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Potekal je tretji partnerski sestanek 3. in 4. junija 2010 v Ljubljani
(Slovenija), med katerim sta bila definirana dva pomembna rezultata:
1. Opisni oris kreditnih točk za analizirane kvalifikacije in povezane dele
(rezultat št. 5);
2. Smernice za potrjevanje in ocenjevanje učnih izidov (rezultat št. 6.1)
V skladu z ECVET kontekstom je jedro N.ET.Work projekta zastopan z
identifikacijo učnih izidov in enot, ki je skupna načinom usposabljanja, ki so
izbrani za preverjanje v nacionalnih kontekstih partnerstev po naslednji
metodi:
- analiza modularnih struktur načinov usposabljanja v različnih državah in
identifikacija učnih izidov v KSC okviru za vsako strukturo;
- identifikacija 5 skupnih enot in vstavljanje vsake skupne enote učnih izidov
v KSC obliko.
Po tem sistemu bo rezultat »Opisni oris kreditnih točk za analizirane
kvalifikacije in povezane dele« vseboval posamezne predloge od vsakega
partnerja za dodeljevanje kreditnih točk za celoto in posebej za pet enot ter
razlikovanje dodelitve znotraj enot procentualno uteženo za učne izide.
Drugi rezultat bo vseboval model in instrumente za sistem preverjanja in
ocenjevanja učnih izidov, ki bosta oblikovana po pristopu, ki temelji na
uspešnosti.
Po potrditvi s strani partnerstva bosta oba rezultata na voljo v angleščini,
francoščini, italijanščini, slovenščini in portugalščini na spletni strani
projekta.
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Evropska komisija je objavila
kvalifikacijskem okviru (EQF).
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Cilj je spodbujati in podpirati razpravo med strokovnjaki, tistimi, ki
sprejemajo odločitve in uporabniki, ki so vpleteni v izobraževanje,
usposabljanje in kvalifikacije, na način uvedbe EQF v prakso, tako znotraj
držav EU kot na evropskem nivoju.
Prva izdaja EQF novic je predstavila, kako EQF postaja realnost po Evropi
s primeri Malte in Irske ter kako že ustvarja interese izven Evrope. EQF
novice
za
april
2010
je
možno
prenesti
na:
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm
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Provincia di Perugia, Italy
adriano.bei@provincia.peru
gia.it

Služba za politiko o delu, usposabljanje in izobraževanje (Servizio Politiche
del Lavoro, Formazione e Istruzione) province Perugia namerava razširiti
delo in rezultate projekta ECVET NETWORK v septembru. Informacije na
temo prepoznavanja kompetenc, kreditov za usposabljanje in
izobraževalnih kvalifikacij, ki jih imajo tako zaposleni kot nezaposleni
(Italijani ali člani Skupnosti ali zunanji) se bodo razširile tako osebju
province Perugia in kot tudi najpomembnejšim agencijam za usposabljanje
v regiji Umbrija. Tema je zelo aktualna, saj se danes odvijajo množični
procesi delovne mobilnosti v Italiji, prav tako pa se povečuje brezposelnost,
ki vključuje vse vrste usposobljenosti in vsa proizvodna področja. Služba pa
tudi preizkuša nekaj Network instrumentov v fazi vključevanja odpuščenih
delavcev v posebne načine usposabljanja, ki so usmerjeni v prekvalifikacijo
ali poklicno izpopolnjevanje.

Sviluppo & Competenze,
Sv&Co Srl, Italy

V Barceloni, 14. junija 2010, je bil izveden peti seminar ECVET pilotnih
projektov.
Teme so bile naslednje:
- ocena učnih rezultatov (predvsem v kontekstu mobilnosti)
- informacije, ki so potrebne za ocenjevanje, da bodo lahko partnerske
organizacije zmožne potrditi in prepoznati enote učnih rezultatov (ali njihove
dele)
- uporaba dokumentacije, ki je povezana z ECVET (Memorandum o
razumevanju, Študijski sporazum, Potrdilo o opravljenih izpitih) za podporo
ocenjevanju in procesu potrditve in prepoznave.

s.ricci@sviluppoecompeten
ze.it

Antonio Dias (Consultis) je bil predstavnik partnerstva N.E.T.Work projekta
in je predstavil zadnje realizirane rezultate s posebnim poudarkom na
metodo za pridobivanje kreditnih točk.
Seminar je bil pomembna priložnost za primerjavo pristopov in
instrumentov, ki so bili predlagani v drugih projektih. Podane so bile
ugotovitve za možne prihodnje testiranje in širjenje vmesnih in končnih
izdelkov tekočih projektov.
Federalberghi, Italy
nucara@federalberghi.it
candido@federalberghi.it

