”PEP goes local”
Az ECVET megvalósítása:
„Európai kihívás helyi
teendőkkel”

Beszélgetés a projekt
vezetőjével:
„Egy európai hálózat
látképe”

A regionális ECVETmunkaértekezletek
főbb megállapításai:
„Közös kihívás helyi
teendőkkel”
P.E.P:
Partnership for
Experimenting
with ECVET in a
Practical context!

Az ECVET
megvalósíthatósága:
„…többről van szó
puszta szakmai
előírások
alkalmazásánál”

Kolofón
„Az ECVET megvalósítása: Európai kihívás helyi teendőkkel”
Kiadványunk a regionális ECVET-munkaértekezletek eredményeivel és főbb megállapításaival, valamint magával a
projekttel foglalkozik, arra ösztönözve a szereplőket, hogy kezdjenek párbeszédet az ECVET-ről, és az érdekelt
felekkel együtt határozzák meg az ECVET megvalósításának következő lépéseit.
Készítette: EVTA – Európai Szakképzési Társaság (European Vocational Training Association),
a „PEP goes local” projekt (517929-LLP-1-2011-1-BE-LEONARDO -LAM) keretén belül
Bár a jelen dokumentum a legnagyobb gondossággal készült, a kiadó és a szerző nem vállal felelősséget az
esetleges hibákért vagy hiányosságokért, sem a dokumentumban foglalt információk, illetve a dokumentumhoz
mellékelt esetleges programok vagy forráskód használatából eredő károkért. A kiadó és a szerző semmilyen
esetben nem felel a jelen dokumentum által közvetlen vagy közvetett módon okozott, illetve neki tulajdonított
semmilyen nyereségelmaradásért vagy egyéb üzleti kárért.
2012. december, Brüsszel

Külön köszönet:

Összeállította és a munkát
koordinálta:

Minden szakértőnek és
projektpartnernek, aki részt vett

Pauline van den Bosch,

a regionális munkaértekezletek

az Európai Szakképzési Társaság

szervezésében és
megvalósításában, munkájukért

Az Európai Bizottság támogatást

és hozzászólásaikért a plenáris

nyújtott ennek a projektnek a

üléseken.

költségeihez.

A projektpartnerek által a

Ez a kiadvány (közlemény) a

regionális ECVET-

szerzõ nézeteit tükrözi, és az

munkaértekezletekbe bevont

Európai Bizottság nem tehetõ

valamennyi érdekeltnek

felelõssé az abban foglaltak

hozzászólásaikért,

bárminemû felhasználásért’

főtanácsadója

támogatásukért és
elkötelezettségükért a
munkaértekezletek során
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A
kezdeményezésről

“Az ECVET megvalósítása nem kerettervekkel,
hanem az emberekkel kezdődik”

Az EVTA hálózat célja,

Az Európai Szakképzési Társaság (EVTA) 2009-ben kezdte meg működését

hogy egész Európára

a „PEP” (Partnership for Experimenting with ECVET in a Practical context =

kiterjedő fenntartható

Partnerség

környezetet hozzon

partnerprojektje, az egész életen át tartó tanulás programja keretén belül.

létre a tudás és

Ez egy kísérlet volt annak felmérésére, hogy mennyiben segíthet az ECVET

tapasztalatok

az EVTA hálózat tagjainak. Tíz tag kapcsolódott be különböző országokból,

megosztására, valamint

így nagyon hamar kiderült, hogy a környezetek meglehetősen eltérőek,

a közös problémák

mind az oktatási rendszert, mind a tagoknak az ECVET alkalmazására

megoldására a

irányuló elképzelését tekintve.

az

ECVET-kísérletezésért

gyakorlati

környezetben)

humántőke-fejlesztés
terén.

A partnerség eredményeként egyes partnerek kétoldalú projekteket és
kezdeményezéseket indítottak a munka folytatása, illetve más ágazatba
vagy környezetbe történő átvitele érdekében. Létrejött tehát az európai
szintű együttműködés légköre.

“ A partnerség során nyilvánvalóak voltak az ECVET előnyei, de mi a helyzet az
érdekelt felek tudatosságával és elkötelezettségével a saját környezetükben?”

