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Đleri Eğitimde Modüler ECVET Sisteminin Geliştirilmesi ve Test Edilmesi
Bu Yenilik Transferi Projesi (LDV TOI) yaygın ve resmi olmayan öğrenme sonuçlarının
belgelendirmesini ele almaktadır. Şu anda gerçekten bu metot uygulanabilir olarak tektir.
Diğer metotlar ya da imkânlar, örneğin ticaret odalarında alınan dışarıdan sınavlar, henüz
kabul edilebilir değildir. Bunun sebebi sınavların çok karmaşık ve engelleyici olmasıdır.
Bu yeni sistem belli bir meslekte kişilerin edindikleri yüksek düzeydeki yetkinlikleri tanımış
olacaktır, kişilerin eğitim görmediği ya da bir mezuniyetleri olmadığı alanlarda, kendi
öğrenme sonuçlarını tanımaktadır. Böylece yetkinliklerin iş gücü piyasasında kullanılması
sağlanmaktadır. Bu daha geniş bir kabul ve şeffaflık ile el ele gider.

Başlangıç Noktası
Genellikle resmi olmayan ve gayrı resmi öğrenme tanınmak zorundadır fakat biz gerçekten
bunun böyle olmasını istiyor isek, birçok zorluğu yenmemiz gerekmektedir. Resmi olmayan
ve gayrı resmi öğrenmeyi tanımak için, bizim akredite edilmiş değerlendirme prosedürlerine
ve değerlendirme merkezlerine ihtiyacımız vardır ama bir proje kapsamında olmadan tüm
bunların finansmanının gerçekleştirilmesi konusu şu anda belirsizdir. Bundan daha önemlisi,
bireyler bir sertifikaya sahip olmadıkları yetkinlikleri hayatboyu öğrenme sayesinde elde
ederler. Çünkü iş dünyası artış eğilimde olan dinamik bir yapıya sahiptir ve bir çok kariyer bir
dizi çalışma süreleri ve oryantasyon safhaları içermektedir. Oryantasyon süreleri çok sıklıkla
ileri eğitimlerle bağlantılıdır. Bu bize son sertifikasyon sürecindeki resmi olmayan ve gayrı
resmi öğrenme sayesinde elde edilen bilgi ve becerileri sertifikalandırmamız için bir fırsat
sunar.

Amaçlar
AB Projesi ESO CERT kullanılarak geliştirilen bu Yenilik Transferi Projesi (YTP), mesleki
yetkinliklerin değerlendirilmesinde ECVET temelli metodun Avrupa çapında uygulanabilirliğini
geliştirecek ve artıracaktır.
Bu metot mesleki yetkinliğin nasıl kazanıldığına bakılmaksızın sertifikalandırmasını
sağlamaktadır.
Bunun anlamı örgün, yaygın ve resmi olmayan öğrenme sonuçları birleştirilmesidir.
Geliştirilen bu yöntem karmaşık eylem odaklı yetkinlikleri sağlayan modüler eğitim
birimlerinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Ayrıca bu değerlendirme iş başında
kazanılmış yeterliliklerin değerlendirmesini de dikkate alır. Endüstri tarafından bu
yetkinliklerin kabulü ve tanınması daha büyük bir geçirgenliğe (işe girişe) yol açacaktır. Bu
çalışanların şirket bazında hareketliliğini artırır. Yaygın ve resmi olmayan öğrenme yoluyla
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kazanılmış bilgi ve becerilerin dikkate alınmasını garanti altına almaktadır.

Bu nedenle yetkinlik testlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu testler için ESO CRS Projesinin
yeniliği transfer edilecek ve adapte edilecektir. Bu yetkinlik testleri derecelendirme testleri
olarak kabul edilmelidir. Böylelikle yetkinlik düzeyine uygun bir eğitimi modülü tavsiye
edilebilmektedir. Bu öğrenme sürecini daha verimli hale getirir. Öğrenme modülleri
tamamlandıktan sonra, karmaşık eylem odaklı yetkinliklerin tümünün sertifikalandırılması için
final bir yetkinlik testi olacaktır. Bu son test, tüm öğrenme süreci için verilen kredi puanları
temelini oluşturmaktadır. Tüm bu süreç kazanılmış yetkinliklerde tam bir şeffaflık ve aynı
zaman da güven oluşturur ve aynı zamanda öğrenmenin tüm formlarını dikkate alır.

Sonuçlar:

Yenilik Transferi Projesinin sonuçlarından birisi mesleki eğitim alanında örgün eğitim
kurslarının kredi puanlarının hesaplanması için, yaygın ve resmi olmayan öğrenme
sonuçlarını da içerecek şekilde, bir Avrupa metodunun ortaya çıkarılmasıdır.

Projenin ikinci sonucu ise, KOBĐ lere yönelik ticari yetkinlikler alanındaki bir Avrupa modüler
ileri eğitim sistemini tasarlayan eylem odaklı yetkinliklerin tanımlanmasıdır.
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