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Pratarmė 

 

     CEDEFOP Darbo Dokumentas daugiausia dėmesio skiria Europos kreditų 

sistemos (ECVET)sukūrimo strategijai Profesinio Švietimo ir mokymo srityje  

(Europos Sąjungos  Europos Parlamentas ir Taryba, 2009b). Jame stebima ir 

analizuojama pažanga – iki 2010m. vidurio- Europos Sąjungos valstybėse narėse ir 

Norvegijoje rengiantis ECVET, planuojant strategijas ir keliant klausimus dėl kreditų 

sistemos vaidmens švietimui nacionaliniu ir regioniniu vaidmenimis. Jis prisideda 

prie pasirengimo taikyti ECVET Profesinio mokymo kvalifikacijoms visuose  

Europos kvalifikacijų sandaros lygmenyse (EKS), kuriai įgyvendinti Europos 

Rekomendacijose nustatytas terminas iki 2012 m.  

      ECVET neatsiejamai susijusi su nacionalinėmis švietimo ir mokymo sistemomis 

ir su europiniais įrankiais mobilumui ir skaidrumui, tokiais kaip Europos 

kvalifikacijų sandara (EKS). Ši analizė rodo didesnį ECVET įsisavinimą remiant 

besimokančių asmenų mobilumą ir pripažįstant mokymosi rezultatus įvairiose 

Europos švietimo ir mokymosi srityse (nuo statybos iki vyndarystės), skirtingyose 

EKS kvalifikacijų lygiuose ir įvairioms tikslinėms grupėms nuo jaunimo iki 

suaugusių. Ji taip pat rodo, kad reikia dar daug atlikti, kas liečia kvalifikacijų turinį ir 

nuostatas bei mobilumą, kad ECVET planai taptų tikrove po daugybės bandomųjų 

iniciatyvų.   Ši ataskaita nukreipia žvilgsnį į nacionalinius ir Europinius pilotinius 

projektus iš kurių tikimasi didelio postūmio švietimo ir mokymo(si) politikos 

formavime. Čia matomas naujas požiūris į ECVET. 

     Šio pranešimo išvados yra grindžiamos CEDEFOP analize ir interpretacijomis 

ir neatspindi požiūrio asmenų, kurie dalijosi su mumis savo žiniomis ir patirtimi. 

Kadangi pokyčiai šioje srityje yra pastovūs ir greiti, CEDEFOP ir toliau skelbs apie 

reguliarią ECVET plėtros stebėseną, bendradarbiaujant su Europos Komisija. 

     Šio Dokumento pagalba, CEDEFOP palaiko keitimąsi patirtimi ir nuomonėmis ir 

prisideda  įgyvendinant ECVET. Jis suvokiamas kaip ECVET vertinimo dalis, 

laikantis ECVET Rekomendacijoje nurodyto 2014 termino (2014 ECVET 

įgyvendinimas turi buti analizuojamas galimam Europos Rekomendacijos 

persvarstymui). 
    

Christian F. Lettmayr 
 

Direktorius  
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Padėka 

 

     Šis darbo dokumentas buvo sumanytas ir parašytas Isabelle Le Mouillour, 

CEDEFOP ekspertės, atsakingos už ECVET, po dokumentų apie ECVET plėtrą 

analizės (mokslinių tyrimų publikacijos, ReferNet šalių ataskaitos už 2008, 2009 ir 

2010 metus, politikos dokumentai, ir nacionalinių bei Europos konsultacijų 

rezultatai). 

     Šis dokumentas remiamas Komisijos ir Europos ECVET iniciatyvinio komiteto. 

Cedefop dėkoja Ispanijos generalinio direktorato pavaduotojai orientavimui ir 

profesiniam rengimui, p. Marlene Lohkamp-Himmighofen iš Vokietijos, p.Karin 

Luomi-Messerer ir Sabine Tritscher-Archan iš Austrijos už jų vertingas pastabas. 

     P.Maria Todorova (Cedefop) atliko dokumento peržiūrą. P. Aina Damkute atliko 

duomenų rinkimą stažuotės Cedefop metu. Dėkojame p.Yvonne Noutsia už jos 

techninę paramą rengiant šį leidinį. 

     Ši ataskaita yra dalis Cedefop ECVET plėtros stebėsenos. Ji suteikia pagrindą 

ateities tarpusavio mokymuisi ir tinklų veiklai. Jis bus nuolat atnaujinamas tam, kad  

įtraukti skirtingas iniciatyvas ir apmąstyti būsimus Europos terminus ECVET plėtros 

Europoje įvertinimui. Šis darbas yra vykdomi bendradarbiaujant su Europos 

Komisija. 
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Santrauka 

 

     Europos Rekomendacija dėl Europos kreditų sistemos profesiniam mokymui 

(ECVET) sukūrimo 2009m. birželio mėn. paskatino pradėti ECVET bandymus. 

Dauguma šalių pradėjo darbą, tarp jų, Belgija (Valonija), Vokietija, Austrija ir 

Suomija sukūrė nacionalines iniciatyvas, kurios iliustruoja būdų įvairovę. Jie svarsto 

ECVET mokymosi įgalinimui ir mobilumo skatinimui arba profesinio mokymo 

pralaidumo rėmimui; jie atlieka galimybių studijas arba poveikio tyrimus ir, kaip 

Belgijoje (Valonija), ECVET plėtra puoselėjama per Europos ECVET projektų 

pokyčius ir rezultatus. Dar du elementai yra verti dėmesio šiuose pavyzdžiuose: 

daugelio suinteresuotųjų šalių įtraukimas ir parama mobilumui regioniniu mąstu. 
 
     Pasiruošimas ECVET apima veiklą, pradedant nuo teisės aktų atnaujinimo tam, 

kad išplėsti bandymų iniciatyvas; pateikiami šalių atvejai iš aštuonių pagrindinių 

strategijų įgyvendinant ECVET, kaip nustatyta Cedefop analizėje: 

(a) sukurti platų bandymų spektrą nacionaliniu lygmeniu; 

(b) nustatyti poveikį (teoriniu ir metodologiniu požiūriu); 

(c) atnaujinti profesinio mokymo teisės aktus ir reglamentus; 

(d) prisitaikyti kvalifikacijų sistemas; 

(e) "palauk ir pažiūrėk" strategija; 

(f) ECVET derinimas su Nandaros vystymu; 

(g) mokymasis dirbant ECVET Europos projektuose; 

(h) ECVET reklamavimas suinteresuotosioms šalims. 

   

     Iš šių aštuonių strategijų, „mokymąsis dirbant projektuose", kuri rodo, kaip veikia 

suinteresuotos šalys, yra labiausiai paplitusi, ją seka atnaujinti ir suderinti 

teisės aktai, reglamentai ir kvalifikacijų sistemos. Pagrindinis vaidmuo skiriamas 

projektams ir projektų partnerystėms, kurios apima spartų įsiliejimą į praktiką. 

Projektai analizuoja ECVET funkcijas (mokymosi rezultatais grindžiamą metodą,  

mokymosi rezultatų vienetų projektavimą, tarpusavio supratimo memorandumą ir 

mokymosi sutartis), detalizuoja sprendimus ir informuoja apie jų sunkumus ir 

sprendimus. Pasirodo, kad nustatyti bendras nuorodas arba kvalifikacijas mobilumui 

ir skaidrumui, nėra lengva ir reikalauja pritaikyti  Europinius apibrėžimus, esančius  

Europos kvalifikacijų sandaros (EKS) ir ECVET rekomendacijose nacionaliniu, 

regioniniu ir sektoriniu lygmenimis. Dar vienas iššūkis yra užtikrinti projektų 

grįžtamąjį ryšį nacionaliniams ir Europos politikos formuotojams. 
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ECVET yra plėtojamas skirtinoms kvalifikacijoms, esančioms EKS 3 iki 6 

lygiuose: projektavimas ir statyba, sveikatos priežiūra, transportas ir logistika. Tai 

vyksta ne tik nacionaliniu, bet regioniniu bei vietos lygmenimis, kadangi ECVET 

susijęs su dideliu geografiniu, švietimo ir profesiniu mobilumu. Paveiktas pokyčių 

vystant kvalifikacijų sandarą ir vertinimo mechanizmus, ECVET įgauna platesnę 

paramą  steigiant Europos ECVET valdymą ir atitinkamus susitarimus tarp valstybių 

narių. Kai kurios šalys jau įkūrė nacionalinių koordinavimo taškus arba EVCET 

darbo grupes. Kai kurios sujungia ECVET įgaliojimus su įgaliojimais kvalifikacijų 

sandarai ir kvalifikacijų pripažinimui. Šioje vystymosi stadijoje, nėra vieno geriausio 

būdo vystyti ECVET, bet visa eilė  daugiau ar mažiau griežtai koordinuojamų 

strategijų. Strategijos leidžia atkreipti dėmesį į profesinio mokymo sistemos 

charakteristikas ir tradicijas, taip pat nustatyti sritis pokyčiams: ECVET yra glaudžiai 

susijęs su būtinybe padidinti švietimo pralaidumą, ankstesnio mokymosi pripažinimą 

ir mokymosi tarptautiškumą. 

      Europos ir nacionalinės valdžios mechanizmai turės imtis aktyvaus ECVET 

vaidmens be didelių ar pasikartojančių administracinių sluoksnių. Įgyvendinimo 

strategijos įvairovė kyla iš to, kad ECVET paliečia daug aspektų profesinio mokymo 

sistemų ir prašo "ECVET tapatybės" (kas yra ECVET? Kas ne ECVET?).  ECVET 

reikalinga komunikacija tarp profesinio mokymo teikėjų ir besimokančiųjų, platesnio 

visuomenės rėmimo ir suinteresuotų šalių dalyvavimo. 
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1 SKYRIUS 

 

Įvadas 

 

Europos Rekomendacija dėl Europos kreditų sistemos profesiniam mokymui 

(ECVET) sukūrimo 2009 m. paskatino imtis ECVET bandymų ir eksperimentavimo. 

Dauguma šalių pradėjo darbą nuo teisinės bazės atnaujinimų platų link didelės skalės 

bandymų iniciavimo. Dokumentas pristato kontekstą ir iššūkius ECVET plėtrai, 

primindamas sistemos kilmę ir bruožus. Po to parodoma kaip ECVET vystoma 

nacionaliniu, regioniniu ir projektiniu lygiu, apibrėžiant tikslus, savybes ir  

pasirengimą įgyvendinimui, taip pat iššūkius ar problemas su kuriomis susiduriama.  

Skyrius apie įgyvendinimo kliūtis identifikuoja iššūkius, ypač susijusius su 

artėjančiais ECVET vertinimo terminais Europoje. 

Šis darbinis dokumentas remiasi paskelbtų mokslinių tyrimų analizėmis ir 

interpretacijomis, interneto šaltiniais, dokumentais iš ReferNet tinklo ir 

ECVET Europos bandomųjų projektų iniciatyvomis. Tai nebūtinai atspindi išvadas 

atskirų dokumentų ar asmenų, kurie teikė informaciją. Tai siejama su ECVET 

funkcijomis, kaip paaiškinta Europos Parlamentui ir Tarybos Rekomendacijose 2009 

birželio 18 (Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, 2009b). 
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2 SKYRIUS 

 

ECVET turinys ir iššūkiai 

 
2.1. Europos mobilumo ir skaidrumo įrankiai 

 

     ECVET nėra savarankiškas elementas Europos švietimo ir mokymo srityje. Jis 

priklauso daugybei įrankių mobilumo Europoje vystymui, individualios karjeros ir 

mokymosi būdų rėmimui, geresniam pripažinimui  neformaliojo mokymosi ir 

mokymosi savišvietos būdu, geresniam skaidrumui ir abipusiam pasitikėjimui tarp  

švietimo sistemų, didinant dalyvavimo profesiniame mokymęsi lygį ir motyvaciją 

mokytis visą gyvenimą. Visa tai yra detalės palaikyti skaidrumą ir kvalifikacijų 

perkeliamumą tarp institucijų, sektorių ir nacionalinių sienų. 

