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Om
initiativet

” … genomförandet av ECVET börjar med

människor och inte med ramar …”

Syftet med EVTA-nätverket

Inom ramen för programmet för livslångt lärande startade European Vocational

är att skapa en hållbar

Training Association (EVTA) 2009 ett ”PEP”, dvs. ett partnerskap för att

miljö för utbyte av

experimentera med ECVET i ett praktiskt sammanhang. Det var ett experiment för

kunskap och erfarenheter

att ta reda på vad ECVET skulle kunna göra för medlemmarna i EVTA-nätverket.

samt att behandla

Med tio medlemmar från olika länder blev det snart uppenbart att alla kontext var

gemensamma frågor på

olika, både vad gäller utbildningssystem och hur medlemmarna ville tillämpa

området för utveckling av

ECVET.

humankapital på
europeisk nivå.

Som ett resultat av detta partnerskap upprättade parterna bilaterala projekt och
initiativ för att fortsätta arbetet, eller för att överföra arbetet till en annan sektor
eller kontext. Med andra ord skapades en anda av samarbete på europeisk nivå.

“ Fördelarna med ECVET var uppenbara inom partnerskapet med hur var det med
aktörernas medvetenhet och engagemang i den egna kontexten?”

EVTA ser ECVET (det

Medlemmarna kände dock även att de var tvungna förankra resultaten på

europeiska systemet för

hemmaplan. Parterna uttryckte ett behov av att etablera en dialog med berörda

överföring av meriter inom

aktörer i sin egen kontext, för att ta ytterligare ett steg i genomförandet av ECVET.

yrkesutbildning) som ett
exempel på ett europeiskt

Det är anledningen till att uppföljningsprojektet ”PEP goes local” inleddes. Syftet

initiativ som kan vara till

var att anordna studiecirklar på regional, lokal eller sektoriell nivå, för de mest

stor nytta, inte bara i

relevanta parterna, för att diskutera möjligheterna för ECVET i den egna kontexten

medlemsländernas olika

och se hur man kunde arbeta tillsammans i nästa steg för genomförandet av

kontext utan även hjälpa

ECVET.

Europa att skapa en stark
europeisk miljö med en
närmare koppling mellan
utbildning och
sysselsättning i de olika
medlemsstaterna.
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13 partner i 7 europeiska länder

Belgien:

AFEC organisme de formation

EVTA: European Vocational

www.afec.fr

KcHandel: Centre d´expertise
pour le commerce

Training Association
www.evta.eu

Nederländerna:

Université de Tours

www.kch.nl

www.univ-tours.fr

Frankrike:
Conseil Régional du Centre
www.regioncentre.fr

Kenwerk: Centre d´expertise

Grekland:

www.eiead.gr

www.afpa.fr
DRAAF: Direction Régionale

Ungern:

www.draafcentre.agriculture.gouv.fr

S.A.
www.imelsa.es

Eurokt-akademia: VET provider
www.eurokt.hu

d´Alimentation de l´Agriculture
et de la Fôret

Spanien:
IMELSA, Impuls Econòmic Local

Formation Professionnelle des
Adultes

www.kenwerk.nl

NILHR: National Institute of
Labour and Humand Resources

AFPA: Association pour la

pour le tourisme

Italien:

Sverige:
Lernia Utbildning
www.lernia.se

ENAIP Lazio: Ente Nazionale Acli
Istruzione Professionale
www.enaip.it
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”Öga mot öga” med projektledaren
Pauline van den Bosch, förste rådgivare
European Vocational Training Association

arbetsmarknaden. Detta innebär att man inte bara

ECVET är ett av dessa europeiska initiativ som kan

kan fokusera på teknisk skicklighet och kunskap utan

vara till stor nytta, inte bara i medlemsländernas olika

också på kompetenser på ett yrkesmässigt och

kontext utan även hjälpa Europa att skapa en stark

personligt plan – kompetens för livet! Yrkesutbildning

europeisk miljö med en närmare koppling mellan
utbildning

och

sysselsättning

i

de

bör vara ett bra alternativ i tider av lågkonjunktur.”

