Standardizált Európai Akkreditációs Szabályzat - SEAR
A SEAR-nak két szerepe lesz: Arra szolgál, hogy leírja az intézményekkel kapcsolatos akkreditációs eljárást (SEAR-I) és a személyekkel
kapcsolatos tanúsítási eljárást (SEAR-P). Tartalmazza az ARCP-be felállított követelményeket, és más formális követelményeket,
dokumentációt (kitöltendő nyomtatványokat) amelyek szükségesek ahhoz, hogy tanúsító intézmény vagy tanúsított tananyagfejlesztő legyen.
Előzetes Tudásfelmérés - PLAS
Az előzetes értékelési eljárás célja, hogy értékelje a tanárok és képzők előzetes tudását, akik akkreditált tananyagfejlesztőkké szeretnének válni.
Ez egy ismeretértékelő eszköz, amely felméri a jelölt tudását az ARCP- nek megfeletetve. Akik sikeresek az értékelési eljárásban, bekerülhetnek
az Európai Tananyagfejlesztői Szakértői Adatbázisba (DECD), amennyiben tudásuk továbbfejlesztésére van szükség részt vehetnek egy olyan
képzésen, amely ACVD core curriculuma alapján lett kifejlesztve. (A képzésről bővebben a TC-nél).
E-learning Képzési Program- TC
Az e-learning képzési program egy kerettanterv a tananyagfejlesztők akkreditációra felkészítő képzéséhez. Alapja a core curriculum vagy
kerettanterv, amely alaján bárki aki képzést szeretne tartani, megalkothatja a helyi tantervet. A porjekt keretében kidolgozásra kerül egy minta
on-line kurzus, hogy bemutassa a képzési ötletet. Az on-line e-learning képzés a kerettanterven alapul: 17 óra elmélet, 40 óra gyakorlat, 3 óra
ellenőrző kérdések és tesztek. A képzés off line verzója CD-Rom formátumban is hozzáférhető a módszertani kézikönyvvel együtt. Ha valaki
véigcsinálja a PLAS-t kiderül, hogy szüksége van képzésre annak érdekében, hogy teljesítse a vizsgát, választhatja, hogy részt vesz a TC-n,
amely felkészíti a tanúsítási eljárásra.
Intézményi Akkreditációs Eljárás- AP Személyi Tanusítási Eljárás- CP
AP és CP két részből áll, ahogyan az bemutatásra került a SEAR-I-ben és a SEAR-P-ben.
1. -Az on-line vizsga, mely felbecsüli egy jelölt személy, vagy intézmény alkalmasságát.
2. -Adminisztráció, dokumentáció, amelyek kitöltése, illetve bemutatása szükséges az akkreditációhoz, illetve a tanúsításhoz.
Database of Experts in Curriculum Development - DECD
European Database of Experts in Curriculum Development
A tanúsítási eljáráson sikeresen keresztülment szakértők adatait tartalmazza. Az adatbázisban a szakértők keresehetőek lesznek szakterület,
specializáció, beszélt nyelvek, ország, szakmai tapasztalat ideje, képzési terület, stb. alapján.

- Hogyan vehet Ön is részt a fejlesztésben?
A projekt termékei várhatóan 2009 végére készülnek el.

Az ARCP és a SEAR végleges verziója 2008 végére lesz kész, melynek előzménye a kora őszi nemzeti validációs eljárás. 2009 tavaszán kerül
sor a PLAS, TC és az AP tesztelésére.
Várjuk azokat a szakértőket, akik szeretnének résztvenni a nemzeti validációs folyamatban és/vagy a tesztelésben. Kérjük, vegyék fel a
kapcsolatot az adott ország megfelelő intézményével. (Az intézményekről bővebb információ a Partnerség alcím alatt található).

- Milyen eredmények születtek eddig?
A projektnyitó partnertalálkozó megrendezésre 2008. február 28-29-én került sor Budapesten. A találkozón véglegesítették a partnerek a projekt
ütemtervét, a munkamódszereket, illetve megkezdődött az Akkreditációs Követelményrendszer Csomag, és Standardizált Európai Akkreditációs
Szabályzat előkészítése. Jelenleg nemzeti vizsgálatok folynak az elektronikus tananyagfejlesztés témájában, szabványosított kérdőívek
formájában. A következő fázis a felmérési eredmények feldolgozása alapján az ARCP és a SEAR első verziójának nemzeti validálásra történő
előkészítése lesz.
A projekt második Hírlevelében (mely 2008 októberében jelenik meg) információkat nyújtunk a nemzeti validálási eljárásokról és bemutatjuk a
megvalósult Akkreditációs Követelményrendszer Csomagot (ARCP) és a Standardizált Akkreditációs Szabályzatot (SEAR).
- Kik a partnerországok és partnerintézmények?
A projektben 5 ország 8 intézménye vesz részt. A partnerségnek két típusát különböztetjük meg: tartalmi fejlesztésben közreműködő
intézmények, és disszeminációs partnerek.
A tartalomfejlesztők felelősek a termékek megvalósításáért: (ARCP, SEAR; PLAS, TC, AP) és nemzeti szinten felelősek az eredmények
terjesztéséért.
A disszeminációs partnerek szervezik meg a termékek validálását és tesztelését nemzeti szinten, reflektálnak a projektermékek első verzióira,
és disszeminációs tevékenységet látnak el nemzeti és nemzetközi konferenciákon és kiállításokon egyaránt.
Tartalomfejlesztő partnerek:
Digitális Pedagógiai Szakmai-szolgáltató Intézet - Magyarország
http://www.dpszi.hu
Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH - Németország
http://www.wak-sh.de
Istituto Jacques Maritain - Olaszország
http://www.maritain.org/
Vytautas Magnus University (VMU) - Litvánia
http://www.vdu.lt
Disszeminációs partnerek::
Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft - Ausztria
http://www.ibw.at/
Bundesinstitut für Berufsbildung - Németország
http://www.bibb.de/de/index.htm
Oktatásfejlesztési Observatory - Magyarország
http://www.observatory.org.hu/
Istituto per lo Sviluppo della Formazione dei Lavoratori - Olaszország
http://www.isfol.it/

- Impresszum
Ez a hírlevél a z ACVCD projekt félévente megjelenő elektronikus hírlevele, mely a témával kapcsolatos újdonságokat, információkat, valamint a
legfrissebb híreket tartalmazza. Amennyiben nem kívánja továbbra is kapni hírlevelünket, kérjük küldjön egy e-mailt hírlevélről való leiratkozás
megjelöléssel az info@acvcd.eu címre. A DPSZI, mint az ACVCD projekt koordinátora engedélyt ad a hírlevél tartalmának reprodukálására a
DPSZI, mint forrás megjelölésével. A megjelenést, kérjük, minden esetben jelezze az info@acvcd.eu címen. A hírlevél megjelenését az Európai
Bizottság támogatta.
Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon bizalommal munkatársainkhoz az info@acvcd.eu címen.
Koordinátor Intézmény:
Digitális Pedagógiai Szakmai-szolgáltató Intézet
1036 Budapest Pacsirtamező u. 41.
Tel: + 36 1 437 0376
Fax: + 36 1 437 0375
info@acvcd.eu
C DPSZI, 2008

More information: www.acvcd.eu

