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Thema

ECVET - Değerlendirmeleri / ECVET - Analizi

ECVET-Analizi (Main-Cert)
ECVET Analizi, başvuruda belirtilen hedeflere göre transfer edilen projede önerilen adımlar
uygulanarak gerçekleştirilmiştir.
Bu proje iki fazda aşağıdaki adımların uygulanmasını önermektedir:
Faz 1: Öğrenme Süreleri Ve Kredi Puanlarının Belirlenmesi
1. Mesleki yetkinliklerin açıklanması ve tanımlanması
2. Yetkinlik başlıkları için gerekli olan öğrenim sürelerin belirlenmesi, bu süreler belirlenirken
formel olarak (yani resmi yollarla) öğrenmeyle yetkinliklerin elde edilmesinde harcanan
süreler baz alınarak dikkate alınır
3. Beklenen görevlendirmelerin üstesinden gelebilmek için pratik çalışma sürelerin belirlenmesi
4. İş deneyim sürelerinin öğrenim süresine eşdeğer olarak hesaplanması
5. İlgili yetkinlikleri toplayarak toplam sürelerin belirlenmesi
6. EQF ve NQF temelinde analiz ve tasnif edilmesi
7. 5 ve 6’daki açıklamalara göre değerlendirmelerin karşılaştırılması ve toplam kalifikasyon, yani
sertifika için kredilerin belirlenmesi
8. Yetkinliklerin UNITS olarak bölümlere ayrılması ve ECVET’e göre kredi puanlarının tasnif
edilmesi
Faz 2: Yetkinlik Belirleme ve Onaylama
9. İstenildiğinde, iş deneyimini gösteren belgenin sunulması
10. Yetkinlik onaylama prosedüründen geçilmesi
11. Kredi puanlarının tanınması

Bu yöntem ile daha önce kazanılan yetkinlikler için- hangi yolla elde edildiğine bakılmaksızın - kredi
puanları hesaplanır ve kabul görülür.

1. Mesleki Yetkinliklerin Açıklaması Ve Tanımı
Bakım onarım için gerekli mesleki yetkinlikler 11 öğrenim alanı olarak bölümlere ayrılmıştır ve
detaylı olarak açıklanmıştır (WP 3, product 2). Bu alanlara ayırma, yetkinlikler, yeterlilikler ve
uzmanlık bilgisine yönelik bir yapı temeline dayandırılmıştır. Oluşturulan öğrenim alanları, nasıl
elde edildiğine bakılmaksızın bakım onarım alanında süpervizör olarak çalışırken gerekli
yetkinlikleri tarif etmektedir. Bakım onarım alanında işi bilhassa formel olmayan ve enformel
öğrenme kısmıyla karakterizedir. Bu yetkinliklerin sertifikalandırılması için yeteri kadar mesleki
deneyim şarttır. Main-Cert Sertifika Yönetmeliğine (Product 8) göre aşağıda sıralanan yetkinlik
alanlarda üç yıllık iş deneyimi şartı aranmaktadır:













Bakım onarım ihtiyacının belirlenmesi
Bakım onarım organizasyon yapısı
Planlama ve sipariş yönetimi
Dış tedarik yönetimi
Malzeme ve yedek parça yönetimi
Belge ve bilgi yönetimi
Bakım onarım kontrolü
BT sistemleriyle bakım desteği
Teknik teşhis (Teknik Diagnostik)
Bakım onarım katma değer olarak
İşçi sağlığı ve iş güvenliği ve çevre koruma