olika

medlemsstaterna.
Med

vad

är

sambandet

med

ECVET

i

det

sammanhanget?
Vad är bakgrunden till ditt engagemang för ECVET?
Strategin som baseras på läranderesultatet är en av
”Vi

har

upptäckt

att

det

finns

lika

tankarna bakom ECVET. Man utgår med andra ord

många

inte från insats, studietimmar och antal sidor i en bok,

yrkesutbildningssystem som det finns medlemsstater

utan från vad en person förväntas kunna efter

och att varje medlemsstat anser att deras eget

avslutad utbildning, oberoende av var inlärningen

system är det bästa. Men det verkar vara mycket

har ägt rum! Detta är ett stort steg framåt för att

svårt, om inte omöjligt, att jämföra kvalifikationer,
eller

erkänna

migranters

studerandes,
kompetens,

eller till och med att få ett
examensbevis

från

ett

annat land erkänt. ECVET
och EQF (den europeiska
ramen för kvalifikationer)
kan hjälpa oss att anta
den här utmaningen.”
”Även om tiderna är svåra

arbetssökandes

”De

överbrygga

eller

som

är

klyftan

”rörliga”

under sina studier verkar
vara mindre sårbara på
arbetsmarknaden i

ett

på

hur

vi

utbildning

senare skede”.

arbetsmarknad.
Om vi lyckas med rörligheten
genom att skicka studerande
utomlands under en del av
utbildningen, innebär det ett
enormt

mervärde

studerande
Tänk

förbättra

till arbetsmarknaden. Ingen vet vad som kommer att
hända i framtiden, men ett utbildningssystem måste
kunna ge kunskaper och kompetens till studerande
och arbetstagare så att de inte bara är behöriga att

för

de

för

de

den

kulturella,

och

tekniska

kompetens han eller hon kan

våra

utbildningssystem och på ett bättre sätt koppla dem

och

på

språkliga
kan

och

framtida arbetsgivarna.

är det ändå dags att
fundera

mellan

skaffa sig på kort tid utomlands. Det är en erfarenhet
som man aldrig kan få på ett utbildningscentrum.
Dessutom verkar de som är ”rörliga” under sina
studier

även

vara

mindre

sårbara

på

arbetsmarknaden i ett senare skede.

utföra arbetet utan också kan överleva på

5

Men ECVET är väl mer än bara rörlighet?

Jag är också mycket nyfiken på sammanfattande
utvärderingar av utlandsvistelser.

Ofta är det svårt

Allt handlar om insyn och om att öppna våra

att i praktiken överföra läranderesultat, med andra

yrkesutbildningssystem för varandra! Rörlighet är ofta

ord att godta den sammanfattande utvärderingen

en logisk konsekvens men för mig är det inte den

av en utlandsvistelse, samtidigt som det när allt

viktigaste prioriteringen i arbetet med ECVET. Om vi

kommer omkring är själva grundförutsättningen för

lyckas skapa mer insyn i kvalifikationerna och

ECVET.

öppenhet i yrkesutbildningen med hjälp av ECVET,
har vi redan vunnit en stor seger på europeisk nivå.

Vilka är de största utmaningarna för att genomföra

Vi

ECVET, anser du?

ser

att

man

ofta

fastnar

i

de

tekniska

specifikationerna, till exempel poäng! För mig är
poängen inte den viktigaste frågan, det kan vi klara.

Mycket

arbete

har

redan

gjorts

och

pågår.

Det är viktigare att få till stånd överenskommelser

Medlemsstaterna arbetar nu med att genomföra

mellan parterna.

strategier för ECVET, men det mest effektiva sättet är
att arbeta från två håll: praktiska experiment, som

Till

exempel

på

stöds av strategiska åtgärder för genomförande på

läranderesultatet, som jag pratade om, vara ett

politisk nivå. Om politik och praxis inte ”möts” blir

enormt steg framåt för att förbättra utbildningen. Det

genomförandet bli mycket svårt.

gäller

även

kan

strategin

möjligheten

som

att

baseras

öppna

upp

yrkesutbildningssystemen för andra system. Och då

Till exempel ser vi många initiativ där parterna har

menar jag inte bara för utländska system. Tänk också

arbetat med ECVET-experiment. Det finns emellertid

på

svårigheter när det gäller att faktiskt överföra och

“hur

transparent

och

öppet

är

vårt

yrkesutbildningssystem för människor i vårt eget

erkänna

läranderesultat

inom

de

egna

land”. Det är ett exempel på hur viktigt det är att ha

yrkesutbildningssystemen, på grund av nationella

öppnare och mer flexibla utbildningssystem. Det är

bestämmelser och lagar. Med andra ord kan man

just det som är grundtanken med ECVET!

experimentera med ECVET och använda ECVET,
men inte genomföra det. Genomförandet av ECVET
är helt enkelt mer än att bara arbeta med de
tekniska specifikationerna.
När det gäller genomförande finns det naturligtvis en
teknisk del men den mer politiska delen är lika viktig,
eftersom det ofta är den avgörande faktorn för
genomförande. Därför är det, återigen, viktigt att ha
rätt folk med sig. Det är alltså väsentligt att skapa

Vilka är de mest intressanta ECVET-frågorna att
arbeta med just nu?
Först och främst att tänka uttryckt i läranderesultatet!

medvetenhet,

klargöra

mervärdet

och

engagemanget i detta skede.