     Kopenhagos proceso inicijuoti Europiniai įrankiai apima: 

(a) Europasas, vieninga Bendrijos sistema kvalifikacijų skaidrumui ir 

kompetencijoms, penkių dokumentų portfolio dokumentuoti formaliojo ir 

neformaliojo mokymosi rezultatus (Europos Parlamentas ir Europos Sąjunga Taryba, 

2004); 

(b) Europos principai nustatant ir įteisinant neformalų ir savaiminį mokymasi, kuriais 

siekiama stiprinti vertinimo metodų ir metodų už nacionalinių sienų palyginamumą ir 

skaidrumą (Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, 2004); 

(c) Europos mobilumo kokybės chartija (EMKCH), kuri „siūlo gaires jaunimo ir 

suaugusiųjų mobilumo tikslais, formaliam ir neformaliam mokymuisi, asmeniniam ir 

profesiniam tobulėjimui"(Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, 2006, p. 

8); 

(d) Europos kvalifikacijų sandara mokymuisi visą gyvenimą (EKS), kaip vertimo 

įrenginys tarp skirtingų kvalifikacijų sistemų ir jų lygmenų (bendrojo lavinimo, 

aukštojo mokslo, profesinio mokymo) (Europos Parlamento ir Europos Sąjungos 

Taryba, 2008); 

 (e) Europos kokybės užtikrinimo orientacinė sistema profesiniam mokymui 

(EQAVET), "priemonė, siekianti padėti valstybėms narėms skatinti ir stebėti 

nuolatinį profesinio rengimo sistemų tobulinimą, remiantis bendraisiais Europos 

standartais“ (Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, 2009a, p. 2). 

     Pasak Europos Komisijos "Mokymosi visą gyvenimą perspektyva skatina 

koordinavimą ir prioritetų nustatymą įvairiose švietimo ir mokymo sektoriuose. 
     
    Specifinės veiklos sritys buvo nustatytos mokyklų, profesinio mokymo, aukštojo 

mokslo ir suaugusiųjų mokymui. Keitimasis informacija ir įgyvendinimas visuose 

sektoriuose turėtų padėti siekiant bendrųjų strateginių prioritetų "(Europos Komisija, 

2008 m 11 psl.). Dauguma įrankių sumanyta veikti geografinio ir profesinio 

mobilumo kontekste, ne tik formaliojo švietimo ir mokymo aplinkose, bet ir 

pripažinimui neformaliojo ir savaiminio mokymosi. Į šių įrankių paketą, reikėtų 

pridėti kreditų sistemą, sukurtą Bolonijos proceso metu(Europos kreditų perkėlimo ir 

kaupimo sistema (ECTS) ir kvalifikacijų sandara Europos aukštojo mokslo erdvei 

(FQ-EHEA). 
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     Šios priemonės analizuoja mokymosi procesus, vykstančius skirtingose 

aplinkose, įvairių kategorijų besimokantiesiems švietimo ir mokymo sistemų viduje 

ir / arba per sienas. Jie buvo sukurti skirtingu metu, ir jų lygiagretus, o kartais ir 

prieštaringas diegimas kelia susirūpinimą Europos ir nacionaliniams 

suinteresuotiems subjektams švietimo srityje. Pavyzdžiui, ECTS buvo sukurtas 

ERASMUS studentų mobilumo programos rėmuose 1989-95 metais, Europasas 

datuojamas 2004 metų gruodį ir EKS rekomendacija buvo patvirtinta Europos 

Parlamento ir Tarybos 2008 m balandžio 23 (Europos Parlamentas ir Europos 

Sąjungos Taryba, 2008). 

      Nors jie buvo sukurti kaip atskiros iniciatyvos, jie visi turi būti susieti ir 

svarbūs atskiriems vartotojams. Padaryta pažanga kuriant nacionalines kvalifikacijų 

sistemas ir pasirengimo vertinimui vystymas  sukuria aplinkas ECVET strategijų 

įgyvendinimui. Be pagrindinių savo tikslų įgyvendinimo, Europos įrankiai 

mobilumui ir skaidrumui dalijasi mokymosi rezultatais grindžiama metodika. 

Bendras pagrindas sukuria du apibrėžimus bendrus ECVET ir EKS: 

• mokymosi rezultatus, kaip "pareiškimą apie tai, ką besimokantysis žino, 

supranta ir sugeba daryti pasibaigus mokymosi procesui, kurie yra apibrėžti terminais 

žinios, įgūdžiai ir kompetencijos "; 

      • kvalifikacijas, kurios „reiškia oficialų vertinimo ir pripažinimo proceso 

rezultatą, kuris gaunamas, kai kompetentinga institucija nustato, kad asmens 

mokymosi rezultatai atitinka nustatytus standartus "(Europos Parlamento ir Europos 

Sąjungos Taryba, 2008). 

     Skirtumai tarp sistemų ir kreditų susitarimo iš dalies remiasi tuo, kaip jos veikia 

(naudojant klasifikacijas arba kvalifikacijų registrus) pagal tam tikrus kriterijus 

(lygių aprašai, paprastai grindžiami mokymosi rezultatais),kurie rodo, kaip 

kvalifikacijos iš skirtingų posistemių tarpusavyje susiję. Abi kreditų sistemos (ECTS 

ir ECVET) yra įdiegtos, kad pripažinti mokymosi rezultatus pasiektus skirtingose 

įstaigos, mokymosi kontekstuose (Švietimo ir mokymo(si) įstaiga, darbo vieta, 

savanoriška veikla arba laisvalaikis), sistemose (profesinis ar akademinis 

išsilavinimas ir mokymas) arba kad per ilgesnį laiką mokymosi rezultatai būtų 

pripažinti ir patvirtinti siekiant kvalifikacijos (Cedefop, 2010a). 

      Kaip minėjo Maguire (2010) ryšys tarp ECVET ir ECTS yra didelį susidomėjimą 

kelianti tema nacionalinių sistemų viduje, taip pat tarp šalių: kreditas gali padėti 

pasiekti pripažinimą, remti vertinimą ir gali būti integruotas į nacionalines sistemas. 

Maguire (2010) ir CEDEFOP (2010a) siūlo refleksiją apie norminį ar informacinį 

kreditų vaidmenį ir kreditų skalę, kuri gali trukdyti mobilumui ir pripažinimui. 

Kreditų sistemos turi potencialą galintį įtakoti kvalifikacijų struktūrą (per vienetų 

dizainą ir steigiant kreditų taškus) ir įtakoti švietimo progresą ir perkėlimą (įsteigiant 

taisykles kaupimui ir perkėlimui). 

     Kvalifikacijų sąrangos ir kredito sistemos yra labai susipynusios, su abipusėm 

sąlygom lemiančiom sėkmę, esant didesniam skaidrumui ir geresniam mokymo(si) 

prieinamumui. Pastaruoju metu valstybės narės rengia jų nacionalines kvalifikacijų 

sandaras (NKS) ir / arba jų kvalifikaciją lygių nuorodas į EKS. Nuorodų procesas yra 

paremtas dešimties kriterijų sąrašu, iš kurių trečias pristato kredito sistemas kaip į 

mokymosi rezultatus orientuotą požiūrį į kvalifikacijas: 

      "Nacionalinė kvalifikacijų sandara ar sistema ir jos kvalifikacijos yra grindžiama 

mokymosi rezultatų principu ir tikslais ir susiję susitarimais dėl pripažinimo 
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neformaliojo ir savaiminio mokymosi ir, jeigu yra, su kreditų sistema“(Europos 

Komisija, Cedefop, 2008). 

      Vienas iš NKS iššūkių yra jų „gebėjimas padėti įteisinant neformalų ir savaiminį 

mokymąsi ir kreditų perkėlimą“(Cedefop, 2010c). 

 

 

2.2. ECVET kilmė 

 

      ECVET nuolat plėtojama nuo sprendimo, priimto Kopenhagos 

Deklaracijoje (Europos Komisija, 2002), kad profesinio mokymo kreditų perkėlimo 

sistema turi skatinti skaidrumą, palyginamumą, perkeliamumą ir pripažinimą 

kompetencijų ir / ar kvalifikacijų tarp skirtingų šalių ir skirtingų lygių. Cedefop buvo 

labai anksti įtrauktas projektuojant kreditų sistemos koncepciją profesiniam  

mokymui ir 2003m. atliko galimybių studiją, kurią baigė išvadomis apie pagrindinius 

ateities ECVET elementus: mokymosi rezultatai atsiranda esant sąsajai tarp 

edukacinės/pedagoginės logikos ir darbo rinkos; partnerysčių poreikiui; ir platesniam  

mobilumo kontekstui, siekiant besimokančiojo žinių, įgūdžių ir kompetencijų plėtros 

ir turtinimo visose profesinėse specializacijose ir tarp mokymo(si) lygių ir mokymo 

sistemų (CEDEFOP Le Mouillour, 2005). Mastrichto komunikatas (Europos 

Komisija, 2004) pirmenybę teikė ECVET, pabrėždamas testavimo svarbą ir 

įgyvendinimą tokios priemonės Europoje.  

     2006-07m.  ECVET pasiūlymas grindžiamas Europos techninė darbo grupė veikla 

(Europos Komisija, 2005; Europos Komisija, 2006a) buvo pateiktas konsultacijoms 

Europos mastu. Kartu su šiomis konsultacijomis, dvi pagrindinės Europos studijos, 

ECVET prijungimas ir ECVET reflektorius, (Gelibert ir Maniak, 2007; Fietz et al, 

2007) prisidėjo prie ECVET koregavimo ir pasiūlymų kaip išvengti klaidų vystant 

ECVET.Europos komunikatas Helsinkyje (Europos Komisija, 2006b) ir Bordo 

(Bordo komunikatas, 2008) pabrėžė testavimo svarbą; pastarasis pabrėžė tolesnį 

ECVET vystymą ir ECVET / EKS tinklų kūrimą. Jis taip pat skatina remtis 

mokymosi rezultatais ir nustatyti ryšius tarp Europass ir pripažinimo procesų. 

2009m. birželio 18 d  Europos Parlamentas ir Taryba pasirašė Europos 

Rekomendacijas dėl Europos kreditų sistemos profesiniam mokymui (ECVET) 

sukūrimo (Europos Komisija ir Europos Sąjungos Taryba, 2009b). ECVET siekiama 

skatinti besimokančiųjų mobilumą, mokymąsi visą gyvenimą, plėtrą ir abipusį 

pasitikėjimą, bendradarbiavimą tarp profesinio mokymo teikėjų Europoje. 

  

 
  (ECVET) rekomendacijos tikslas yra sukurti Europos kreditų sistemą            

profesiniam mokymui (ECVET) siekiant palengvinti perkėlimą, pripažinimą ir kaupimą 

įvertintų mokymosi rezultatų asmenims, kurie siekia įgyti kvalifikaciją. Tai pagerins bendras 

supratimą apie piliečių mokymosi rezultatus ir jų skaidrumą, tarptautinį mobilumą ir 

rezultatų perkeliamumą  

tarp valstybių narių visose mokymosi visą gyvenimą srityse, ir taip pat pagerins mobilumą ir 

kvalifikacijų perkeliamumą nacionaliniu lygiu tarp įvairių ekonomikos sektorių darbo 

rinkoje, ji prisidės prie Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje vystymosi ir 

plėtros (Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, 2009b, p. 11). 
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Kaip ir rengiant kitas Europos priemonės pavyzdžiui, Europos kvalifikacijų sandarą 

(EKS), arba Europos kokybės užtikrinimo orientacinę sistemą (EQARF) buvo 

taikomas atviro koordinavimo metodas. ECVET įdiegimas grindžiama savanoriškais 

valstybių narių sprendimais ir abipusio mokymosi procesai, naudojant stebėseną, 

vertinimą ir peržiūrą. 