Az EVTA szerint az ECVET

Ezért indult el a következő projekt, a „PEP goes local”: regionális, helyi

azon európai

és

kezdeményezések közé

legfontosabb partnerek bevonásával az ECVET lehetőségeinek

tartozik, amely nem

megvitatására

csupán a tagországok

megállapítására, hogy hogyan tudnak együtt dolgozni az ECVET

eltérő környezeteiben
lehet rendkívül hasznos,

ágazati

szintű
a

munkaértekezletek
saját

szervezéséről

környezetükben,

van

valamint

szó

a

annak

megvalósításának következő lépésén.

hanem egy jól működő,
az oktatás és a
foglakoztatás tagállamok
közötti kapcsolatát
szorosabbra fűző európai
környezet létrehozásában
is segíthet.
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13 partner, 7 európai ország

Belgium:
EVTA: European Vocational
Training Association
www.evta.eu

Franciaország:
Conseil Régional du Centre
www.regioncentre.fr
AFPA: Association pour la
Formation Professionnelle des

AFEC organisme de formation

Hollandia:

www.afec.fr

KCHandel: Centre of expertise
for the labour market and VET –

Université de Tours

trade sector

www.univ-tours.fr

www.kch.nl

Görögország:

Kenwerk: Centre of expertise for

NILHR: National Institute of
Labour and Humand Resources
www.eiead.gr

Adultes

Magyarország:

www.afpa.fr

Eurokt-akademia: VET provider
www.eurokt.hu

DRAAF: Direction Régionale
d´Alimentation de l´Agriculture
et de la Fôret
www.draafcentre.agriculture.gouv.fr

the labour market and VET –
hospitality sector
www.kenwerk.nl

Spanyolország:
IMELSA, Impuls Econòmic Local
S.A.
www.imelsa.es

Olaszország:

Svédország:

ENAIP Lazio: Ente Nazionale Acli

Lernia Utbildning

Istruzione Professionale

www.lernia.se

www.enaip.it

4

‘Szemtől szemben a projektvezetővel”
Pauline van den Bosch főtanácsadó
Európai Szakképzési Társasá

Az ECVET azon európai kezdeményezések közé

A szakoktatási és szakképzési rendszernek határozott

tartozik, amely nem csupán a tagországok saját

választ kell adnia a gazdasági visszaesésre.

környezetében lehet rendkívül hasznos, hanem egy
jól működő, az oktatás és a foglakoztatás tagállamok

De mennyiben függ ez össze az ECVET rendszerrel?

közötti

Az ECVET alapját képező elképzelések egyike a

kapcsolatát

szorosabbra

fűző

európai

környezet létrehozásában is segíthet.

tanulási eredményeken alapuló megközelítés. Vagyis
nem a tanórák száma és a könyvek oldalszáma a

Miért „szenvedélye” az ECVET?

lényeg, hanem az, hogy mit várunk el a tanulmányait
befejező

Már

látjuk,

hogy

szakoktatási

és

ahány

szakképzési

személytől,
Ez

függetlenül

fontos

lépés

az

a

képzés

tagállam,

annyiféle

helyszínétől.

oktatás

és

a

rendszer,

ráadásul

munkaerőpiac közötti kapcsolat megteremtésében.

mindegyik tagállam a magáéra esküszik. Ugyanakkor
a

képesítések

összehasonlítása,

a

diákok,

álláskeresők, migránsok kompetenciáinak vagy akár
egy másik országban szerzett
diplomának

az

elismerése

komoly feladatnak tűnik, bár
nem

megoldhatatlan.

Az

ECVET és az EQF segíthet
szembenézni

ezzel

a

kihívással.
Bár nagyon nehéz időket
élünk,

most

Ami a mobilitást illeti, ha külföldre tudunk küldeni
diákokat,

hogy

„A jelek szerint azok,
akik a tanulmányaik
során »mobilisak«,
később kevésbé
veszélyeztetettek a
munkaerőpiacon.”

kell

tanulmányaik

egy

végezzék,

részét

az

ott

komoly

értéktöbbletet jelent a diák és
későbbi

munkaadói

számára.