Det är ett av de grundläggande inslagen i ECVET för

”Hur ”öppet” är yrkesutbildningssystem

att skapa mer insyn. En annan fråga på det här

för människor i ert eget land?”

området är att etablera partnerskap och ömsesidigt
förtroende mellan parter på nationell och europeisk
nivå.
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”Ett av våra mål är att analysera trender och behov på arbetsmarknaden och se hur vi kan
använda ECVET som ett verktyg för utveckling av humankapital på arbetsmarknaden.”
“Vi arbetar i huvudsak med regionala parter och vi vill använda ECVET som ett verktyg för regional
transparens. Vårt viktigaste mål är att skapa en dialog mellan regionerna, med utgångspunkt i
ECVET och den europeiska ramen för kvalifikationer.”

“Två

olika

scenarior

har

fastställts

för

att

genomföra

ECVET

partnerländern.”

Scenario 1:

Scenario 2:

ECVET för rörlighet i utbildningssyfte

ECVET på arbetsmarknaden

Många

ECVET är ett verktyg för att främja livslångt lärande.

utbildningscentrum

rörlighetsåtgärder

för

anordnar

studerande

på

Expertkunskap utvecklas i huvudsak inom ramen

utbildningscentrum eller i praktikföretag. I detta

för formella utbildningssystem och vi missar i

sammanhang är det viktigt att veta vad ECVET

allmänhet poängen att ECVET inte bara är till för

verkligen betyder för rörligheten jämfört med

studerande utan också för arbetstagare. Ur detta

”traditionell rörlighet” och vilka åtgärder som

perspektiv är det viktigt att ta itu med möjligheten

måste vidtas.

att använda ECVET på arbetsmarknaden.

Frågor för denna studiecirkel:


Vilken effekt har ECVET ”före, under och
efter” en rörlighetsperiod?



Kvalitetssäkring: Hur kan kvaliteten säkras i
dessa olika rörlighetsfaser?

Frågor för denna studiecirkel:
ECVET diskuteras för att


uppdatera arbetstagarnas kvalifikationer



ändra utbildningsväg/yrkesbana för
studerande/arbetstagare



godkänna icke-formell och informell inlärning

i

Nio regionala studiecirklar om
ECVET hölls i Nederländerna (2),
Frankrike (2), Sverige, Grekland,
Spanien, Italien och Ungern
mellan juni och november 2012.

Regionala studiecirklar om ECVET för aktörer
inom yrkesutbildning och på arbetsmarknaden
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“ Vi bör se ECVET i ett bredare

“En tydlig färdplan

sammanhang och inte bara i
rörlighetssammanhang”

med konkreta
åtgärder är vad vi
behöver nu.”

De viktigaste principerna bakom ECVET och hur de kan användas
Man

kan

i

allmänhet

säga

att

för att förbättra de egna yrkesutbildningssystemen var i centrum för

studiecirklarna fick ett mycket positivt

diskussionen. Till exempel strategier som baseras på läranderesultat,

mottagande bland aktörerna. Det finns

livslångt lärande och insyn i kvalifikationerna.

ett allmänt åtagande och en vilja att

Det verkade som om diskussionerna om tekniska specifikationer

fortsätta.

ofta ledde till förvirring. Detaljerade tekniska diskussioner hindrade
parterna från att inleda en dialog med sina aktörer för att skapa en

Det är emellertid nödvändigt att ha en

vision av ECVET i sin egen kontext.

tydlig färdplan med konkreta etapper
för att fortsätta med nästa steg. Visionen

Parterna uttryckte också ett behov av att fortsätta med praktiska

om

och

metoder. Särskilt i fall där lagar och förordningar måste anpassas

genomföras i olika kontext måste göras

för att få ett helt operativt ECVET-system. Det finns en allmän

konkret och omvandlas till steg och

uppfattning om att ”det är inte lätt att ändra politiken så länge vi

åtgärder!

inte kan visa att det fungerar!”. Med andra ord anser man att

hur

ECVET

ska

användas

politiken kommer att följa praxisen.
I flertalet studiecirklar diskuterade man
ECVET i ett bredare sammanhang och
diskussionerna handlade inte bara om
rörlighet och tekniska specifikationer.