 

 

2.3. Organizuotas Europos požiūris į ECVET 
 

      ECVET įgyvendinimo tvarkaraštis, kaip numatyta ECVET rekomendacijoje, 

apima: 

(a) parengiamąjį laikotarpį iki 2012 m, per kurį valstybės narės turi sukurti būtinas 

sąlygas ir priemones, kuriomis būtų siekiama įgyvendinti ECVET. Per šį laikotarpį 

kiekviena valstybė narė gali priimti ir pristatyti ECVET (ir taip pat atlikti bandymus 

ir eksperimentus, kuriems pagalba gali būti teikiama iš mokymosi visą gyvenimą 

programos), nelaukiant 2012 m; 

(b) laikotarpį dėl laipsniško įvedimo ECVET iki 2014 m; 

(c) galimą Europos Rekomendacijos peržiūrą 2014 (Europos Parlamentas ir Europos 

Sąjungos Taryba, 2009b). 

     Europos Komisija įsteigė valdymo struktūrą ECVET iniciatyvai, kuri apima visus 

suinteresuotus profesinio mokymo subjektus.  

Sudedamosios ECVET valdymo struktūros dalys yra: 

(a) Europos ECVET tinklas. Tai yra didelis atviras forumas telkiantis 

kompetentingas institucijas, socialinius partnerius, sektorių atstovus ir profesinio 

mokymo teikėjus. Jos pagrindinė veikla yra sklaida ir keitimasis informacija ir 

patirtimi. Jis yra atviras nariams paskirtiems ministerijų ir savanoriams; 

(b) Europos ECVET vartotojų grupė. Tai gali būti laikoma kaip pagrindinis organas 

atsakingas už polinius veiksnius diegiant ECVET Europos lygmeniu. Šią grupę 

sudaro valstybių narių atstovai, Europos socialiniai partneriai ir kitos 

suinteresuotosios šalys, kaip Cedefop ir Europos mokymo fondas. 

Priklausomai nuo dydžio, vartotojų grupei vadovauja išrinkti nariai, sudarantys 

ECVET iniciatyvinę grupę; 

(c) ECVET palaikymo komanda, kurią Europos Komisija delegavo į Prancūzų 

konsorciumą, palaiko ECVET tinklą. Konkrečiau, ji organizuojacECVET tinklo 

susitikimus, koordinuoja ir teikia patarimus, renka ir platina informaciją apie ECVET 

ir tinklą; ji projektuoja ir vykdo tarpusavio mokymosi veiklą ECVET naudotojams ir 

suinteresuotoms šalims. Ją remia mokslinis komitetas. 
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ECVET valdymas atitinka šias veiklas: 

(a) remti nacionalines iniciatyvas; 

(b) remti bendradarbiavimą, tarpusavio mokymąsi ir privatumą; 

(c) remti politinius pokyčius; 

(d) daryti ECVET vystymą matomu ir integruotu; 

(e) gerinti skatinimo veiklas, ECVET informatyvumą ir žinomumą; 

(f) aprūpinti įgyvendinimui skirtomis priemonėmis. 

 

Labai svarbu yra testavimas ir eksperimentavimas. Tai matoma 2009 m. lapkričio 

mėn. išleistame ECVETvartotojų vadove Pažinkite ECVET geriau - Klausimai ir 

atsakymai, kuris skirtas ekspertams ir profesinio mokymo specialistams 

užsiimantiems eksperimentavimu ar ECVET steigimu (Europos Komisija, 2009b). 

Jis taip pat aiškina Europos bandomuosius projektus ir būtinybę įdiegti ECVET 

sekretoriatą koordinavimui ir tarpusavio mokymuisi. 

 

2.4. ECVET savybės 
 

      ECVET remia Europos profesinio mokymo mobilumą ir mokymosi visą 

gyvenimą galimybes jaunimui ir suaugusiems besimokantiemsi. Ji palaiko 

besimokančiuosius, tiesiant individualius mokymosi kelius vedančius į kvalifikaciją. 

Ji suteikia bendrą metodologinį pagrindą grįstą mokymosi rezultatų vienetais, 

siekiant palengvinti kreditų perkėlimą tarp kvalifikacijų ir profesinio mokymo 

sistemų. ECVET remiasi partneryste ir tinklais, kuriuose dalyvauja kompetentingos 

įstaigos, valdžios institucijos, socialiniai partneriai, sektorių atstovai, tiekėjai ir 

besimokantieji. 

      ECVET yra grindžiama vienetais ir mokymosi rezultatais ir remia perkėlimą, 

kaupimą ir pripažinimą. 

 

 

2.4.1. ECVET - vienetais grįsta kreditų sistema 
 

      Mokymosi rezultatų vienetai yra tiesiogiai susijusę su kvalifikacijomis. 

Metodologinė bazė apima principus ir pagrindines technines specifikacijas 

dėl mokymosi rezultatų vienetų projektavimo, šių vienetų perkėlimo ir kaupimo bei 

mokymosi rezultatų apibrėžimo. Ji taip pat apima kredito taškų priskyrimą vienetams 

ir kvalifikacijoms, kvalifikacijos supratimą ir profesinio mokymo(si) prasmę.   

      Mokymosi rezultatų vienetai yra "sudedamosios kvalifikacijos dalys, kurią 

sudaro nuosekli žinių, įgūdžių ir kompetencijų, kurios gali būti vertinamos ir 

pripažįstamos,  visuma "(Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, 2009b, 

15 psl.). Vienetas gali būti skirtas vienai konkrečiai kvalifikacijai arba bendras 
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skirtingoms kvalifikacijoms. ECVET taškai leidžia vertinti kiekvieną vienetą  

santykine verte iki pilnos kvalifikacijos. 

 

 

2.4.2. ECVET- mokymosi rezultatais grįsta kreditų sistema 
 

      Frazė "mokymosi rezultatai" reiškia atskaitomybę, ką besimokantysis žino, 

supranta ir geba daryti pasibaigus mokymosi procesui, kuris yra apibrėžtas žinių, 

įgūdžių ir kompetencijų terminais (Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Taryba, 

2008). 

      ECVET šerdis yra kvalifikacijų aprašymas mokymosi rezultatais (remiantis 

kategorijomis nustatytomis EKS: žinios, įgūdžiai ir kompetencijos). Organizuoti 

vienetais, šie mokymosi rezultatai gali būti perkelti ir kaupiami siekiant 

kvalifikacijos. Nors esamos kredito sistemos paprastai remiasi daugiausia mokymosi 

sąnaudomis (tariamas mokymosi laikas, trukmė ar darbo krūvis), ECVET pristato 

mokymosi rezultatus kaip kreditų skyrimo ir kvalifikacijos pagrindą.    

       Kreditas yra " asmens, kuris buvo įvertintas, mokymosi rezultatų rinkinys, kuris 

gali būti kaupiamas siekiant įgyti kvalifikaciją arba perkeltas į kitas mokymosi 

programas ar kvalifikacijas " (Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba 

2009b, p. 14). Tai gali suteikti galimybę būti atleistam nuo dalies mokymo 

programos. 

     Požiūris į kvalifikacijas per mokymosi rezultatus padidina suderinamumą tarp 

Europos įrankių (nes jie visi laikosi šio požiūrio) ir nacionaliniu lygiu atliepia požiūrį 

į kvalifikacijas ir standartus (švietimo, darbo, sertifikavimo) per rezultatus; pažanga 

įgyvendinant šį požiūrį yra lėta ir skiriasi įvairiose šalyse. Mokymosi rezultatų 

pasirinkimas kreditų sistemoje yra logiškas žingsnis profesiniame mokyme susiejant 

profesinius ir švietimo standartus, taikomus kvalifikacijos apibrėžimui ir profesinio 

mokymo procesams, ir makro lygiu švietimui ir darbo rinkai (Cedefop, Le 

Mouillour, 2005 m; Cedefop, 2008a; Cedefop, 2009b). Mokymosi rezultatai yra 

ryšys tarp profesinių ir išsilavinimo standartų (apibrėžimai, Cedefop, 2008a). 

Jie taip pat atlieka skirtingas funkcijas, pradedant bendra kalba tarp švietimo 

bendruomenės (kad būtų galima geriau suprasti kvalifikacijas) ir einant link  

skirtumų  tarp skirtingų formų ir mokymosi kontekstų paaiškinimo. Tuo pačiu metu, 

jie kelia diskusiją  apie perspektyvas švietimo, mokymo ir kvalifikacijų srityse 

remiantis vieta, trukme ir / arba mokymo metodais ir kviečia dialogui dėl  

kvalifikacijų aktualumo ir kokybės (Cedefop, 2009a). Galima teigti, kad ECVET 

reikalingas  mokymosi rezultatų ir vienetų vaidmens pateikimui perkėlimo, kaupimo, 

vertinimo ir pripažinimo mechanizmuose. 
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2 pav.  ECVET schema: mokymosi rezultatų perkėlimas ir kaupimas  
 
 

1 
 Priimanti                                                                                      Siunčianti 
                        organizacija                                    Mokymosi                                     organizacija 
  sutartis 

 
 

  

          Asmuo įgyja 

žinias, įgūdžius, 
kompetencijas 

 

 

                 

 

            3 

Mokymosi  

    rezultatai  

       yra  
vertinami 

 

Mokymosi rezultatai yra pripažįstami ir 
kaupiami 

 kaip dalis siekiamos kvalifikacijos, 

įrašomi 
 atitinkami ECVET taškai         7 

2   

    

    

   Kreditai yra pripažįstami 

   6 

    
Kreditai 
suteikiami 

asmeniui už 

pasiektus 
mokymosi 

rezultatus 4 

Besimokančioj

o kreditai 

dokumentuoja
mi 

 5 

 
 
   

Šaltinis: pritaikyta iš Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos, 2009b. 
 

      Remiantis mokymosi rezultatais, ECVET vaidina  pagrindinį vaidmenį 

kvalifikacijų formavime. Kvalifikacija yra pagrindas tariantis dėl mokymosi rezultatų 

perkėlimo ar kaupimo. Jie gali skirtis dydžiu (pagrindas yra bendras skaičius ECVET 

taškų  skirtų kvalifikacijai), arba jie gali skirtis vienetų kiekiu. 

Profesinio rengimo ir kvalifikacijų sistemų įvairovė Europoje, skirtingi pripažinimo  

etapai, sunkumai įgyvendinant mobilumą profesiniame mokyme reikalauja ECVET 

partnerystės ir bendradarbiavimo.  ECVET taikymas apima platų spektrą 

suinteresuotųjų šalių veikiančių profesinio mokymo ir  kvalifikacijų sistemos srityje: 

kompetentingos institucijos, atsakingos institucijos, vertinimo tarybos ir mokymo 

paslaugų teikėjai. Šios suinteresuotosios šalys atlieka skirtingus vaidmenis ir 

funkcijas ECVET procese: projektuoja kvalifikacijas mokymosi rezultatų vienetais, 

skiria ECVET taškus, vykdo mokymosi rezultatų vertinimą, nustato kreditus, 

pripažįsta mokymosi rezultatus, organizuoja mobilumą ir kreditų perkėlimą. Gali 

būti, pavyzdžiui, kad profesinio mokymo teikėjas iš vienos valstybė narės pradės 

partnerystę su regionine ministerija iš kitos valstybės narės ir abu bus atsakingi už 

kvalifikacijų suteikimą savo šalyse. Taip pat gali būti, kad vertinimo procesai yra 

pasidalijami tarp siunčiančių ir priimančių organizacijų. 

       ECVET Rekomendacija siūlo, kad suinteresuotosios šalys pasirašytų Tarpusavio 

supratimo memorandumą tam, kad turėtų vienodą bendradarbiavimo supratimą  ir  

tinklą (Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Taryba, 2009b). Mobilus 

besimokantysis ir dalyvaujantys du profesinio mokymo partneriai turėtų pasirašyti 

mokymosi susitarimą, kuris apibūdina mokymo nuostatas ir mobilumo turinį 

pagal mokymosi rezultatus. Besimokantysis gaus asmeninį įrašą detalizuojantį  
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įvertintus mokymosi rezultatus, vienetus ir suteiktus ECVET taškus. 

