Partnerzy
Liderem projektu jest Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb)
GmbH/ Instytut Badawczy szkoleń zawodowych, który posiada
bogate doświadczenie w realizacji działań badawczych nad
wspólnymi europejskimi instrumentami przejrzystości.
Partnerstwo składa się z 6 partnerów kluczowych, łącznie z
koordynatorem f-bb. Laboratorium badawcze z Austrii – 3s – jest
twórcą modelu VQTS oraz posiada doświadczenie w sektorze
mechatroniki. Partner francuzki CIBC (Centres Interinstutionnels
de Bilan de Competences) jest instytucją ekspercką dla oceny
kompetencji i może dać znaczący wkład w postaci dokumentacji
i procedur walidacji kompetencji. Polski partner – TNOiK
(Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa) – jest
instytucją łączący świat edukacji ze światem pracy. TNOiK jest
doświadczonym partnerem realizującym projekty z dziedziny
rozwoju ECVET oraz modeli zarządzania przez kompetencje.
TNOiK jest członkiem Pomorskiego Związku Pracodawców
Lewiatan. Instytut Badań Zatrudnienia (IER) Uniwersytetu w
Warwick (Wielka Brytania) od 15 lat blisko współpracuje z
firmami oraz Radami Umiejętności przy projektach z dziedziny
inżynierii mechanicznej, łańcuchów dostaw dla motoryzacji i
przemysłu lotniczego. Posiada również silną więź ze związkami
zawodowymi, innymi uczelniami oraz Brytyjskim Komitetem ds.
Zatrudniania
i
Umiejętności.
Szwajcarski
ECAP
jest
doświadczoną instytucją specjalizującą się w obszarach
zapewnienia jakości i ewaluacji.
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Laboratorium badawcze 3s (Austria)
www.3s.co.at
CIBC Bourgogne Sud (Francja)
www.cibc-bourgogne.fr
Instytut Badań Zatrudnienia (Wielka Brytania)
www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ier/aboutier
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (Polska)
www.tnoik.org
ECAP Foundation (Szwajcaria)
www.ecap.ch
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Developing VET-Quality by using ECVET-Units
*Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego
przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach
programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja
odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja
Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą
odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość
merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w
niej informacji.

TŁO

REZULTATY

WDROŻENIE

Istnieje porozumienie pomiędzy interesariuszami różnych
systemów edukacji i doskonalenia zawodowego (VET), że
zorientowanie na efekty uczenia się pomoże polepszyć jakość w
edukacji. Niemniej jednak, w większości przypadków, na
pytania jak określić efekty uczenia się w edukacji zawodowej,
jak projektować egzaminy zorientowane na kompetencje oraz w
jaki sposób dokonywać stosownej oceny pozostają ciągle bez
odpowiedzi. Dlatego, w ramach projektu „Quality by Units”
partnerzy z krajów, w których obowiązują odmienne systemy
edukacji i doskonalenia zawodowego chcą przetestować
wspólnie stosowaną koncepcję dydaktyczną dla polepszenia
jakości w edukacji.

Celem projektu jest transfer dobrych praktyk z niemieckiego
projektu „EDGE” (będącego częścią inicjatywy DECVET) oraz
austriackiego projektu „VQTS” do różnych systemów edukacji i
doskonalenia zawodowego, aby osiągnąć wspólne porozumienie
dotyczące funkcjonowania narzędzia ECVET w różnych
kontekstach narodowych i przyczynić się zatem do przejrzystości
kompetencji w Europie.

1. Osiągnięcie wspólnego porozumienia

Projekt skupia się na kwalifikacji / kompetencjach zawodowych
w obszarze „Mechatroniki”, co zostało już przeanalizowane w
ramach kilku projektów ECVET. Okazało się, że systemy edukacji
i doskonalenia zawodowego mogą korzystać z wykorzystywania
koncepcji efektów uczenia się i procedur oceny kompetencji.