”ECVET-verktygen kan, om de används på rätt sätt, visa sig vara
viktig kompetens för integration på arbetsmarknaden och ökad
rörlighet framför allt bland unga. Vi bör dock inte bortse från vikten
av ECVET för att äldre arbetstagare ska kunna stanna kvar och
utvecklas på arbetsmarknaden.”

9

”Hur öppet är
yrkesutbildningssystemet för
människor i vårt eget land?”

En av de största framgångarna i detta projekt var inblandningen av
relevanta aktörer på regional, lokal eller sektoriell nivå. Både kvalitativt

“ tillbaka efter de regionala

och kvantitativt. På så sätt kunde studiecirklarna stärka förhållandet till

studiecirklarna – en ömsesidigt

partnerorganisationerna och deras aktörer för att inleda ytterligare

givande lärandeerfarenhet!”

aktiviteter inom en nära framtid.
”Acceptansen av ECVET var tillfredsställande i målgruppen. De uttryckte
intresse, farhågor och «överföringsbehov». Detta är ett bra resultat med

Centralt institut för arbetskraft och

tanke på att vi just nu befinner oss i en lågkonjunktur vilket har lett till

mänskliga resurser (Grekland):

frustration, modfälldhet och allmän apati.”

“… I dessa ekonomiskt ansträngda
tider kan vi inte tro att ECVET INTE

Exempel på hur ECVET skulle kunna användas i den egna kontexten:

skulle vara relevant för Grekland. Vi

ECVET

på

ser ett tydligt mervärde, framför allt

arbetsmarknaden att hitta ett arbete eller (arbetande) vuxna som vill ta

för att göra människor mer

sig in i utbildningssystemet igen. Ur detta perspektiv hjälpte det att

anställbara med hjälp av ECVET. Den

tänka i termer av läranderesultat istället för utbildningsprogram.

enda frågan är hur vi ska gå tillväga.

kan

hjälpa

människor

i

särskilda

målgrupper

Vi behöver en färdplan för att börja
Partnerskapet ser också ECVET som en möjlighet att öppna det egna

och europeisk praxis skulle kunna

yrkesutbildningssystemet för andra system. Och inte bara utländska

hjälpa oss …”

system,

utan

även

ur

perspektivet

”Hur

är

öppet

det

egna

yrkesutbildningssystemet för människor i vårt eget land?”. Till exempel för

ENAIP Lazio (Italien):

de som söker arbete i det egna landet utan examensbevis men med

“… ECVET kan hjälpa oss att skapa

en gedigen arbetslivserfarenhet, eller de som vill fortsätta studera

mer insyn i kvalifikationerna mellan

eftersom de redan vet att de måste arbeta längre … I alla exempel där

regionerna. För oss handlar ECVET inte

det är viktigt med öppnare och mer flexibla utbildningssystem. Det här

bara om rörlighet utan också om att

var utgångspunkten för studiecirklarna!

öppna våra kvalifikationssystem för
varandra och skapa mer insyn och
anställbarhet …”
IMELSA (Spanien):
”... Vi ser en möjlighet att med hjälp
av ECVET minska andelen som
hoppar av utbildningen ...”
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KCHandel (Nederländerna)
”… I Nederländerna finns det ingen lagstiftning
som står i vägen för att genomföra ECVET. Det

Nästa steg

största hindret är ofta (en brist på) ömsesidigt
förtroende och kvalitetssäkring för
sammanfattande utvärderingar av

Det är klart att det finns ett behov av mer praktisk

utlandsvistelser …”

”bottom-up”-erfarenhet,

där

de

mest

relevanta

aktörerna är involverade. Även om förutsättningarna
AFPA (Frankrike):

för att genomföra ECVET måste uppfyllas på nationell

“… Vi måste ta itu med nationella lagar och

eller regional nivå, har projektet visat att europeiskt

bestämmelser som hindrar oss från att

samarbete och europeiska partnerskap är värdefulla i

genomföra ett helt operativt ECVET-system.

det sammanhanget. Ömsesidigt lärande och analys

Regler kan anpassas men bara om vi kan visa

av bästa praxis från andra länder kan vara till stor

att ECVET fungerar och är till nytta för människor.