Külföldön a diák rövid idő alatt
sokat nyer a kulturális, nyelvi és
szakmai kompetenciák területén
egyaránt.

Ilyesfajta

tapasztalatokra
központban

egy

képzési

soha nem lehet

szert tenni. Ráadásul a jelek

átgondolnunk, hogyan tökéletesíthetők és hogyan

szerint azok, akik a tanulmányaik során mobilisak,

kapcsolhatók össze jobban a munkaerőpiaccal a

később

különféle európai oktatási rendszerek. Nem tudjuk,

munkaerőpiacon.

kevésbé

veszélyeztetettek

a

mit hoz a jövő, az oktatási rendszereknek nem
csupán az adott munka elvégzéséhez, hanem a
munkaerőpiacon

való

„túléléshez”

De ugye az ECVET nem csupán a mobilitásról szól?

szükséges

készségeket és kompetenciákat is kell nyújtaniuk a

Az

tanulók és a munkavállalók számára. Vagyis nem

rendszer átláthatósága és kölcsönös nyitottsága,

csupán a szaktudásra és szakismeretekre kell helyezni

amiből

a

mobilitás, de számomra nem ez az ECVET elsőrendű

hangsúlyt,

hanem

a

szakmai

és

kompetenciákra – az életképességre is!

személyes

alapgondolat

a

szakoktatási

értelemszerűen

gyakran

és

szakképzési

következik

a

prioritása. Ha az ECVET segítségével sikerül
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átláthatóbbá és nyitottabbá tenni a szakoktatási és

Véleménye szerint melyek a legfőbb kihívások az

szakképzési rendszereket, már pusztán ezzel sokat

ECVET megvalósítása során?

nyerünk európai szinten.
Sajnos, sokan

szakmai

A munka egy jó része már készen van, vagy most

előírásoknál, például a kreditpontoknál. Jómagam a

zajlik. A tagállamok jelenleg az ECVET-stratégiák

kreditpontok

megvalósításán

legfontosabbak
fontosabb

a

hajlamosak
kérdését
közé,

nem

ezt

partnerek

leragadni

meg

közötti

a

sorolom
tudjuk

a

dolgoznak,

a

leghatékonyabb

oldani;

azonban a két irányból végzett munka: az egyik

megállapodások

oldalról gyakorlati kísérletek, a másik oldalról pedig az

megkötése.

ezeket

támogató

stratégiai

intézkedések

a

szakpolitikai szintű megvalósításhoz. Ha a szakpolitika
Például, a már említett tanulási eredményeken

és a gyakorlat „ütközik”, az nagyon megnehezíti a

alapuló megközelítés óriási

megvalósítást.

előrelépés lehet az

oktatás javításában. Akárcsak a szakoktatási és
szakképzési rendszer megnyitásának lehetősége más

Például számos olyan kezdeményezést láttunk már,

rendszerek felé. És ezalatt nemcsak a külföld felé való

amelyekben a partnerek együttműködtek az ECVET-

nyitást értem, hanem azon is érdemes elgondolkodni,

kísérletekben.

hogy mennyire átlátható és nyitott ez a rendszer az

eredmények valódi átvitelére és elismerésére kerülne

adott ország saját polgárai számára. Fontos tehát az

sor a saját szakoktatási és szakképzési rendszerükben,

oktatási

és

akkor a nemzeti rendelkezések és jogszabályok miatt

rugalmassága. Az ECVET pedig éppen erre az

problémák merülnek fel. Más szóval, kísérleteznek az

alapgondolatra épül.

ECVET

rendszerek

nagyobb

nyitottsága

Amint

rendszerrel,

azonban

és

a

tanulmányi

használják

azt,

de

megvalósítani nem tudják. Egyszerűen azért, mert az
ECVET megvalósításakor többről van szó puszta
szakmai előírások alkalmazásánál.
Bár a megvalósításnak valóban van szakmai része is,
fontosabb a politikai jellegűbb rész, mivel többnyire
ez a megvalósítás kritikus eleme. Itt ismét csak az a
lényeg, hogy a megfelelő emberek vegyék kezükbe
Jelenleg az ECVET-munka mely részeit tartja a
legérdekesebbnek?

a munkát. Ebben a fázisban elengedhetetlen a
tudatosság növelése, az értéktöbblet hangsúlyozása
és az elkötelezettség.