Gerekli olan üç yıllık iş deneyim süresi formel olmayan ve enformel öğrenme payı kadardır.
2. Yetkinlikler için gerekli olan öğrenim sürelerin belirlenmesi, bu süreler belirlenirken formel
olarak (yani resmi yollarla) öğrenmeyle yetkinliklerin elde edilmesinde harcanan süreler baz
alınarak dikkate alınır
Bakım onarım alanına has mesleki eğitim veya üniversite öğrenim programları bulunmamaktadır.
Bunun yanı sıra, alt yönetim seviyesinde bir süpervizörün ya formel olmayan ya da enformel yollarla
öğrenilen ve kazanılan yönetim yetkinlikler bir süpervizörden beklenir. Başka değişle, formel öğrenme
payı görece düşük kalmaktadır. Product 10 ile bir hazırlık sertifika kursu geliştirilmiştir. Bu kursun
amacı, hem teorik hem de formel olmayan ve enformel öğrenimle kazanılan yetkinlikleri tamamlayıp
geliştirmektir. Göreceli olarak küçük tutulan kurs programı 52 saatlik ders programı olarak
tasarlanmıştır. Bu program bakım onarım alanında gerekli olan eğitimin bir bölümünü içerse de, bu
mesleği ifşa ederken iyi bir temel oluşturacaktır.
52 saatlik ders programında, aşağıdaki konular ele alınmaktadır:












Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül
Modül

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:

Bakım onarım ihtiyacının belirlenmesi
Organizasyon yapısı
Sipariş yönetimi
Dış tedarikçi yönetimi
Malzeme ve yedek parça yönetimi
Belge ve bilgi yönetimi
Bakım onarım kontrolü
BT sistemleriyle bakım desteği
Teknik teşhis (Teknik diagnostik)
Bakım onarım katma değer olarak
İşçi sağlığı ve İş güvenliği ve çevre koruma

Eğitim süresi saat olarak
(11)
(4)
(5)
(3)
(4)
(5)
(3)
(3)
(3)
(3)
(8)

3. Beklenen Görevlendirmelerin Üstesinden Gelebilmek İçin Pratik Çalışma Sürelerin
Belirlenmesi
Sertifikasyonda gerekli deneyim süresi üç yıla sabitlenmiştir. Bu süre deneysel yöntemlerle
belirlenmiştir, bakım endüstrisindeki çeşitli kuruluşlarda bakım işlerinden sorumlu uzmanlar ve
çalışanlarla yapılan röportajlardan elde edilen bilgilere dayanmaktadır.
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4. İş Deneyim Sürelerinin Öğrenim Süresine Eşdeğer Olarak Hesaplanması
İş deneyimi süreleri yalnızca öğrenim sürelerini kapsamamaktadır. Öğrenme eğrisi ve deneyim
kavramı, başlangıçta öğrencinin çok fazla öğrendiğini göstermektedir. Zamanla öğrenme azalır ve bu
öğrenme belli bir eşiğe ulaşıncaya kadar durur. Bu eşik sadece tahmin edilebilir. Oryantasyon olarak
ECTS alanında üniversite öğretimi uygulanabilir, burada sürelerin yarısı yani %50’si öğrenim süreleri
olarak değerlendirilir. Bu yüzden, normal 1600 saatlik çalışma ve gerekli olan iş deneyimi süresi için
öğrenimin denkliği 2400 saat olmaktadır.

5. İlgili Yetkinlikleri Toplayarak Toplam Sürelerin Belirlenmesi
4 ve 5 ’te belirtilen öğrenim süreleri birleştirildiğinde bilinen “kavramsal öğrenme süresi” belirlenir.
“Kavramsal öğrenme süresi” konsepti İngiliz-Amerikan üniversitelerinde uygulanmakta olup, tüm
öğrenme yollarını kapsamaktadır.
„ Kavramsal öğrenme süresi “ bir ölçü olup, öğrencinin öğrenim sürecinde gerekli öğrenim hedeflerine
ulaşmak için gösterdiği çabaların ölçülmesi anlamına gelmektedir. Bu, öğrenim hedeflerine ulaşmak
için bir öğrencinin formel eğitimde geçirmesi gereken ortalama süre olarak tanımlanmıştır.
“Kavramsal öğrenme süresi”, sadece öğretmen eşliğindeki eğitim süreleri değil ayrıca hazırlık
dönemleri, bireysel çalışmalar ve tüm sınav süreci sürelerini kapsayan ortalama bir değerdir. Bu
yüzden, harmanlanmış eğitim için de bir ölçüttür.
Hazırlık, zorunlu öğrenim süresinden ziyade tavsiye edilen bir kurs olduğundan, toplam süre yaklaşık
2450 saate denk düşmektedir.