Europass gali būti naudojamas su ECVET, kaip minėta ECVET Rekomendacijoje. 

Tai tiesiogiai liečia Europass pažymėjimo priedėlį ir Europos mobilumą: 

(a) Europaso pažymėjimo priedėlis yra duodamas žmonėms, turintiems profesinio 

mokymo diplomą; jis apibūdina įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas, galimas 

darbo vietas ir sertifikavimo detales. Ši išplėsta nuoroda  į mokymosi rezultatus 

padeda  lengviau suprasti diplomą, ypač darbdaviams ar institucijoms, esančioms už 

diplomą išdavusios šalies. Diplomo priedėlis yra standartizuotas dokumentas, 

parengtas atitinkamų sertifikavimo institucijų; 

(b) Europass siūlo šabloną įrašyti mokymosi rezultatus pasiektus tarptautinio 

mobilumo  mokymosi tikslais laikotarpiu (pavyzdžiui, darbo vieta įmonėje ar 

savanoriškas darbas, ar akademinis terminas kaip mainų programos dalis). Šis 

šablonas taip pat leidžia apibūdintipriimančius ir siunčiančius partnerius, mokymosi 

patirtį užsienyje: atliktas veiklas ir užduotis, mokymosi rezultatus, mokymosi 

procesą (kursai ar darbo vieta). Iš to išplaukia panašus požiūris į dokumentavimą ir 

mobilumo kokybės kriterijus pagal ECVET: dvi organizacijos partnerės sutaria dėl 

tikslų, turinio ir trukmės, mentorius paskiriamas priimančioje šalyje. 

      Europass pažymėjimo priedėlis Europass mobilumui gali pasiūlyti ECVET 

šablonus, siekiant pagerinti kvalifikacijų skaidrumą ir supratimą, ir individualius 

mokymosi būdus visoje Europos švietimo ir mokymo sistemoje. 

CEDEFOP šiuo metu svarsto pagerinti tiek Europass pažymėjimo priedėlį tiek 

Europass mobilumui siekiant juos suderinti su ECVET ir NKS reikalavimais. 
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3 SKYRIUS 
 

Įgyvendinimas 
 
 

3.1. ECVET aplinka 

 

Šie pavyzdžiai rodo, kad kredito sistemos turi būti suderintos su kvalifikacijų 

sistemomis ir, plačiau, su vertybėmis, susijusiomis su švietimo visuomene. ECVET 

turi technines savybes, bet taip pat visuomenės ir institucinius aspektus, kurie reiškia, 

kad jos įgyvendinimas reikalauja specifinės aplinkos. Ši aplinka buvo suvokiama 

kaip pasirengimas ECVET: tai yra įgaliojimas vertinti ECVET įgyvendinimo 

galimybes, žvelgiant į profesinio mokymo kvalifikacijų sistemų skirtingus aspektus. 

      Dauguma kvalifikacijų sistemų Europoje rodo aukštą ECVET pasirengimą 

(Fietz et al, 2007; Gelibert ir Maniak, 2007). Pasirengimas ECVET yra suteikiamas, 

jei kvalifikacijų sistemos nurodomo konkrečius ECVET aspektus, kaip antai vienetai 

ir mokymosi rezultatai, perkėlimas ir kaupimas; suvienytose nacionalinėse 

mokymosi visą gyvenimą sistemoes, grindžiamose kreditais ir bendru metodologiniu 

požiūriu galima tikėtis mokymosi rezultatų (Cedefop, 2008a). Reflektavimo tyrimas 

analizuoja analogus tarp ECVET bruožų ir praktikų profesinio mokymo sistemose, 

kad pamatuoti pasirengimą ECVET vienetų vertinimo požiūriu (kvalifikacijų dalys), 

apibrėžtų mokymosi rezultatais (žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis) ir 

kredituojamų vienetų perkėlimą į nacionalines kvalifikacijų sistemas kvalifikacijų 

pripažinimui ir suteikimui. (Fietz ir kt., 2007). Jei atitinkamos praktikos jau 

egzistuoja, pasirengimo ECVET laipsnis yra aukštas. 

     Tai glaudžiai susiję su pasiekti galimybe pasiekti dalinį vertinimą ir gauti 

sertifikatą, kadangi perkėlimas reiškia, kad kvalifikacijos dalys įgauna formalų 

statusą naujame kontekste (pvz. pripažinimą). Be to, pasirengimo ECVET sąvoka 

apima požiūrį į mokymosi būdų lankstumą, mokymo teikėjų autonomiją ir atvirumą 

mobilumui (Gelibert ir Maniak, 2007), taip pat esamus perkėlimo ir pripažinimo 

mechanizmus (išsamiau žr. Fietz ir kiti, 2007; Cedefop, 2008b). 

N.E.T.WORK projektas (2008), vienas iš dabartinių ECVET bandomųjų projektų, 

mini kad kvalifikacijų sistemos, kuriose šis projektas veikia atstovauja skirtingus 

pasirengimo ECVET etapus: Prancūzija ir Slovėnija yra gerokai pažengę, nes jau 

naudojami mokymosi rezultatų vienetai; Italijoje ir Portugalijoje situacija yra 

mažiau aiški šiame etape, tačiau didelis dėmesys yra skiriamas eksperimentams. 

     Abu 2007 tyrimai (ECVET reflektorius ir ECVET prijungimas) rodo, kad  
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profesinio mokymo ar kvalifikacijų sistemos nėra tokioje padėtyje, kad iki galo 

įgyvendinti ECVET (Fietz ir kiti, 2007; Gelibert ir Maniak, 2007). Tuo pačiu metu, 

ECVET įgyvendinimas nereikalauja radikalių pokyčių esamose profesinio mokymo  

bei kvalifikacijų sistemose, nes visos jos gali būti apibūdinamos tam tikru 

pasirengimo ECVET lygiu. 

     ECVET nėra pristatomas atskirai, bet yra susijęs su tarptautinio mobilumo 

profesiniame mokyme politikos gerinimu arba su pokyčiais nacionaliniu, regioniniu 

ar vietos lygiu einant link didesnio pralaidumo tarp profesinio mokymo sistemų ar 

posistemių. Tolesnė ECVET plėtra, kaip siūloma Europos lygmeniu, priklauso nuo 

nacionalinių arba regioninių švietimo ir mokymo sistemų, pavyzdžiui, nuo to, kaip 

plačiai  naudojama mokymosi rezultatų pripažinimas ir įteisinimas. Mokymosi 

rezultatų įteisinimo mechanizmai vystomi, bet skiriasi valstybėse narėse nuo to laiko, 

kai buvo pradėti taikyti bendri Europos principai neformaliojo ir savaiminio 

mokymosi identifikavimui ir įteisinimui 2004 (Cedefop, 2008a). 

      Trūksta įrodymų įvertinti ECVET plitimą valstybėse narėse:ši ataskaita yra 

vertinama kaip indėlis į platesnę analizę. Jei mes paimsime  ECVET bruožus 

(mokymosi rezultatai ir vienetais grįsti metodai) ir pažvelgsime į skirtingas 

kvalifikacijų sistemas Europoje, mes pamatysime, kad: 

(a) kvalifikacijos  kai kuriose kvalifikacijų sistemose grindžiamos mokymosi 

rezultatų vienetų kaupimu, kurie gali būti susieti su kredito taškais (Suomija, Švedija, 

Jungtinė Karalystė), kreditų suteikimu pagal ECTS modelį (Aukštesniojo techninio 

profesinio mokymo moduliai Ispanijoje) arba be kreditų taškų (Prancūzija); 

(b) kredito sistemos kartais yra vystomos per platesnes kvalifikacijų sistemas 

(Škotijos ir Velso kreditų ir kvalifikacijų sandara) arba skirtos specialioms 

kvalifikacijoms (TLPS sistema Italijoje) (Europos Komisija, 2008). 

      Nauja mokymosi kultūra reiškia ėjimą toliau su kvalifikacijų sistemų 

iteisinimu ir skaidrumu, remiant mokymąsi visą gyvenimą, darant mokymosi būdus 

matomais, kad pasiekti prieinamumą, progresą, dalyvavimą ir pripažinimą įvairesnių 

mokymosi būdų (įskaitant neformalųjį ir savaiminį mokymasi). Visi šie argumentai 

nurodo valstybėms narėms plėtoti nacionalinę kvalifikacijų sandarą (Cedefop, 

2009d). Iš šio neišsamaus sąrašo, matyti, kad EKS tikslai yra susiję su ECVET ir gali 

nutiesti kelią ECVET įgyvendinimui ir strategijos nustatymui. 

     Tai neturėtų maskuoti skirtumų ir sunkumų. Kredito sistemos ir kvalifikacijų 

sandaros pasižymi modelių įvairove ir tikslais  (Young, 2007). Valstybėse narėse 

prieš 2008 Rekomendaciją ECVET sukėlė prieštaringą diskusiją tokiais klausimais, 

kaip modulinis mokymas, mokymosi rezultatų reikšmė, amatų ir profesijų supratimas 

ir t.t. (Markowitsch ir kt., 2006). 
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     Kalbant apie įgyvendinimo strategiją ir poveikį, reikia pažymėti, kad 

ECTS kūrimas ir įgyvendinimas aukštąjame moksle yra ne vienetinis, bet 

daugiskaitinis, prisitaikant prie nacionalinių aukštojo mokslo sistemų specifikos 

(Reichert 2010). ECTS buvo įvesta 1989 metais, siekiant užtikrinti pripažinimą 

mokymosi laikotarpių, praleistų užsienyje; sekančiais metais jis buvo įtrauktas į 

Bolonijos procesą ir paremtas nacionaliniais teisės aktais visose akredituotose 

aukštojo mokslo įstaigose (Cedefop, 2010a). 2007 tyrimas dėl ECVET nustatė du 

pagrindinius tikslus: skatinti besimokančiųjų profesiniam mokyme,tarptautinį 

mobilumą ir prisidėti prie didesnio progresavimo ir pralaidumo tarp profesinio 

mokymo sistemų posistemių (Fietz ir kiti, 2007). Kaip ir aukštąjame moksle, 

profesinio mokymo internacionalizacijos kampanijos sutinkamos valstybėse narėse, 

pavyzdžiui, Prancūzijoje ar Vokietijoje; poreikis mokymosi užsienyje pripažinimo  ir 

mokymosi tarptautiškumo ir karjeros planavimo yra poreikis įgyvendinti ECVET. 

Daugiau ECVET interpretavimo elementų yra pateikta šioje lentelėje. 
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Lentelė 1. ECVET interpretavimas 
 
1. Mokymosi būdai 
 
Individualizavimas  ir didėjanti mokymosi visą gyvenimą motyvacija kaupiant individualius 

mokymosi kreditus ir mažinant iškritusių iš mokymosi sistemos skaičių 

Didėjantis geografinis mobilumas tarp kvalifikacijų sistemų ir pralaidumas (vertikaliai ir 

horizontaliai) tarp skirtingų mokymosi būdų 
 
2. Mokymosi rezultatų pripažinimas 
 
Įgytų formaliojo, neformaliojo ar savaiminio mokymosi kontekste, įdiegiant "vienetų“ sąvoką 
 
3. Socialinė įtrauktis 
 
Žmonės iš skirtingų sluoksnių ir su skirtinga patirtimi įgyti prieigą prie mokymosi ir užimtumo 

galimybių šalies viduje, ypač padedant žmonėms judėti tarp užimtumo sektorių 
 
4. Darbo rinka 
 
Leidžia darbuotojams patekti į Europos darbo rinką ir pasinaudoti didesnėmis galimybėmis 

Didina galimybes įsidarbinti 
 
5. Pilietiškumo Europoje kūrimas 
 
Sukurti kultūrines ir kalbinę žinias ir kompetencijas Europoje remiant tarptautinį mobilumą 

švietime ir mokymesi 
 
Šaltinis: DGVT klausimynai, 2008. 
 