Elsősorban azt, hogy a tanulás eredményében
gondolkodjunk. Ez az ECVET egyik alappillére a jobb

Mit tanácsol az olvasónak?

átláthatóság megteremtése érdekében.
További feladat ezen a téren a partnerség és a

Nyitott

partnerek közti bizalom kiépítése nemzeti és európai

megteremtését

szinten.

valamint bekapcsolódást az arról szóló vitába, hogy
miként

hozzáállást
a

javítható

A külföldi szummatív értékelésekre is nagyon kíváncsi

elképzeléseink

vagyok. A tanulmányi eredmények valódi átvitele,

segítségével.

és

és

a

további
a

megfelelő

feltételek

együttműködéshez,

szakképzés

tapasztalataink,

természetesen

az

ECVET

vagyis a külföldi szummatív értékelések elfogadása
gyakran gondot okoz, jóllehet végső fokon ez az
ECVET lényege.
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„Céljaink közé tartozik a munkaerő-piaci tendenciák és követelmények elemzése, valamint annak felmérése,
hogy mennyiben használható az ECVET a munkaerőpiacon az emberi erőforrások fejlesztésének eszközeként.”
„Főként regionális partnerekkel működünk együtt, és az ECVET rendszert a regionális átláthatóság eszközeként
kívánjuk használni. Legfontosabb célunk a régiók közötti párbeszéd kialakítása, az ECVET rendszerrel és az EQF
keretrendszerrel kezdve.”
„Támogatjuk a diákok mobilitását, de csak akkor beszélhetünk sikeres mobilitásról és valódi értéktöbbletről, ha
képesek vagyunk teljes mértékben átvinni és elismerni a más környezetben megszerzett tudást, készségeket és
kompetenciákat.”

”Az ECVET megvalósítására a partnerországokban kétféle forgatókönyvet
dolgoztak ki.”

1. forgatókönyv: ECVET a tanulók
mobilitása terén

2. forgatókönyv: ECVET a
munkaerőpiac terén

Számos képzési központ kapcsolódik be aktívan a

Az ECVET az egész életen át tartó tanulást

mobilitási tevékenységek szervezésébe a diákok

támogató eszköz.

számára a képzési központokban és a szakmai

elsősorban a formális tanulmányok és képzési

gyakorlatok helyszínéül szolgáló vállalkozásokban.

rendszerek környezetében történik, és gyakran

Ebben az összefüggésben fontos tudni, mit jelent

elfelejtjük a lényeget, hogy az ECVET nem csupán

valójában

a tanulóknak szól, hanem a munkavállalóknak is.

az

ECVET

a

mobilitás

terén

a

fontos

A szakértelem megszerzése

„hagyományos mobilitással” összehasonlítva, és

Ezért

foglalkozni

az

ECVET

melyek a szükséges lépések.

használatával a munka világában.

lehetséges

A munkaértekezlet témakörei:
A munkaértekezlet témakörei:



Az ECVET hatása a mobilitási időszak „előtt,

Az

alatt és után”

összefüggésekben:

Minőségbiztosítás:

hogyan

biztosítható

mobilitás különböző fázisaiban?

a

ECVET

megvitatása

a

következő

 A munkavállalók képzettségének frissítése
 A tanulók és munkavállalók útjának változása
 A

nem

formális

érvényesítése

és

informális

tanulás

2012 júniusa és novembere között
kilenc regionális ECVETmunkaértekezlet zajlott Hollandiában
(2), Franciaországban (2),
Svédországban, Görögországban,
Spanyolországban, Olaszországban és
Magyarországon

Regionális ECVET-munkaértekezletek a
szakoktatási és szakképzési rendszer,
illetve a munkaerőpiac érdekeltjei
számára
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” Az ECVET rendszert
tágabb összefüggésben
kell szemlélnünk, nem
csupán a mobilitás
szempontjából

“Most világos
cselekvési tervre van
szükségünk konkrét
teendőkkel.”