Federalberghi je pripravil priročnik za prikaz priložnosti, ki jih ponuja
pogodba o pripravništvu in postopkov, ki se jih mora držati, da se zagotovi
pravilna uporaba le-te. Ta priročnik se lahko brezplačno prenese na
www.federalberghi.it
Federalberghi je izdal 6. Poročilo o sistemu hotelov, ki opisuje strukturo
sektorja in vlogo poslov, poudarja njegovo kompleksnost, spremembe, ki so
v teku in njegovo sposobnost za inovacijo. Ta izdaja se lahko brezplačno
prenese na www.federalberghi.it
S 30. junijem 2010 lahko italijanske organizacije, ki so del panožnega
sklada, zaprosijo za financiranje pobud individualnega usposabljanja preko
poroštva. Nacionalni katalog http://www.fondoforte.it vsebuje več kot 3000
predlogov.

CPI - Center Republike
Slovenije Za Poklicno
Izobraževanje, Slovenia
barbara.kuncic@cpi.si

V okviru evropskega projekta Leonardo da Vinci »N.E.T. WORK«, ki ga v
Sloveniji izvaja Center RS za poklicno izobraževanje, smo 4. junija 2010
organizirali mednarodno delavnico v City hotelu v Ljubljani na temo
kreditnega ovrednotenja kompetenc za poklic receptor z namenom
mobilnosti med dijaki v partnerskih državah (Slovenija, Italija, Francija,
Portugalska). Predstavljeno je bilo stanje, metodologije in pa vzvodi za
implementacijo ECVET sistema v Sloveniji. Podane so bile tudi smernice
kako uporabiti rezultate projekta v slovenskem kontekstu/sistemu, kar bo tudi
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izhodišče za prihodnje aktivnosti. Poleg partnerjev iz Italije in Portugalske je
bilo na delavnici prisotnih tudi veliko odgovornih iz različnih slovenskih
srednjih poklicnih in strokovnih šol, predstavnikov hotelov in sodelavcev iz
CPI-ja, ki se dnevno ukvarjajo s tovrstno problematiko.
V hotelu Habakuk v Mariboru bo dne 2. Julija 2010 mednarodna delavnica v
okviru Leonardo da Vinci projekta ECVET TC NET, kjer je eden od
partnerjev tudi višja šola za gostinstvo in turizem Maribor. Barbara Kunčič in
Jure Šuligoj bosta predstavila partnerstvo, metodologijo in pa trenutne
rezultate N.E.T. Work projekta. Omenjeno bo služilo kot diseminacija
partnerstva N.E.T.Work.
http://www.tourismusschule.com/leonardo/cms/

Consultis – Consultoria
Empresarial, Unipessoal,
Lda, Portugal
consultis@consultis.pt

Nacionalni katalog kvalifikacij je orodje strateškega menedžementa za nevišje izobrževalne kvalifikacije, ki vključuje Nacionalni sistem kvalifikacij
(Zakonski odlok nº396/2007 z 31. decembra). To orodje se lahko prenese
na http://www.catalogo.anq.gov.pt in ima trenutno 247 poklicnih kvalifikacij,
ki pokrivajo 39 področij izobraževanja in usposabljanja. Katalog je odprto
orodje, ki se vseskozi posodablja, upravlja pa ga Nacionalna agencija za
kvalifikacije.
Nacionalni katalog kvalifikacij je organiziran po področjih izobraževanja in
usposabljanja, v skladu z Nacionalno klasifikacijo področij izobraževanja in
usposabljanja (Odlok nº 256/2005 s 16. marca) in definira za vsako
kvalifikacijo ustrezno referenco: poklicni profil; referenco za usposabljanje;
standarde za prepoznavo, potrditev in certificiranje kompetenc.
Katalog je oblikovan, tako da pospeši in olajša dostop do dualnega
certificiranja kvalifikacij za mladino in odrasle, namreč i) prilagodi ponudbo
usposabljanja – definiranje načinov usposabljanja, ki so organizirani v
kratkotrajnih enotah usposabljanja (25 in/ali 50 ur) in ii) določi merila za
procese prepoznavanja, potrjevanja in certificiranja.
Katalog je razvit v skladu z implementacijo Evropskega kvalifikacijskega
okvira – EQF (Evropski parlament in svet sta 23. aprila 2008 predlagala, da
se ustanovi Evropski kvalifikacijski okvir za vseživljenjsko učenje (2008/c
111/01) in celo Nacionalni kvalifikacijski okvir.
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