 
 

     Taip pat kaip tikslų nustatymas, įgyvendinimo strategijos yra susijusios su 

lūkesčiais. Yra du pagrindiniai elementai: tie, kurie susiję su kvalifikacijomis / 

profesinio mokymo sistemos, ir tie, kurie susiję su švietimo ir mokymo teikimu. Tai 

apibendrina sunkumus ECVET gali sutikti tiesiant tiltus tarp juridinių ar reguliavimo 

teiginių (įtvirtinta kvalifikacijų sistemose) ir su praktika susijusių reikalavimų,  

įgyvendinant mobilumą. Dvi kategorijos yra pateikiamos 2 lentelėje. 

 

Lentelė 2. Lūkesčiai susiję su ECVET įgyvendinimu 
  

Kvalifikacijos/Profesinio mokymo 
sistemos Švietimo ir mokslo nuostatos 

     Europos bendradarbiavimas profesiniame mokyme. 

● Atnaujinti ir pagerinti mokymo nuostatų lygį ir 
kokybę 
  Skatinti stiprius ryšius tarp švietimo ir 
mokymo, verslo, pramonės, užtikrinant 
aktualumą kompetencijų ir kvalifikacijų. 

●Profesinio mokymo būklė ir patrauklumas.  

● Dalyvavimo profesiniame mokyme lygiodidinimas 
(sumažinimas iškritusių iš mokymo sistemos) 

   Leisti toliau plėtoti esamas priemones, 
su potencialiu prijungimu prie Europass 
pažymėjimo priedėlio ir t.t. 
 

   

● Užtikrinti skaidrumą tarp švietimo sistemų, 
kuriant abipusį pasitikėjimą  

  

● Teikti galimybę sukurti glaudesnį ryšį 
tarp profesinių standartų ir mokymo programų.  

.  

   
  

Šaltinis: DGVT klausimynai, 2008. 
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     Tikimasi, kad ECVET  sustiprins profesinio mokymo sistemų lankstumą leidžiant 

individualizavimą ir mokymosi būdų įvairovę. Instituciniu požiūriu tai patiriama 

didinant dokumentavimo pastangas, profesinio mokymo programų ir kvalifikacijų 

visiems suinteresuotiesiems subjektams Europos profesinio mokymo srityje 

skaitomumą ir matomumą. Pirmas žingsnis buvo Europass pažymėjimo priedėlis, 

kuris pristato bendrą terminologiją (pavyzdžiui, naudojant veiksmo veiksmažodžius), 

kad apibūdinti mokymosi rezultatus ir kvalifikaciją. Ši plėtra reikalauja tolimesnio 

stiprinimo link bendro formato pateikiant mokymosi rezultatus. 

     2008 m. DGVT klausimynai (
1
) taip pat atskleidžia susirūpinimą dėl 

administracinė ir finansinė naštos įgyvendinant ECVET: pagrindinis elementas yra 

išlaikytibalansą tarp numatomo teigiamo mobilumo poveikio (ir pralaidumo) iš 

vienos pusės ir administracinių, socialinių ir teisinių susitarimų iš kitos pusės. 

Pokyčių tikimasi, kalbant apie mokymo programas ir profesinio mokymo mokytojų 

veiklą, kuri turės vykti skirtingose profesinio mokymo vietose, taip pat kalbant apie 

sutartis ir susitarimus. Nepriklausomai nuo pasirinktų tikslų valstybėse narėse, jie 

taip pat turės susijusius reikalavimus, kalbant apie suinteresuotų šalių kultūrų 

supanašėjimą, plėtojimą kompetencijų ar gebėjimų stiprinimą (kalbant apie mokymo 

būdų individualizavimą, įteisinimą, pripažinimą), vertinimo procesus, bendrų 

metodologijų projektų rengimą mokymo programų vystymui ir informaciją ECVET 

gavėjams. Tai veiklos sukurtos per ECVET projektus ir iniciatyvas. 

 

3.2. ECVET vystymas profesinio mokymo sistemose 

 
     Reakcijos į ECVET Europos valstybėse narėse  ir iš dalies tarp  profesinio 

mokymo suinteresuotų šalių prasidėjo  steigiant Europos ECVET techninio darbo 

grupę (Le Mouillour ir kt., 2003). ECVET Europos masto konsultacijas tarp 2006 m. 

ir 2007 m. atvedė ECVET prie nacionalinių diskusijų dėl švietimą ir mokymo 

modernizavimo ir darymo europiniu. Europos Komisija gavo 31 nacionalines 

ataskaitas ir 60 pareiškimų iš švietimo ir mokymo bendruomenės atstovų, taip pat iš 

darbo rinkos. Juose ECVET jau siejamas su nacionaline, regionine ir / ar sektorių 

švietimo ir mokymo raida (Europos Komisija, 2007). 

 

 

 

  

 
 
1
) DGVT klausimynai buvo renkami Cedefop 2009 politikos ataskaitai (Cedefop (2009). 

Towards a European era of vocational education and training. continuity, consolidation and change. 

Cedefop Reference series; 73. Luxembourg: Publications Office, 2009). 
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3.2.1. Kokios ECVET strategijos? 

 

     Kredito sistemos šiuo metu yra toliau plėtojamos atliekant bandymus, galimybių 

studijas, testavimą su specialiomis kvalifikacijomis (ar užimtumo sritimis) ar keičiant 

nacionalinius teisės aktus, taip pat atliekant testavimus Europos profesinio mokymo 

programų ir vykdant bandomuosius projektus. Remiantis ReferNet ataskaitomis 

(2008, 2009, 2010) (
2
) ir informacija, kurią teikia nacionalinės suinteresuotosios 

šalys, yra įmanoma nustatyti aštuonias strategijas ECVET įgyvendinimui. 

Žodis strategija čia  naudojamas ECVET įgyvendinimo prasme. Strategija gali 

sekti vieną liniją arba sujungti kelias skirtingas veiksmų kryptis, kaip parodyta 

lentelėje; šiame Cedefop ECVET stebėsenos etape sąrašas nėra baigtinis; jis bus 

tobulinamas ateities stebėsenos leidiniuose. Lentelėje pateikiama ECVET strategijų 

apžvalga viduryje 2010 m. Kai kurios iš strategijų yra aprašytos išsamiau šiame 

dokumente (žr. atvejų tyrimų skyrių). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ReferNet ataskaitos nuo 2008m. yra prieinamos pagal pavadinimą "Profesinio mokymo politika - šalis praneša" ir ReferNet 

pranešimai nuo 2009 metų yra prieinami pagal pavadinimą "Profesinis mokymas Europoje – šalių ataskaitos "; 2010-ųjų 

ReferNet ataskaitos bus greitai prieinamos internete: 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/bibliographies/refernet- contributions.aspx [cited 23.11.2010] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cedefop.europa.eu/EN/bibliographies/refernet-


 

24 
 

 
 
 

Lentelė 3. ECVET strategijų peržiūra 
 

 Strategija 1: Bandymų iniciatyvų sukūrimas 
 
Testavimas atliekamas per nacionalines iniciatyvas, kaip antai FINECVET iniciatyva Suomijoje 

arba DECVET iniciatyva Vokietijoje. Taip pat parengiamos konkrečios kvalifikacijos, pavyzdžiui, 

Bulgarijoje, Čekijos Respublikos ir Belgijoje (prancūzų bendruomenė) pradedant 2011. 

Daugeliu atvejų šias iniciatyvas seka suinteresuotų šalių politiniai sprendimai  (ministerijos ar 

kvalifikacijų institucijos). Iniciatyvos gauna specialią biudžeto eilutę ir yra finansuojama iš 

nacionalinių ir Europos biudžetų. 
 

Strategija 2: poveikio vertinimas (teoriniai ir metodologiniai būdai) 
 
Austrijoje galimybių studija analizavo teisinį ir organizacinį statusą įvairių Austrijos profesinio 

mokymo galimybių dėl jų pasirengimo profesiniam rengimui; joje pristatomi politikos įrodymai, 

kuriuose grindžiama sprendimai sukurti ECVET 

Europos mobilumui. Ši strategija taip pat yra Čekijoje, Vokietijoje ir Suomijoje. 
 

Strategija 3: profesinio mokymo teisės aktų ir reglamentų atnaujinimas  
 
Teisės aktai ir reglamentai yra atnaujinami atsižvelgiant į kai kurias (arba visas) ECVET technines 

savybes. Tai yra Belgijoje (prancūzų bendruomenė), Estijoje, Islandijoje, Italijoje, Latvijoje, 

Liuksemburge, ir Slovėnijoje arba regioniniu lygmeniu (Katalonija). 
 

Strategija 4: kvalifikacijų sistemos pritaikymas 
 
ECVET ar ECVET elementai diegiami per kvalifikacijų sistemų pritaikymo veiklas, kaip antai: 

1. atnaujinant mokymo programas: Estijoje, Lietuvoje ar Latvijoje, Vengrijoje; 

2. suteikiant dalinę kvalifikaciją, pavyzdžiui, Čekijoje, Ispanijoje, Vengrijoje, Slovakijoje; 

3.vystant įteisinimo mechanizmus, pavyzdžiui, Čekijoje ar Vokietijoje; 

4. peržiūrint švietimo standartus, Austrijoje. 
 

Strategija 5: "palauk ir pažiūrėk" strategija 
 

ECVET plėtotė nacionaliniu ir Europos lygmenimis peržiūrima ir aptariama, kaip Kipre ar 

Norvegijoje. Šiuo metu konkrečių veiksmų planas nėra apibrėžtas. Abi šalys atstovaujama ECVET 

naudotojų grupę. 
 
Strategija 6: Derinimas ECVET ir NKS plėtros 
 
NKS plėtra apima ECVET pristatymą. Tai vyksta  Lenkijoje per Žmogiškųjų išteklių veiksmų 

programą (2007-13), Čekijoje (Národní Soustava Kvalifikací) arba 

Graikijoje (per naują institucinę sistemą). 

Dėl dviejų šalių jau turinčių kvalifikacijų sistemą, jos buvo peržiūrėtos apsvarstyti kreditų  perkėlimą 

(Anglija, Velsas ir Šiaurės Airija (EWNI-UK / QCF) ir Škotijos kreditų ir kvalifikacijų sistema 

(SCQF)). 
 

Strategy 7: mokymasis dirbant ECVET Europiniuose projektuose 
 
Ši strategija susideda iš vadovavimo ar dalyvavimo Europos, nacionaliniuose, regioniniuose ar 

sektoriaus ECVET projektuose ir patirties įgijimo. Tai atsitinka daugelyje šalių, kaip pavaizduota 4 

lentelėje. 
 
 Strategija 8: ECVET pristatymas suinteresuotoms šalims 
 

        Skirtingos valstybės narės dirba kuriant informacinę medžiagą. Austrijoje darbo grupė rašo gaires dėl 
ECVET įgyvendinimo mobilumo mainų tikslais, skirtą profesinio mokymo praktikams kurie 
dalyvauja tarptautiniuose projektuose (pvz mokytojai, žmonės atsakingi už mobilumus, projektų 
rėmėjai iš profesinių mokyklų ir kolegijų, neakivaizdinės profesinės mokyklos pameistriams, 
profesinio mokymo įmonės, sektorių organizacijos). Lenkijoje suinteresuotosios šalys rengia gaires, 
tipiškas procedūras ir dokumentų modelį. Per trečiąjį etapą FINECVET, vadovas bus sukurta 
sprendžiant ECVET įgyvendinimą prieš, per ir po mobilumo. Per ECVET forumą (2010m. liepa) 
Prancūzijos atstovas paskelbė apie informacinės medžiagos apie ECVET rengimą. 