6. EQF Ve NQF Temelinde Analiz Ve Tasnif Edilmesi
Öğrenim denkliğini deneye dayalı (empirik) olarak hesaplayarak son olarak kredileri tespit ettikten
sonra, artık EQF/DQF’ye göre Main Cert Sertifikasyonu konumu sabitlenmelidir.
Main Cert Sertifikasyonu, bakım endüstrisindeki uzmanların ve yöneticilerin yetkinliklerini
belgelendirir. En düşük liderlik seviyesindeki kıdemsiz yöneticilere, genellikle vasıflı işçilere veya
personel yönetiminden sorumlu uzmanlara yönelik bir sertifikasyondur. Bu tanıma göre, bu liderlerin
okulunu okumasa da en azından mesleki eğitimden geçmiş olmaları gerekmektedir, 5. ve 6. aşamalar
analize dahil edilmelidir. Bu analizin temelinde özel uzmanlık alanlarındaki yetkinliklere sosyal
kabiliyetleri ekleyen DQR bulunmalıdır. Bu ekleme, hedeflenen grup ve sertifika tanımı için olmazsa
olmaz koşuldur.
5. seviye, kompleks, uzmanlık gerektiren ve değişkenlik gösteren öğrenim ve mesleki faaliyetlerde
bireysel planlama ve çalışma becerilerini gerektirmektedir. Burada sadece basit liderlik kabiliyetleri
gereklidir, bu yüzden bu seviye uygun değildir. Main -Cert’e göre, bu çok az sayıda liderlik işlevi
bulunan veya neredeyse hiç liderlik işlevi bulunmayan kendi kendini düzenleyen bakım onarım uzmanı
olacaktır. Bu gruptaki kişiler, Main -Cert Sertifikasyonunun hedef grubu değildir. Bu kişileri de içeren
test aşaması, bu vasıflı işçilerin sertifikasyon prosedürünü başarıyla geçemeyeceklerini açıkça
göstermiştir.
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6. seviye daha uygundur. Bu seviyedeki kişilerin karışık görev ve problemlerin bağımsız planlama,
idare ve değerlendirmesinin yanı sıra bilimsel bir konuda ya da mesleki ortamda süreçleri bağımsız
kontrol etmede yeterlilikleri bulunmaktadır. Şartların yapısı karışıklık ve sık değişikliklerle
karakterizedir.
Sosyal yetkinliklerde aşağıda sıralananlar aranır:




Uzman ekiplerde sorumluk içerisinde çalışmak ya da grupları sorumluluk ile yönetmek
Başkalarının uzmanlık becerilerini geliştirmelerine önderlik etme veya takım içinde öngörüyle
problemleri ele alma
Uzmanlara yönelik özel alanlardaki karışık problemler ve çözümlerle ilgili argümanlar sunma
ve bunları uzmanlarla beraber geliştirme

Bu seviye Main -Cert Sertifikasyonu sahiplerinin konumu için uygun bulunmaktadır, ayrıca kıdem ve
vasıfların tanımı ile de uygunluk göstermektedir. Bu seviye aşağıdaki vasıflar/mesleklere tahsis
edilmiştir:







Bachelor
Uzman
Meslek Yüksek Okulları (dört yıllık)
Meslek Okulları (iki yıllık)
Usta
Operasyon profesyoneli (BT)

Test aşaması bu sınıflandırmayı teyit etmektedir.