A figyelem középpontjába az ECVET alapelvei kerültek, valamint
Általánosságban elmondható, hogy az

ezek felhasználási módjai a saját szakoktatási és szakképzési

érdekeltek nagyon pozitívan fogadták a

rendszerek javítására. Például: a tanulási eredményeken alapuló

munkaértekezleteket.

megközelítés, az egész életen át tartó tanulás és a képesítések

Megvan

az

általános elkötelezettség és hajlandóság

átláthatósága.

a folytatásra.

A szakmai előírásokról folyó viták számos esetben zavart okoztak. A
részletes szakmai viták ugyanis gátolták a partnereket abban, hogy

Szükség
cselekvési

van

azonban

tervre,

egy

amely

világos

konkrétan

párbeszédet kezdjenek az érdekeltekkel az ECVET rendszerrel
kapcsolatos elképzelés kialakítására a saját környezetükben.

meghatározza a következő lépéseket. Az
ECVET

különböző

környezetekben

A partnerekben ugyanakkor erős az igény a gyakorlati megközelítés

történő megvalósításának elképzelését

folytatására.

konkrét lépésekké és intézkedésekké kell

jogszabályokat és rendelkezéseket egy teljesen működő ECVET

alakítani!

rendszerhez kell igazítani. Az általános nézet szerint a politikát nehéz

Az

ECVET-ről

szóló

vita

a

legtöbb

lesz

Különösen

megváltoztatni,

azokban

amíg

be

az

nem

esetekben,

bizonyítjuk

amikor

a

a

rendszer

munkaértekezleten túllépett a mobilitás

működőképességét. Vagyis hisznek abban, hogy a politika követi a

és a szakmai előírások témakörén.

gyakorlatot.

„A

helyesen

használt

ECVET-eszközök

fontos

kompetenciákat

bizonyíthatnak a munkaerő-piaci integráció, a mobilitás javítása
érdekében, különösen a fiatalok esetében. Nem téveszthetjük szem
elől azonban az ECVET jelentőségét az idősebb munkavállalók
szempontjából

a

munkaerőpiacon

való

megmaradásért

és

előrejutásért.”
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” Mennyire átlátható a
szakoktatási és szakképzési
rendszer az ország saját
polgárai számára?”
A projekt egyik fontos hozadéka az érdekeltek bevonása regionális,
helyi és ágazati szinten. Minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt.
A munkaértekezletek ily módon megszilárdították a kapcsolatot a
partnerszervezetekkel

és

azok

érdekeltjeivel

a

további

tevékenységekhez a közeljövőben.

Erőforrás Intézet (Görögország):

„A célcsoport jól fogadta az ECVET-et. Kifejezték érdeklődésüket,
ismertették félelmeiket és »átviteli igényeiket«. Ez máris jó eredmény,
figyelembe

véve,

hogy

a

jelenlegi

gazdasági

visszaesés

csalódottságot, csüggedést és általános érdektelenséget okozott.”

a speciális célcsoportok számára, a munkakeresés megkönnyítésére a
munkaerőpiacon vagy segítségképpen a (dolgozó) felnőtteknek, aki
szeretnének újból belépni az oktatási rendszerbe. Az ECVET ily módon
ahhoz,

hogy

oktatási

programok

helyett

a

„…A jelenlegi gazdasági időkben
nem vagyunk abban a helyzetben,
hogy azt gondolhassuk,
Görögországra NEM vonatkozik az
ECVET. Világosan látjuk az

Példák az ECVET lehetséges használatára a saját környezetben: ECVET

hozzájárult

Országos Munkaügyi és Emberi

tanulás

eredménye kerüljön a gondolkodás központjába.

értéktöbbletet, különösen ami a
könnyebb elhelyezkedést illeti az
ECVET-nek köszönhetően. Az egyetlen
kérdés a »hogyan tovább?«
Cselekvési tervre van szükségünk az
induláshoz, és az európai gyakorlatok
segíthetnek nekünk…”

A partnerségben az ECVET a szakoktatási és szakképzési rendszer
megnyitásának lehetőségét jelenti más rendszerek felé. Nemcsak a

ENAIP Lazio (Olaszország):

külföld felé történő nyitásról van szó, hanem arról is, hogy mennyire

„…Az ECVET segítségünkre lehet

átlátható a szakoktatási és szakképzési rendszer az ország saját polgárai

abban, hogy a képesítések

számára. Például azok számára, akik saját országukban diploma nélkül,

átláthatóbbak legyenek a régiók

de komoly munkatapasztalattal keresnek munkát, vagy akik folytatnák

között. Számunkra az ECVET nem

a képzést, mert már tudják, hogy hosszabb ideig kell dolgozniuk…

csupán a mobilitást jelenti, hanem a

Fontos

tehát

az

oktatási

rendszerek

nagyobb

nyitottsága

rugalmassága. Ez volt a munkaértekezletek kiindulópontja.