W drugim kroku zostanie stworzona wspólna klasyfikacja w celu
ułatwienia komunikacji pomiędzy krajami partnerskimi. Zostaną
opracowane raporty krajowe, zawierający specyficzną informację
nt. stosowanych procedur oceny kompetencji w ramach systemów
edukacji i doskonalenia zawodowego na bazie wspólnych
jednostek szkolenia. Wyniki zostaną wykorzystane do stworzenia
wspólnych standardów procedur oceny kompetencji zawodowych.

W różnych krajach logika narzędzia ECVET będzie połączona z
testowaniem w jaki sposób podejście zorientowane na efekty
uczenia się może prowadzić do zapewnienia jakości w edukacji
i doskonaleniu zawodowym w różnych krajach. Pod uwagę będą
brane różne systemy edukacji i doskonalenia zawodowego.
Zwłaszcza, w przypadku systemów edukacji szkolnej, to
podejście jest innowacyjne, dlatego że obecnie przydatność
nabytych umiejętności i kompetencji nie może być bezpośrednio
oceniona w środowisku pracy. Dlatego, orientacja na efekty
uczenia się w systemach edukacji szkolnej może prowadzić do
nabywania umiejętności i kompetencji wymaganych na
stanowiskach pracy.

W pierwszym kroku zostaną zidentyfikowane wspólne działania
kluczowe w obszarze projektowym w krajach partnerskich:
Francji, Polsce i Wielkiej Brytanii bazując na doświadczeniach
Niemiec i Austrii.

W trzecim kroku zostanie przeprowadzony test we Francji, Polsce
oraz Wielkiej Brytanii, który pokaże jak te standardy wpisują się w
procesy edukacji i doskonalenia zawodowego dla wzmocnienia
jakości w tych procesach w poszczególnych krajach partnerskich.
W ostatnim kroku zostaną przedyskutowane osiągnięte
doświadczenia na poziomie ogólnym z interesariuszami systemów
edukacji i doskonalenia zawodowego w każdym kraju, w którym
odbywał się test. Celem tego działania jest przeanalizowanie
specyficznych
warunków
krajowych
dla
opracowania
całościowych wskazówek dla krajów uczestniczących w projekcie.
Zostanie wydana publikacja zawierająca informacje w jaki sposób
może być zapewniona wyższa jakość w systemach edukacji i
doskonalenia zawodowego poprzez wykorzystywanie procedur
oceny bazujących na kompetencjach.

 Identyfikacja wspólnych działań kluczowych w
krajach partnerskich: Francji, Polsce i Wielkiej
Brytanii wraz z adaptacją austriackiej matrycy VQTS
 Identyfikacja krajowych cech dotyczących podejścia
zorientowanego na efekty uczenia się oraz procedur
oceny kompetencji
 Stworzenie wspólnej klasyfikacji
2. Identyfikacja wspólnych kryteriów jakościowych
 Identyfikacja wspólnych kryteriów jakościowych w
opisywaniu efektów uczenia się, jednostek
szkoleniowych i procedur oceny kompetencji
 Propozycja wspólnych standardów
3. Przetestowanie zidentyfikowanych kryteriów w praktyce
 Przetestowanie kryteriów jakościowych w warunkach
krajowych systemów edukacji i doskonalenia
zawodowego we Francji, w Polsce i w Wielkiej
Brytanii
 Ewaluacja efektywności i praktyczności przez
instytucje testujące przy pomocy wywiadów
jakościowych
4. Opracowanie rekomendacji
 Przedyskutowanie osiągniętych doświadczeń z
interesariuszami
 Modyfikacja zidentyfikowanych kryteriów
jakościowych
 Opracowanie wspólnych rekomendacji dla lepszej
jakości procesów edukacji i doskonalenia
zawodowego poprzez wykorzystywanie logiki
 narzędzia ECVET, np. podejścia zorientowanego na
efekty uczenia się