 
 
 

 
 
Šaltinis: Remiantis ReferNet ataskaitomis; Cedefop, 2009c, p. 116 
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Šios strategijos galėtų būti toliau klasifikuojamos kaip susijusios su nuolatinėmis 

profesinio mokymo sistemos reformomis arba atnaujintais įstatymais ir teisės aktais, 

ir pritaikytos plačiajai visuomenei. Pirmoji kategorija apima Liuksemburgą, kur  

atnaujinimas įstatymas dėl kursų (EKS 2 lygis) atsižvelgia į ECVET funkcijas. 

Latvijoje naujas profesinio mokymo įstatymas pristatys ECVET ir tam įsteigta darbo 

grupė. Prisitaikymas kvalifikacijų sistemos apima įvairius aspektus, pavyzdžiui, 

švietimo standartų peržiūrą Austrijoje. Paprastai, tai yra ECVET pritaikymas prie  

esamų švietimo ir mokymo sistemų: tai taip Vokietijoje, Airijoje, Ispanijoje, 

Austrijoje, Suomijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Antroji kategorija yra strategijos 

pritaikytos išoriniam ECVET ratui. Belgijoje (Flandrija) yra informacija prieinama 

steigėjams ir plačiajai visuomenei, todėl atrodo, kad ECVET nepakankamai skirtas 

vidiniam ratui arba yra žemas sąmoningumo lygis dėl ECVET (Cedefop ReferNet 

Jungtinė Karalystė, 2010). 

     Suinteresuotų šalių informavimas reiškia kreipimasis į įvairias grupes, kaip antai 

ekspertus, užsiimančius politikos formavimu ir praktikus įteisinimui ir mobilumui. 

Renginiai organizuojami Vokietijoje, Austrijoje ir Suomijoje. Suomijoje vystoma 

veikla instruktavimui ir vadovavimui mokytojams, taikantiems ECVET; Vengrijoje 

ECVET vietinė partnerystė buvo įsteigta. ECVET suranda savo kelią nacionalinėse 

profesinio mokymo svetainėse, pavyzdžiui www.finecvet.fi. 

     Šios dvi strategijos kategorijos yra mažuma (žr 4 lentelę) atsaižvelgiant į 

bandymus ir eksperimentus pagal strategiją 1 (įvairios testavimo iniciatyvos) ir 

strategija 7 (dalyvaujantys / pirmaujantys Europos ECVET projektai). 

Nors duomenis yra sunku surinkti, kalbant apie biudžetą, galima manyti, kad yra 

reikšmingos investicijos, kalbant apie darbo jėgą ir finansinės paramą testuojant ir 

eksperimentuojant ECVET. 

  

 

3.2.2. Strategijų derinys 

 
 

     Kuriant ECVET nacionaliniame kontekste retai būna savarankiška iniciatyva. 

ECVET daugiausia buvo diskutuojama nacionaliniu lygmeniu, įteisinant neformalųjį  

ir savaiminį mokymąsi kontekste ir remiant besimokančių asmenų mobilumą kertant 

nacionalines sienas. Konkrečiau, tai yra įtraukta į įteisinimo procedūrų pokyčius 

(kaip Čekijos Respublika, ar Vokietija), platesnės profesinio mokymo reformos 

kontekste (Islandijoje, Liuksemburge, Slovėnijoje), arba vykdant nacionalinių 

kvalifikacijų sandaros reformą (kaip Čekijoje ar JK-EWNI). 
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Lentelė 4.  

Strategijų 
derinys 

 
 

      Plati    
Indėlio 

   
Atnaujini

mo    Atnaujinimas    Palauk    Derink    ECVET    
Informavi

mas   
      

 

      reguliavim
ai 

   

kvalifikacijų 

   

ir 

   

su 

   

Europiniai 

   Suinteresu
otų šalių 

  

  

Šalys 

      

analizė 
                    

     

iniciatyva 

      

 

   

systemos 

   pažiūrė
k 

   

NKS 

   

projektai 

   

 

  

                             

                                     

      1    2    3    4    5    6    7    8   

  Austria       X       X           X   X  
  Belgija – Fr    X        X                X       
                              

  Belgija – NL                           X      
  Bulgarija    X                        X       
                                

  Kipras                   X              
  Čekijos    

X 
   

X 
   

X 
   

X 
       

X 
   

X 
      

  Respublika                             

  Danija               X       X   X      
  Estija    X        X    X            X       
                            

  Suomija   X   X                   X   X  
  Prancūzija                            X    X   
                                

  Vokietija   X   X                   X      
  Graikija                        X    X       
                                

  Bulgarija               X       X   X      
  Islandija            X                X       
                                

  Airija   X                   X          
  Italija    X        X                X       
                              

  Latvija           X   X           X      

  
Lichtenšteina
s                                   

                                     

  Lietuva   X       X   X           X      

  
Liuksemburg
as            X                X       

                                

  Malta               X                  
  Olandija                            X       
                                  

  Norvegija                   X       X      
  Lenkija    X                    X    X    X   
                            

  Portugalija   X                   X   X      
  Rumunija                            X       
                                  

  Slovakija   X           X   X       X      
  Slovėnija            X                X    X   
                              

  Ispanija               X           X      
  Švedija                    X        X       
                                

  JK                       X   X   X  

  Viso    12    4    9    10    4    8    27    6   
 

Parengta pagal ReferNet ataskaitas, informaciją pateikė nacionalinės suinteresuotos šalys 
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     Daugelyje šalių, ECVET plėtojama per keleto strategijų derinius. Pažvelgus 4 

lentelėje, dažniausios strategijos nustato įvairias bandymų iniciatyvas (12 iš 31 šalies 

atvejai), pritaikant kvalifikacijų sistemas prie ECVET (10 iš 31 atvejo) ir atnaujinant 

profesinio mokymo įstatymus ir reglamentus (9 iš 30 atvejų). Beveik visos šalys yra 

atstovauja ECVET Europos projektuose. Didelis projektų skaičius susijęs su pirmuoju 

strategijų rinkiniu (kvalifikacijų sistemų derinimas) balansuoja su tais, kurie 

sprendžiant praktinį ir eksperimentinį įgyvendinimo lygius. 

     ECVET procesas neprasideda nuo nulio, bet grindžiama patirtimi, sukaupta 

per daugelį metų, pradedant Kopenhagos deklaracija 2002 (Europos Komisija, 2002) 

Belgijoje (flamandų bendruomenė), Danijoje, Ispanijoje, Švedijoje ir JK-Škotijoje. 

Kadangi darbas susijęs su ECVET pajudėjo, tolimesni nacionaliniai pokyčiai buvo 

fiksuojami, pavyzdžiui, Suomijoje (FINECVET) ir Vokietijoje (DECVET). Nauja 

kvalifikacijų sandara Anglijoje ir Šiaurės Airijoje (kvalifikacijų ir kreditų sistema, 

QCF) stiprina kreditų perkėlimo vaidmenį, po to seka Škotijos kreditų ir kvalifikacijų 

sistema (SCQF) ir Velso sistema. 

 
 

 

3.2.3. ECVET testavimas ir vystymas 

 

      ECVET strategijų apžvalga rodo, kad bandymus ir plėtrą lydi padidėjęs  

susidomėjimas pralaidumu, pripažinimu ir įteisinimu (3 lentelė). Patirtis jau sukaupta 

daugelyje valstybių narių ir mobilumas taip pat nėra nauja daugumai jų. 

     Daugelyje valstybių narių ministerija atsakingas už švietimą skatina ECVET 

įgyvendinimą bendradarbiaujant su kitomis ministerijomis ir plačiu suinteresuotų šalių 

ratu: darbo rinkos atstovai, nacionalinės profesinio mokymo įstaigos arba mokslinių 

tyrimų centrai. Tačiau yra ir išimčių: Danijoje technikos mokyklos ir prekybos 

komitetai yra varomoji jėga bandant ECVET. Jie vykdo projektus iš dalies 

finansuojamus iš Europos mokymosi visą gyvenimą programos ir nacionalinio 

finansavimo projektus (Cedefop ReferNet Danija, 2010). 

     Visos strategijos yra grindžiamos atidžia stebėsena ir politinių sprendimų priėmimo 

analize bei vystymu Europos lygmeniu. Patariamasis profesinio mokymo 

Komitetas (ACVT, atstovaujantis  vyriausybių, profesinių sąjungų ir darbdavių 

organizacijų interesus) ir Direktoriatas  Profesiniam Švietimas ir Mokymui yra svarbūs 

veikėjai kartu su įvairiomis Europos darbo grupėmis. 

     Iki šiol tik kelios šalys paskyrė institucijas, atsakingas už tolesnius veiksmus. 

Austrijoje neformali ECVET ekspertų grupė buvo įsteigta 2009 metais. Vokietijoje 

nacionalinė agentūra Švietimas Europoje bus ECVET koordinavimo taškas nuo 2010m. 

lapkričio mėn.; lygiagrečiai Vokietijos DECVET iniciatyvą lydi kelių suinteresuotųjų 
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šalių patariamoji taryba. Suomijos FINECVET padeda iniciatyvinė grupė, atstovaujanti 

FNBE (Suomijos nacionalinė švietimo valdyba), CIMO (Tarptautinio mobilumo 

Centras), socialiniai partneriai, profesinio mokymo teikėjai, vadovai, mokytojai ir 

studentai. Italija ir Jungtinė Karalystė pristatė ECVET sąraše, susijusiame su ES veikla. 

2006 metais Italijos Techninė grupė nacionalinės sistemos pagal minimalius profesinio 

rengimo standartus rengimui ir kompetencijų sertifikavimui surinko visas 

suinteresuotas šalis (atsakingos ministerijos, regionai, socialiniai partneriai) koordinuoti 

ir kurti bendros metodologinės sistemos rėmuose nacionalinę sistemą, apibrėžiantir 

pripažįstant kvalifikacijas, sertifikuojant kompetencijas ir mokymo(si) kreditus, 

kreipiant dėmesį į kompetencijų skaidrumą ir mokymo ir profesinių standartų kūrimą; ji 

šiuo metu sustabdė savo veiklą, nes reikia sutelkti dėmesį į dabartinės krizės 

reikalavimus (Švietimo ministerija ir kt., 2009). Jungtinėje Karalystėje dabartinė 

kvalifikacijų sandaros darbo grupė bus pervadinta Europos kvalifikacijų koordinavimo 

grupė nagrinėti visiems svarbiems klausimams, (įskaitant kreditus) (Cedefop ReferNet 

Jungtinė Karalystė, 2010). Airijoje FETAC yra numatyta kaip pagalbininkas 

integruojant ECVET į esamą kreditų sistemą. 2010 metų pavasarį Didžiosios Britanijos 

vyriausybė suteikė įgaliojimus ECCTIS Ltd veikti kaip nacionalinam kontaktiniam 

centrui darbui su ECVET; ši privati organizacija jau yra nacionalinė agentūra, atsakinga 

už informacijos teikimą, konsultacijas ir ekspertų nuomonę apie profesinius,  

akademinius ir darbo įgūdžius (NARIC) ir Nacionalinis Europass centras (NEC) 

Anglijoje. Nyderlanduose, nacionalinis atskaitos taškas kokybės užtikrinimui taip pat 

formuos nacionalinį ECVET koordinavimo centrą (NCP) (Cedefop ReferNet 

Nyderlandai, 2010). 

 

3.3. Atvejo analizės 
 

Šiame skyriuje naudojami pasirinktos atvejų analizės, siekiant parodyti kai kurias 

strategijas (3 lentelė). Tai pirmasis bandymas suteikti daugiau įžvalgos į nacionalines 

iniciatyvas, detalizuojant tikslus, suinteresuotųjų šalių įtraukimą ir sprendimų priėmimo 

procesus. 