hjälp för parterna för att övertyga och påverka

Därför är det så viktig att ha en ”bottom-up”-

aktörer i den egna kontexten och för att fastställa

strategin och att arbeta med ECVET från början

nästa steg för genomförandet av ECVET.

till slut …”
Ett av de kommande stegen kommer att vara att
AFEC (Frankrike):

skapa ett europeiskt nätverk för ömsesidigt lärande

”... Vi anser att rörlighet för personer är ett

bland aktörer som genomför ECVET-system som

verkligt mervärde men bara om vi klarar av att

samordnas av EVTA, för att betona den praktiska

godkänna och erkänna läranderesultaten från

tillämpningen av systemet och spridningen av bästa

utlandsvistelser ...”

praxis på europeisk, nationell och lokal nivå.

With specialDet
thanks
project
partners:
här är to
ett the
initiativ
där praxis
och politik måste följas

EVTA (promoter):

åt och där mångfalden på europeisk nivå inte ses

”PEP (partnerskap för att experimentera med

som ett problem utan som en tillgång att arbeta med

ECVET) har utvecklats från ett projektpartnerskap

och utnyttja.

till ett hållbart nätverk för ömsesidigt lärande där
parterna använder europeisk praxis och
europeiska exempel för lokala och regionala
åtgärder i syfte att genomföra ECVET.”
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“Om förutsättningarna för ett
genomförande av ECVET”
“ECVET är ett verktyg för ökad insyn, rörlighet och
livslångt lärande. Vi bör ställa oss frågan: ”Är insyn,
rörlighet

och

livslångt

lärande

lösningar

i

vår

kontext?”
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Är det möjligt att genomföra ECVET i er kontext?
”... En viktig förutsättning för att

“Verktyg kan lätt

genomföra ECVET är att ECVET är

utvecklas men det är

integrerat i

svårare att arbeta med

kvalifikationssystemen och, mer
specifikt, i nationella

ömsesidigt förtroende.”

kvalifikationsramar. Detta
kommer i hög grad att påverka i

Enligt ECVET-studien från 2007

vilken utsträckning ECVET blir

måste hänsyn även tas till

helt operativt ... ”

följande aspekter på operativ
nivå hos

I publikationen från Cedefop

utbildningsleverantörerna:

(Europeiska

centrumet

för

Cedefop ”Necessary conditions for
ECVET implementation”, maj 2012

utveckling av yrkesutbildning),
Flexibilitet: Finns det individuella

”Necessary conditions for ECVET

och flexibla utbildningsvägar

implementation”, framhålls det

inom den utbildning som

att förutsättningarna för ett fullt

tillhandahålls?

genomfört

ECVET-system

är

tekniskt och politiskt orienterade.
Självständighet: Är

Dels måste medlemsstaterna se

utbildningsleverantören

till att det finns ett engagemang,

Liknande

tillräckligt oberoende för att

ett

erfarenheter har framkommit av

kunna utforma och

ansvarskänsla

tillhandahålla individuella

berörda aktörer och, dels, att

studiecirklarna om ECVET. Att

utbildningsvägar och erkänna

det finns en

inleda en dialog med berörda

läranderesultat från

strategi för att överföra och

aktörer

utlandsvistelser?

godkänna

engagemang

Detta

åtagande

och
bland

en
alla

kvalitetsbaserad

innebär

läranderesultat.
också

en

Underlätta övergång:

övergång

”Godkänner”

läranderesultatsbaserade

utbildningsleverantören

strategier inom yrkesutbildning.

till

resultat

arbetet

i

för

de

att

ansvarstagande

och
regionala

skapa

ett

och

ett

är

ett

nödvändigt första steg.

Samtidigt

är

praktiska

läranderesultat som utvärderats i

erfarenheter

och

en sammanfattning av en

avgörande

för

utlandsvistelse?

beslutsfattare och aktörer att

experiment
att

visa

ECVET kan fungera och att det
För att införa ett fullt operativt

finns

system

och/eller politiska anpassningar

för

överföring

och

erkännande, baserat på ECVET,

ett

behov

av

tekniska

av yrkesutbildningssystemet.