és

képesítési rendszereink kölcsönös
megnyitását, valamint az
átláthatóság és az elhelyezkedés
javítását is…”
IMELSA (Spanyolország):
„...Az ECVET lehetőséget teremt
számunkra az oktatásból kimaradók
arányának csökkentésére...”
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KCHandel (Hollandia)
„…Hollandiában nem akadályozza sok
jogszabály az ECVET megvalósítását. A
legkomolyabb akadály gyakran a kölcsönös

A következő
lépés

bizalom és a minőségbiztosítás (hiánya) a
külföldi szummatív értékeléseket illetően….”

Egyértelmű, hogy több gyakorlati tapasztalatra van
szükség az alulról felfelé történő építkezésben, a

AFPA (Franciaország):

legfontosabb érdekelt felek bevonásával. Jóllehet az

„…Foglalkoznunk kell azokkal a nemzeti

ECVET megvalósításának feltételeit nemzeti vagy

szabályokkal és jogszabályokkal, amelyek

regionális

gátolják a teljesen működőképes ECVET rendszer

megmutatta, hogy ebben az összefüggésben sokat

megvalósítását. A szabályok azonban

számít az európai együttműködés és partnerség. Az

módosíthatók. Ennek azonban csak akkor van

egymástól

értelme, ha az látjuk, hogy az ECVET jól működő,

gyakorlatainak elemzése komoly segítséget nyújthat a

az emberek előnyére váló rendszer. Épp ezért

partnereknek saját környezetükben az érdekelt felek

fontos az alulról építkező megközelítés és az

meggyőzésében és befolyásolásában, valamint az

átfogó munka az ECVET rendszeren…”

ECVET-megvalósítás

szinten

való

kell

megteremteni,

tanulás,

más

a

projekt

országok

következő

jó

lépésének

meghatározásában.
AFEC (Franciaország):
„...Látjuk az emberek mobilitásából fakadó

A következő lépések közé tartozik majd az ECVET

valódi értéktöbbletet, de csak abban az

rendszert

esetben, ha képesek vagyunk érvényesíteni és

hálózatának

megvalósító

felek

létrehozása

egymástól

Európában

tanulási
az

EVTA

elismerni a külföldi tanulmányi eredményeket...”

a rendszer gyakorlati alkalmazásának
With specialirányításával
thanks to the
project partners:
hangsúlyozása

és

a

jó

gyakorlatok

európai

EVTA (szervező):

elterjesztése érdekében, nemzeti és helyi szinten

„A »partnerség az ECVET-kísérletezésért«

egyaránt.

gyanánt indult PEP a projektpartnerségből az

Ebben

egymástól tanulás fenntartható hálózatává

gyakorlatnak és a politikának össze kell kapcsolódnia

fejlődött, melyben a partnerek európai

–

gyakorlatokra és példákra építve dolgoznak ki

hanem felhasználható, kiaknázható értéket jelent.

a

kezdeményezésben

–

melyben

a

az európai szintű sokszínűség nem problémát,

helyi és regionális intézkedéseket az ECVET
megvalósítására.”
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“Az ECVET megvalósítási
feltételei ”
“Az ECVET az átláthatóságot, a mobilitást és az
egész életen át tartó tanulást támogató eszköz.
Fel kell tennünk tehát magunknak a kérdést:
Megoldást jelent számunkra az átláthatóság, a
mobilitás és az egész életen át tartó tanulás?”
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Milyen az ECVET megvalósíthatósága az Önök esetében?
eredményeken