 

3.3.1. Profesinio mokymo kreditų sistemos pilotavimas (Vokietija) 

    Vokietijos iniciatyva, DECVET, siekiama "pilotuoti profesinio mokymo nacionalinę 

kreditų sistemą“ "(Erprobung eines nationalen Leistungspunktesystems in der 

beruflichen Bildung). Iniciatyva yra finansuojamas Vokietijos Federalinės švietimo ir 

mokslinių tyrimų ministerijos; ji prasidėjo 2007 metų lapkričio mėnesį ir baigiasi 2012 

m. kovo mėn.  Patariamoji taryba apima Federalinę įdarbinimo agentūrą, Vokietijos 

darbdavių asociacijos konfederaciją, Vokietijos profesinių sąjungų konfederaciją,  
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Vokietijos pramonės ir prekybos rūmų asociaciją, Vokietijos kasybos, chemijos ir 

energetikos profesinę sąjungą, Vokietijos Metalo Pramonė Prekybos Sąjungą, Hesse 

Švietimo ir kultūros reikalų ministeriją ir Vokietijos amatus ir prekybos konfederaciją 

(BMBF, 2010). 

     Pagrindinis dėmesys skiriamas Vokietijos profesinio mokymo sistemos pralaidumui, 

naudojant ir / ar pritaikant ECVET funkcijas. Kreipdamas dėmesį į didesnį judėjimą ir 

neatsidūrimą aklavietėje profesinio mokymo srityje, DECVET laikosi mokymosi  

rezultatų požiūrio, kad nustatyti vertinimo ar lygiavertiškumo mechanizmus ir kreditų 

perkėlimo procedūras. Jis susijęs su profesinio mokymo programomis ir pralaidumu 

skirtingose Vokietijos profesinio mokymo stadijose, kaip parodyta 5 lentelėje 

 

  Lentelė 5. DECVET iniciatyvos peržiūra 
      

  Judėjimo taškai  Sektoriai/disciplinos  

  

Tarp ikiprofesinio mokymo ir 

dualinio pirminio profesinio 

mokymo 

  

Metalų technologija: augalų mechanika, pramonės mechanika, 

įrankių mechanika, metalo darbuotojas 

Logistika ir transportas: paslaugų profesijos, metalo ir elektro-

technologijų profesijos   
      

  

Horizontalios profesinio mokymo 

kvalifikacijos vienoje profesinėje 

srityje   

Metalas: mašinų ir jėgainių operatorius, gamybos mechanikas, 

variklinių transporto priemonių mechatronikos specialistas, 

variklinių transporto priemonių ir transporto priemonių 

konstrukcijos mechanikas, pramonės mechatronikos derintojas, 

elektronikos technikas, atsakingas už automatiką, pramonės 

mechanikas, įrankių mechanikas 

Plastmasės perdirbimas: mechanikas plastikų ir gumos perdirbimo, 

įrankių mechanikas, mechatronikos derintojas 
      

  

Tarp profesinio mokyklinio  

mokymo ir dualinio pirminio 

profesinio mokymo 

  

Komercinės profesijos, turizmas ir prekyba: sertifikuotas verslo 

administravimo asistentas, biuro komunikacijos valdymo asistentas, 

biuro valdymo tarnautojas, tarptautinis turizmo asistentas, kelionių 

agentas 

Prekybos ir technologija: didmeninės ir užsienio prekybos 

tarnautojas, sanitarijos, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų 

mechanikas. 
      

  

Tarp dualinio pirminio profesinio 

mokymo, antro šanso profesinės 

kvalifikacijos ir tęstinio profesinio 

mokymo 

  

Statybos sektorius: meistras, kvalifikuotas darbininkas 

Pramonė: sertifikuoti pramonės meistras (mechatronika), 

mechatronikos sistemų technikas, mechatronikos derintojas, 

sertifikuotas mechatronikos technikas  

Chemijos pramonė: chemijos technikas, chemijos laboratorijos 

technikas, sertifikuotas meistras (chemijos pramonė) 

 
      

  Šaltinis BMBF, 2010.    
 

 

 

     DECVET iniciatyva perima ECVET technines savybes: mokymosi rezultatai, 

mokymosi rezultatų vienetai, kreditų taškų vaidmuo, kredito suteikimo procesas. Ji 

renka pavienius projektus, dirbančius konkrečiose perėjimo stadijose (kaip pateikta 

lentelėje 5); Šie projektai yra stebimi mokslinių tyrimų grupės ir BIBB. Iniciatyva 

sujungia konceptualų darbą su vertinimo metodais ir pripažinimo mechanizmais 

ir savo praktiškumu įtraukia daugelį suinteresuotųjų šalių, įskaitant mokytojus. 

"Siekiant užtikrinti, kad nauji požiūriai į bandymus bus praktiški ir prieinami, proceso 

ekonomijos ir eksperto kompetencijos kriterijai taip pat turi būti svarstomi. Nuo to laiko 
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kai naujų kompetencijų testavimo procedūros perėjo link kreditų perkėlimo, buvo 

iškelti nauji reikalavimai egzaminatoriams, bandomaisiais projektais 

buvo nutarta kelti kvalifikaciją. Jei bandomosiomis pripažinimo procedūromis būtų 

siekiama pripažinimo tarp visų švietimo ir mokymo dalyvių, svarbu, kad testavimo 

procedūros būtų skaidrios, suprantamos ir galiojančios "(Meerten, 2010). 

     DECVET sekė ANKOM iniciatyva (2005-08), kuri nagrinėjo profesinių 

kvalifikacijų kreditavimą link kvalifikacijų aukštojo mokslo lygiu. Buvo siekiama 

plėtoti metodus nustatant ir įvertinant kvalifikaciją ir įgytas kompetencijas tęstiniame 

profesiniame mokyme ir skiriant kreditus pagal aukštojo mokslo programas. ANKOM 

nustatė atitikimą tarp profesinių ir universitetinių kvalifikacijų su nuoroda į mokymosi 

rezultatus tam, kad būtų pralaidumas tarp profesinio mokymo ir aukštojo mokslo, 

dirbant ECTS pagrindu. Apimdamas vienuolika pavienių projektų, veikiantis 

konsorciumų pagrindu (aukštojo mokslo institucijos, tęstinio profesinio mokymo 

teikėjai, prekybos ir pramonės rūmai, veikiantys kaip kompetentinga įstaiga, įmonės, 

kaip profesinio mokymo teikėjai, profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos, 

praktikos centrai ir profesinės asociacijos) jis sukūrė orientacinę sistemą  

kompetencijomis grįstam vertinimui. 

     ANKOM laikomas susijęs su DECVET nes ji prisidėjo prie perėjimo nuo darbo 

krūviu grindžiamų vertinimo metodų į kompetencijomis grįstus metodus. Jis nagrinėjo 

skirtingas perspektyvas dėl kompetencijos kartu pabrėžiant skirtumus 

tarp metakognityvio požiūrio į mokymosi rezultatus aukštąjame moksle ir daugiau 

mokėjimu pagrįstas požiūrio profesiniame mokyme (Stamm- Riemer ir kt., 2008). Jis 

taip pat palietė atskirtį tarp  mokslinių / akademinių ir profesinių kvalifikacijų ir 

programų. 

 

3.3.2.  Bandymai ECVET tarptautiniam mobilumui (Suomija) 

 

     Suomija yra specifinis atvejis vystant ECVET, nes su Švedija ir JK, ji jau turėjo 

kredito sistemą: kiekvienos profesinės kvalifikacijos mokymo programai skiriama 120 

kreditų. Mokymo programos skirstomos į 90 kreditų profesijos moduliams (vienetams), 

20 kreditų privalomiems moduliams (vienetams) (bendri visiems), ir 10 kreditų 

pasirenkamiems moduliams (vienetams). Kalbant daugiau apie FINECVET 

iniciatyvą, "ECVET įgyvendinimui reikės nacionalinio sprendimo, kvalifikacijų 

sistemos aprašymo, esamų kvalifikacijų klasifikavimo pagal EKS ir susitarimo dėl 

principų skirstant kredito taškus Vyriausybė laipsniu "(Autere, 2009). 

     FINECVET (kuris atstovauja Suomijos požiūrį į ECVET) daugiausia testuoja 

ECVET naudojimą tarptautinio mobilumo kontekste pasirinktuose sektoriuose ir yra 

orientuota  į formaliojo profesinio mokymo studentų mainų programas. Ji apima 
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profesinio mokymo paslaugų teikėjus ir Suomijos švietimo tarybą, kaip nacionalinę 

kvalifikacijų instituciją, atsakingą už profesinio mokymo programas. Dalyvauja 

partnerinės organizacijos iš Austrijos, Prancūzijos, Vokietijos, Vengrijos, Italijos, 

Lietuvos, Nyderlandų, Ispanijos, Švedijos ir Turkijos (Autere, 2009). 

 
 

 
Lentelė          
6.  FINECVET iniciatyvos apžvalga  

     

  Fazės Sektoriai/disciplinos/kvalifikacijų lygiai  
    

 Fazė 1: 12/2004-12/2005   
    

 

4 profesinio mokymo paslaugų 

teikėjai ir 5 profesinės 

kvalifikacijos  

Miškininkystė, statyba, verslas ir administravimas, viešbučių ir 

restoranų paslaugos, socialinė ir sveikatos priežiūra 

Profesinės kvalifikacijos 

  
    

 Fazė 2: 8/2006-12/2007   
    

 

Prie ankstesnės fazės: 2 nauji 

profesinio mokymo 

teikėjai tarp mokyklinio ir 

dualinio profesinio mokymo 

 

 Prie ankstesnės fazės: Žemės ūkis, statybos ir techninės priežiūros 

technologija, informacinės technologijos, transporto priemonių 

technologijos, profesinio mokymo kvalifikacijos  
    

 Fazė 3: 9/2009-12/2011   
     

 
Nuo 4 iki 6 sektorių projektai 

paskatino Suomijos profesinio 

mokymo paslaugų teikėjus ir 

jų tarptautinius partnerius 

 
 

Technologijos ir transportas, verslas ir administravimas, sveikatos 

priežiūra ir socialinės 

paslaugos, kultūra 

3 kvalifikacijų lygmenys: profesinis, tęstinis ir specialistų 

profesinės kvalifikacijos 

 

 
Šaltinis: Autere, 2009; Autere, 2010. 
 

FINECVET dalyviai yra švietimo institucijos regioniniu/nacionaliniu lygmenimis 

ir profesinės kolegijos/mokyklos 12 šalių. Trečia fazė vienija 16 Suomijos profesinio 

mokymo paslaugų teikėjų ir socialinių partnerių su partneriais iš 10 kitų šalių. 

FINECVET parengė skirtingus modelius, kad  aprašyti visas kvalifikacijas žinių, 

gebėjimų ir kompetencijų terminais ir pateikė pasiūlymą nustatyti kredito taškus ir 

EKS kvalifikacijųs lygį. Šis pasiūlymas rodo, kad vienerių metų studijos ir trejų metų 

kvalifikacija būtų lygu 60 ir atitinkamai 180 kredito taškų. 

Kadangi FINECVET yra skirta tarptautiniam profesinio mokymo mobilumui per 

studentų mainų programas, ji sprendžia konkrečius klausimus, tokius kaip, 

pavyzdžiui, vertinimas, mokymosi sutartis, tarpusavio supratimo memorandumas 

arba Europaso naudojimas. Vertinant mokymosi rezultatus, šis projektas išbandė 

vertinimo kriterijus ir dokumentų formas, sukurtas suomių profesinių įgūdžių 

demonstravimui. Tai veiksminga, kai Suomijos mokytojas dalyvauja įgūdžių 

demonstravimo vertinime ir kur priimanti šalis turi vertinimo procedūrą lygiavertę 

profesinių įgūdžių demonstravimui. Kiekvienas projektas taip pat bendradarbiavo su 
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tarptautiniu  partneriu, kad sukurti formą įgūdžių demonstravimui / praktiniam 

testavimui vertinti. Ji skiriasi nuo suomių vertinimo procedūros. 