7. 5 Ve 6’daki Açıklamalara Göre Değerlendirmelerin Karşılaştırılması Ve Toplam Kalifikasyon,
Yani Sertifika İçin Kredilerin Belirlenmesi
5’teki şart koyulan öğrenim süresi ve 6’daki değerlendirmeye göre, Main -Cert Sertifikasyonu sahibinin
kanıtlanan öğrenim performansına sahip olması beklenebilir. Dolayısıyla, DQF/EQF seviye 6’da
ortalama 2500 saatlik “kavramsal öğrenim süresi”ne ulaşmıştır. Bu yüzden, sertifika sahibinin, formel
vasfı veya daha yüksek bir kalifikasyonu bulunmasa da, Alman “Meister” vasfına denk gelen bir
mesleki yeterlilik düzeyi bulunmaktadır.
Mesleki eğitimde Avrupa kredi puan sistemi kuruluşu için 18 Haziran 2009 tarihli Avrupa
Parlamentosu ve Avrupa Konseyinin Önerisi temelindeki hesaplamaya göre, sonuç 90 ECVET puanı
olmaktadır. Ancak, günümüzde kredi meselesi tartışmalı olduğundan, şu an Main -Cert Sertifikasyonu
“kavramsal öğrenim süresi” temelinde analiz edilmektedir. Bu “kavramsal öğrenim süresi”nin ve tahsis
edilen puanların kesinlikle tek başına yeterli olmadığı, her zaman kazanılan öğrenim kredilerinin ilgili
tanımları kapsamında kullanılması gerektiği unutulmamalıdır.
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8. Yetkinliklerin Unıts Olarak Bölümlere Ayrılması Ve Ecvet’e Göre Kredi Puanlarının Tasnif
Edilmesi
ECVET-Önerisinde, öncelikle bir kalifikasyonun toplam puan değerinin sabitlenmesini ve sonra yalnızca
tek tek öğrenim birimlerine bölünmesini esas alınır. Buradan hareketle ve 2400 saatlik kavramsal
öğrenim süresinin (Notional Learning Time-NLT) sabit toplam değerinin yanı sıra 2’de açıklanan tek
bir yetkinliğinin payı ve önemini kullanarak, bu yetkinlikler aşağıdaki öğrenim süreleri ve ECVET
puanlarına ulaşılır:

No
1
2
3
4

Yetkinlik
Bakım ihtiyaçlarının belirlenmesi
Organizasyonel Yapı
Sipariş Yönetimi
Dış Tedarik Yönetimi

% payı

5
6
7
8
9
10
11

Malzemelerin ve Yedek Parçaların Yönetimi
Belge ve Bilgi Yönetimi
Bakım Kontrolü
DP sistemleriyle Bakım Desteği
Teknik Diagnostik
Bakım Onarım Katma Değer Açısından
İşçi sağlığı ve İş Güvenliği ve Çevre Koruma
Main -Cert Sertifikası

21
8
10
6

NLT
529
192
240
144

Puan
19
7
9
5

8
10
6
6
6
6
15

192
240
144
144
144
144
385

7
9
5
5
5
5
14

2500

90

Faz 2: Yetkinlik Belirleme ve Onaylama – 9 ile 11 arası adımlar
Sertifikasyon süreci, akredite Main -Cert Sınav merkezindeki sınav prosedürüyle tamamlanmaktadır.
Üç aşamalı sınavı geçerek, aday sertifikanın yeterlilik açıklamalarında belirtilen mesleki yeterlilikleri
taşıdığını onaylatmaktadır.
Main -Cert sertifikası sahibi ilgili öğrenim kredilerini kazandığını kanıtlayabilir. Sertifika, nasıl
kazanıldıklarından bağımsız olarak yeterlilikleri belgelendirmektedir. Böylelikle, formel, formel
olmayan ve enformel öğrenim tek bir sertifikada ve mesleki denklik olarak birleştirilmiştir.
Yetkinlik belirleme süreci ve sertifikasyon prosedürü Main-Cert – Sertifikasyon Yönetmeliğinde ele
alınmıştır (Madde 8). Sözkonusu Sertifikasyon Yöentmeliği tüm ülkeler için geçerlidir. Bu yönetmeliğe
bağlı kalınması, Main-Cert Sertifikası sahibinin mesleki yetkinliklerinin taşıdığına dair garantisi
olacaktır.
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