är dock fler aktörer inblandade,
både på politisk och teknisk
nivå.
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Parterna i initiativet ”PEP goes local” ombads att ta reda på ”hur ECVET-säkert” deras
yrkesutbildningssystem är.
I tabellen nedan anges parternas genomsnittliga poäng.
Per kriterium: 1 = inget genomförande övervägs; 4 = helt genomfört

Hur ECVET-säkert” är deras yrkesutbildningssystem
2
2
2

transfer between qualifications
recognition of periods in VET spent abroad
culture for internationalization

2,4

recognition of parts of VET from other systems

2,6

Q are issued with an EQF level

2,8

transfer across qualifications

3,2
3,2
3,2

recognition of non formal learning
flexible and individual learning pathways
NQF related to the EQF

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

transfer of learning outcomes WITHIN country
recognition of informal learning
NQF based on learning outcomes
NQF

4

modules or units

1

”Vad

gäller

tekniska

specifikationer

2

3

4

som

”Program och en kultur för internationalisering inom

läranderesultat och moduler, ser vi att de flesta

yrkesutbildning är ännu inte allmänt förekommande i

länder har genomfört dessa eller arbetar på det.”

Europa, i motsats till vad som gäller inom (högre)
utbildning, där rörlighet främjas aktivt och är allmänt

”De flesta länder har hänvisat till EQF (den europeiska
kvalitetsramen

för

kvalifikationer)

i

sina

spridd!”

NQF

(nationella referensramar för kvalifikationer). Men

”Det är viktigt att lägga märke till att ECVET inte

ofta

nödvändigtvis är genomfört även om ett land

verkar

detta

inte

ha

formaliserats

i

kvalifikationerna och dokumenten ... Att inte formellt

uppfyller

ha

förutsättningarna finns för en full potential av ECVET.

en

EQF-nivå

angiven

i

de

nationella

alla

istället

Det

kvalifikationssystemen anses vara ett hinder för

Det

mobilitet och genomförande av ECVET.”

överenskommelser

mellan

mottagande

och

”Det verkar som om det är möjligt att överföra och

handlar

punkter!

länder

om

betyder
att

att

till

stånd

sändande

och

skapa

få

bara

ett

ömsesidigt

förtroende mellan dessa parter.”

erkänna läranderesultat inom samma kontext men
när det gäller att överföra läranderesultat, erkänna

Tabellen visar att de tekniska förutsättningarna för att

perioder utomlands och erkänna delar från andra

genomföra ECVET måste följas upp med politiska

kontext (även kvalifikationer i det egna landet)

åtgärder och partnerskap, annars kommer effekten

uppstår problem.”

av ECVET att fortsätta att vara begränsad inom
yrkesutbildningen och på arbetsmarknaden.

Rekommenderad vidare läsning :
ECVET-rekommendation
Europaparlamentets och rådets
rekommendation av den 18 juni
2009 om inrättandet av ett
europeiskt system för
meritöverföring inom
yrkesutbildning, Europeiska
unionens officiella tidning.

Användarhandledning för

Using learning outcomes:

ECVET, del 3:

European Qualification

Using ECVET to support Lifelong

Framework series: Not 4.

Learning. Annotated examples

Luxemburg: Europeiska unionen

of how ECVET can be used to

publikationsbyrå, 2012

support Lifelong Learning.

Formación Profesionales, Diario

Europeiska kommissionen, 2012

Oficial de la Unión Europea.

ECVET-tidning

Necessary conditions for ECVET

http://www.ecvet-

implementation, Cedefop,

team.eu/en/content/magazines

Luxemburg: Europeiska unionen

-ecvet

publikationsbyrå, 2012

Användarhandledning för
ECVET, del 1:
Get to know ECVET better,
questions and answers,
Europeiska kommissionen,
reviderad version, februari 2011

Användarhandledning för
ECVET, del 2:
Using ECVET for geographical
mobility, Europeiska
kommissionen, 2011
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”P.E.P. goes local”

Utarbetad av EVTA/AEFP, dec
2012. I samarbete med följande
projektparter:

2012

”PEP goes local” (PEP agerar lokalt): Ett partnerskap för att
experimentera med ECVET som har utvecklats från ett
projektpartnerskap till ett hållbart nätverk för ömsesidigt
lärande där parterna använder europeisk praxis och
europeiska exempel för lokala och regionala åtgärder i syfte
att genomföra ECVET.”
”Tanken

med

systemen

för

meritöverföring är att när man uppnår
ett visst läranderesultat måste det
också fortsätta att vara en tillgång
under en viss tid. ”

“Att begära att personer ska tillägna sig ett lärande som inte leder till
bättre resultat, påverkar deras motivation negativt eftersom det upplevs
som bortkastad tid och ett slöseri med resurser.”
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