“Eszközöket fejleszteni

alapuló

megközelítés felé a szakoktatási

egyszerű, a kölcsönös

és szakképzési rendszerben.

bizalom megerősítése
„...Az ECVET megvalósításának

már nehezebb dolog”

komoly feltétele, hogy az ECVET
be legyen ágyazva a képesítési

A

2007-es

ECVET

rendszerekbe, különösen pedig

Connexion

a

tanulmány megállapította, hogy
a

következő

szempontokat is figyelembe kell
venni:

mértékben
A

Cedefop

„Necessary

conditions

for

implementation”

ECVET
(Az

megvalósításának

nyújtó intézmény individuális és

előfeltételei)

rugalmas

hangsúlyozza, hogy az ECVET

utak

szükséges

című

befolyásolja

azt,

hogy milyen körben lesz az
ECVET teljesen működőképes...”

ECVET

Rugalmasság: képes a képzést
tanulási

képesítési

keretrendszerekbe. Ez jelentős

operatív szinten, a képzést nyújtó
intézményeknél

nemzeti

kiadványa

Cedefop „Necessary conditions
for

ECVET

implementation”,

2012. május

rendszer teljes megvalósításának

biztosítására?

szakmai és politikai feltételei is
Autonómia:
képzést

rendelkezik
nyújtó

autonómiával

a

vannak.

Egyrészről

a

intézmény

tagállamoknak biztosítaniuk kell

individuális

minden érdekelt fél bevonását,

tanulási utak kialakításához és

elkötelezettségét

biztosításához,

célkitűzésekkel

valamint

a

és

a
való

külföldi tanulmányi eredmények

azonosulását, másrészről pedig

elismeréséhez?

minőségalapú

Átjárhatóság:
képzést

elfogadja

nyújtó

szummatív

intézmény

értékelésű

a
a

külföldi

tanulmányi eredményeket?

szükséges
eredmények

megközelítés
a

átviteléhez

érvényesítéséhez.
elmozdulást

tanulmányi

jelent

Ez
a

és

egyúttal
tanulási

A

regionális

ECVET-

munkaértekezletek

hasonló

eredményekkel és tapasztalatokkal
zárultak. Elengedhetetlen első lépés
a

párbeszéd

megkezdése

az

érdekelt felekkel az elkötelezettség
és a célkitűzésekkel való azonosulás

Az ECVET-en alapuló, teljesen

érdekében.

működő

fontosak a gyakorlati tapasztalatok

átviteli

és

elismerési

Ugyanakkor

rendszer

megvalósításához

és

azonban

több

döntéshozók és az érdekeltek lássák

bevonására
politikai
egyaránt.

és

van
szakmai

érdekelt
szükség,
szinten

az

kísérletek,
ECVET

valamint

hogy

a

rendkívül
politikai

működőképességét,
a

szakoktatási

szakképzési

rendszer

és/vagy

politikai

és

szakmai
jellegű

módosításainak szükségességét.
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Az ECVET megvalósításának egyik feltétele a megfelelés a szakmai előírásoknak és intézkedések tétele a más
környezetben elért tanulmányi eredmények átvitelének és elismerésének garantálására. A „PEP goes local”
kezdeményezés partnereit felkérték annak megállapítására, hogy mennyire „ECVET-biztos” a szakoktatási és
szakképzési rendszerük. Az alábbi táblázatban a partnerek átlagos pontszámai szerepelnek.
(Minden kritériumnál: 1 = nincs tervben a megvalósítás, 4 = teljesen megvalósítva)

Mennyire „ECVET-biztos” a szakoktatási és szakképzési rendszerük?
2
2
2

képesítések átvitele
külföldön töltött időszak elismerése a sz. rendszerben
internacionalizálás kultúrája

2,4

a tanulmányok más sz. rendszerben végzett részeinek elismerése

2,6

EQF-szint megjelölése a képesítési rendszerben

2,8

képesítések közötti átvitel

3,2
3,2
3,2

nem formális tanulás elismerése
rugalmas és individuális tanulási utak
EQF-hez kapcsolódó NQF

3,4
3,4
3,4
3,4

tanulmányi eredmények átvitele az országon BELÜL
informális tanulás elismerése
tanulási eredményeken alapuló NQF
NQF

4

modulok vagy egységek

1

2

3

4

„Azt tapasztaltuk, hogy ami a szakmai előírásokat –

„A szakoktatási és szakképzési rendszerben az

pl. tanulmányi eredmények, modulok – illeti, a

internacionalizálás politikája és kultúrája még nem

legtöbb ország már megvalósította őket, vagy ezen

terjedt el Európában, ellentétben a (felső)oktatással,

dolgozik”

ahol a mobilitás bevett dolog, és aktív támogatást
élvez!”

„A

legtöbb

ország

keretrendszerében

utal

(NQF)

az

nemzeti
európai

képesítési
képesítési

„Fontos megjegyezni, hogy ha egy ország minden

keretrendszerre (EQF). Ez azonban ritkán kap formális

pontot teljesít, az

keretet a képesítésekben és dokumentumokban.Az

megvalósítását! Annyit jelent, hogy teljesültek az

EQF-szint formális megjelölésének hiánya a nemzeti

ECVET teljes megvalósításának feltételei, de minden

képesítési rendszerekben a mobilitás és az ECVET

a

megvalósítása akadályának tekinthető.”

megállapodásokon, valamint a partnerek közötti

küldő

és

még nem jelenti az ECVET

fogadó

országok

közötti

kölcsönös bizalmon múlik.”
„Úgy tűnik, adott környezeten belül megoldható a
tanulmányi eredmények átvitele és elismerése, ami

A táblázatból kiderül, hogy az ECVET megvalósítása

azonban a külföldön elért tanulmányi eredmények

szakmai

átvitelét, a külföldön töltött időszakok elismerését, a

intézkedéseknek és partnerségeknek kell követniük,

tanulmányok más környezetben végzett részeinek

ellenkező esetben az ECVET hatása korlátozott lesz a

elismerését

szakoktatási és szakképzési rendszerben, illetve a

(akár

egyazon

országban

szerzett

képesítések esetén is) illeti, ez gyakran gondot okoz.”

feltételeinek

munkaerőpiacon.

teljesítését

politikai

Olvasásra ajánljuk még:
ECVET-ajánlás
Az

Európai

Parlament

és

a

Tanács 2009. június 19-i ajánlása
az

európai

szakoktatási

szakképzési

és

kreditrendszer

létrehozásáról, az Európai Unió
Hivatalos Lapja

ECVET felhasználói útmutató, III.

Using

rész:

European

Using ECVET to Support Lifelong

Framework

Learning. Annotated examples

Európai

of how ECVET can be used to

Luxemburg, 2012

ECVET felhasználói útmutató, I.

support

rész:

Európai Bizottság, 2012

Get

to

know

ECVET

Lifelong

learning

outcomes:
Qualfication

series:

Unió

Note

4.

Kiadóhivatala,

Learning.

better.

Questions and Answers, Európai
Bizottság,

2011.

februári

felülvizsgált változat

Necessary conditions for ECVET
ECVET magazine

implementation,

Cedefop,

http://www.ecvet-

Kiadóhivatal, Luxemburg, 2012

team.eu/en/content/magazines
-ecvet
ECVET felhasználói útmutató, II.
rész:
Using ECVET for Geographical
Mobility, Európai Bizottság, 2011
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”P.E.P. goes local”

Készítette az EVTA/AEFP (2012.
dec.), a következő
projektpartnerekkel

2012

együttműködve::

„PEP goes local: A »partnerség az ECVET-kísérletezésért« a
projektpartnerségből az egymástól tanulás fenntartható
hálózatává

fejlődött,

melyben

a

partnerek

európai

gyakorlatokra és példákra építve dolgoznak ki helyi és
regionális intézkedéseket az ECVET megvalósítására.”
„A

kreditrendszerek

arra

az

elképzelésre épülnek, hogy ha valaki
már elért egy tanulmányi eredményt,
az

bizonyos

ideig

érvényben

maradjon.”

„Ha valakinek azonos eredmény újbóli eléréséhez újra
tanulmányokba

kell

kezdenie,

az

feleslegesen

pazarolja az idejét és erőforrásait, ráadásul ez rossz
hatással lehet a motiváltságára.”
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