     Kreditų perkėlimo modelis buvo sukurtas vienai kvalifikacijai. Taikomas įrankis 

yra mokymosi rezultatų aprašymas žinių, įgūdžių ir kompetencijų terminais ir 

jų palyginimu tarp trijų šalių. Jame pabrėžiamas sprendimų priėmimas švietimo 

teikėjas lygmenyje: švietimo teikėjai turėtų nuspręsti dėl baigtų mokymų kitoje 

šalyje įteisinimo ir pripažinimo procedūros, kai kreditai mokiniams yra dalis jų 

mokymo programos. 
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3.3.3. ECVET galimybių studijos analizė nacionaliniame kontekste (Austrija) 
 

 

     Galimybių studija analizuoja ECVET per jos naudojimo kainų ir naudos 

perspektyvą  Austrijos profesinio rengimo sistemoje (vidurinis lygis, abi posistemės: 

mokyklinė ir darbo vietoje). Sąnaudos yra aiškinamos atsižvelgiant į teisės aktų, 

lydinčių dokumentų ir organizacinius pokyčius, kurie gali būti reikalingi ECVET 

įgyvendinimui. Jie nustatomi atsižvelgiant į du galimus pagrindinius įgyvendinimo 

tikslus: naudojant ECVET, kaip mobilumo priemonę ir naudojant ECVET, kaip 

mokymosi rezultatų pripažinimo ir įteisinimo sistemą. Pagrindiniai rezultatai, nėra 

susiję nei su vienu iš minėtų tikslų. Analizė yra atliekama kartu su pagrindinėmis 

ECVET charakteristikomis: mokymosi rezultatai ir mokymosi vienetai, kredito taškai 

ir perkėlimo procesas (žr 7 lentelę). 

     ECVET analizė per Austrijos profesinio mokymo ypatumus apima aiškų 

poreikį daugiau darbuotojų ir finansinių išteklių, taip pat poreikį pokyčiams 

teisiniame ir organizaciniame profesinio mokymo modelyje. Ji taip pat apibrėžia 

reikalavimus  mokymosi rezultatais, mokymosi rezultatų vienetais ir 

kompetentingomis institucijomis, jei reikia laikytis labiausiai tinkamo požiūrio į 

ECVET: 

(a) mokymosi rezultatai ir vienetai. Mokymosi rezultatai reiškia atitinkamų mokymo 

programų ir mokymo planų rengimą. Kad tai padaryti, metodai kaip aprašyti žinias, 

įgūdžius ir kompetencijas turi būti sukurti ir mokymai atsakingiems asmenimas turi 

būti pravesti. Kvalifikacijos turėtų būti suskirstytos; mokymosi rezultatų perkėlimas 

reikalauja modulinių  mokymo programų ir mokymo planų (Ausbildungspläne; 

Lehrpläne). Kiekvienas mokymosi vienetas turi būti atskirai vertinami ir sertifikuoti. 

Kiekvienas mokymosi vienetas ir kvalifikacija turėtų būti vertinami  kredito taškais. 
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Lentelė 7. Austrijos ECVET galimybių studijos apžvalga 
      

   Mokyklinė sistema  Mokymasis darbo vietoje 

 Klausimas 1: Mokymosi rezultatai ir mokymosi vienetai 
    

 Modernumas 

 Į indėlį orientuotas aprašas 

Mokymosi rezultatai pateikiami 

mokymo / mokymosi uždaviniams 

abstrakčiai, nenuosekliai, 

daugiausia be nuorodos į vertinimo 

kriterijus 

Į mokytoją orientuota nuostata (ne 

į besimokantįjį) 

Kvalifikacijų  konfigūracija  

Mokymas įmonėje: profesijos aprašymas pateiktas 

žiniomis ir įgūdžiais, profesinis profilis (Berufsprofil) 

pateikia visas kompetencijas, kurios bus įgytos viską  

atliekant profesionaliai, nepriklausomai ir 

savarankiškai.Tolimesnis vystymasis link realios 

mokymosi rezultatų orientacijos 

gali būti numatytas. 

Mokymai mokykloje:orientuota į sąnaudas, neapibrėžta 

žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis, programos turi 

būti perrašytos. 

Organizuoti kvalifikacijų įgijimą dviem skirtingais 

modeliais gali apsunkinti ECVET 

įgyvendinimą 

 Iniciatyvos 

2005m.  projektas švietimo 

standartų plėtrai bendrojo lavinimo 

ir profesinio mokymo 

pagrindiniams dalykams. Juo 

siekiama 

apibrėžti pagrindinius mokymosi 

rezultatus 

profesiniame mokyme 

nepriklausomai nuo profesinio 

mokymo paslaugos. 

 

Modulinio profesinio mokymo įstatymas (2006), gali būti 

aiškinama kaip 

informuotumo didinimas mokymosi vienetams. 

Stipresni mokymosi vienetai yra pateikiami  komercijos ir 

administravimo profesijose. 

 

 

 Klausimas 2: Kredito taškai   
    

 Modernumas Nėra patirties 

Nėra mokymosi rezultatų bendro aprašymo, iš dalies 

mokymosi vienetų identifikavimas yra kliūtis skiriant 

kredito taškus 

 

 Klausimas 3: Perkėlimas   
    

 Modernumas 

Teisinė nuostata ir bendras 

atvirumas mokyklai 

Vizitai ir darbo 

stažuotės užsienyje 

Esamų reglamentų mokymui 

išleidimas, mokymosi termino 

užsienyje kreditavimas 

Esamos mokyklų partnerystės ir 

bendradarbiavimas galėtų būti 

naudojama 

kuriant tarpusavio supratimo 

modelius  

 

Esama teisinė nuostata teigiama ECVET. 

Konkretus  įgyvendinimas darbo vietoje  

laikomas sudėtingu. Tai dėl to, kad trūksta formalaus 

vertinimo mokymo įmonėje metu (baigiamieji 

egzaminai).Kreditavimas galėtų vykti remiantis darbo 

vietos stebėjimu abipusio pasitikėjimo ir kokybės 

užtikrinimo priemonių kontekste. 

Mokymas mokykloje veda prie formalaus vertinimo, 

kuris atlieka juridinią funkciją (leidimo verstis profesiniu 

mokymu). Laikinas mokymosi laikotarpis užsienyje turės 

būti oficialiai įvertintas. Tai reiškia dideles mokymo 

personalo išlaidas. 

Tvarkaraštis mokymo ir mokymosi vienetams 

lankstesnis mokantis įmonėje nei mokykloje. 

Profesinio mokymo turinys yra aprašytas atskiruose 

vertinimo ir įvertinimo dokumentuose ir reglamentuose. 

 
    

 Iniciatyvos Leonardo ir Comenius partnerystės   
       

Šaltinis: adaptuota iš Tritscher-Archan, Luomi-Messerer, 2008. 
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b) kompetentinga įstaiga: ji turėtų galėti apibrėžti mokymosi vienetus, 

formuluoti mokymosi rezultatus ir skirti kredito taškus abiem posistemėms. 

Koordinuoti turėtų ECVET agentūra. Mobilumui ir pralaidumui turėtų būti 

suteikta teisinė sistema atitinkanti ECVET (laiko lankstumas ir atleidimas nuo 

mokymosi profesinio mokymo metu). 

 

 

  Lentelė 8. Vertinimo pastangos ir išlaidos    
        

   ECVET tikslai   ECVET vykdymas  

  
1) ECVET naudojimas kaip 
įrankis mobilumui 1.1) ECTS –derinys su kokybišku mobilumu  Taip  

   (ilgesnis laikotarpis užsienyje,     

    Siunčiančios organizacijos pripažinimas    

    
Nekeičiama profesinio mokymo 
programos trukmė)    

        
       

    
1.2)Kaip įprasta – mobilumas neorientuotas į 
kvalifikaciją Ne 

        
      

  2)  ECVETnaudojama kaip  ?  

  

Sistema mokymosi 
rezultatų pripa-inimui ir  

Reikia išplėstinės politinės analizėsl   įteisinimui  
    

Ir konsultacijos su suinteresuotomis 
šalimis tam, kad išnagrinėti 
pralaidumo klausimą Austrijos 
profesiniame mokyme      

         
Šaltinis: adaptuota iš Tritscher-Archan, Luomi-Messerer, 2008. 

 

      Politinės rekomendacijomis parengtos galimybių studijos pagrindu kviečia: 

(a) paaiškinti pagrindinį tikslą įgyvendinant ECVET (tarptautinio mobilumo kokybė, 

pralaidumas kvalifikacijų sistemoje); 

(b) bandyti ECVET bandomuosiuose projektuose vienoje ar dviejose srityse 

gilinantis į mokymosi rezultatus, kreditavimą ir bendradarbiavimą; 

(c) rinkti ir analizuoti praktinę darbo patirtį tarptautinio mobilumo projektuose 

(įskaitant mobilumą kvalifikacijai įgyti); 

(d) koordinuoti veiklas susijusias su NKS ir ECVET įgyvendinimu pasinaudojant 

sinergija, ypač dėl mokymosi rezultatų (Tritscher-Archan ir Mayr, 2008). 

     Galimybių studija pateikia sprendimą, kaip elgtis su ECVET federaliniame 

lygyje. Šalia galimybių studijos, sprendimai yra grįsti paralelinių sprendimų 

iniciatyvomis, tokiomis kaip NKS ir EKS procesai, profesinio mokymo ir bendrojo 

lavinimo standartais, ir kokybės iniciatyvomis mokyklų sektoriuje. Ministerijos 

atsakingos už klausimus susijusius su profesiniu mokymu  (BMUKK ir BMWA) 

remia individualius Leonardo da Vinci projektus dėl ECVET, pavyzdžiui PKPS ir 
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PKPS II ((Profesinės kvalifikacijos perkėlimo sistema) ir MVĮ Meistras (Patyręs 

mobilus Europos Meistras). 

     Šiuo metu kompetentingos institucijos nusprendė taikyti ECVET tarptautinio 

mobilumo kontekste (BMUKK / BMW 2009). Veikla dalijasi suinteresuotos šalys 

(ministerijos, institucijos, profesinio mokymo teikėjai ir įstaigos). 

 

 Lentelė 9. Pasidalijimas užduotimis   
    

 Ministerijos ir kitos federalinės institucijos 
Profesinio mokymo įstaigos ir 
kompetetingos institucijos  

 

Parama mokymosi rezultatais grįstam aprašui 

(NKS, standartai, aktualizavimas / nauji mokymo 

planai) 

 

Parengtas bendradarbiavimo susitarimas bei 

tarpusavio supratimo memorandumas 

  
    

 

Parama ilgalaikiam mobilumui profesiniame 

mokyme  

 
Rūpinkitės vienetų apibrėžimu, taškų priskyrimu 

vienetams pagal ECVET  
    

 ECVET ir Europass ryšys Mobilumo vykdymas 
    

 

Gairių ir medžiagos rengimas (kartu su 

Europos Komisija), pavyzdžiui, mokymosi sutartis 

ir akademinė pažyma 

 

Įgytų užsienyje kreditų pripažinimas (abipusis 

pasitikėjimas) 

 
      

Šaltinis: adaptuota iš Nöbauer, 2009. 
 

 

3.3.4. Įgyvendinimas (Belgija Wallonia) 
 
 

    Ši iniciatyva kyla iš įvairių ECVET bandomųjų projektų, iš dalies dėl finansinių ir 

laiko išteklių apribojimo ir iš dalies sąmoningai pasirinkus naudoti rezultatus ir 

šablonus iš įvairių projektų (Bultot, 2010). Prancūzų bendruomenė Belgijoje 

planuoja eksperimentuoti ECVET trijuose sektoriuose: automobilių,svetingumos 

maitinimo ir estetikos. Tai eksperimentai susiję kvalifikacijų 4 lygiu EKS, kurios 

sudaromos baigus mokymą mokykloje ir dualinį mokymą. Po koreguojamo ir 

paruošimo laikotarpio, iniciatyva bus įgyvendinta 2011m. rugsėjo mėn. pirminio 

profesinio mokymo dalyviams trijuose sektoriuose. 

Ši iniciatyva turi specifinius bruožus: 

(a) profesinio mokymo reforma; ši iniciatyva susijusi su vienetais grįsta kvalifikacijų 

sistema ir pirminio profesinio mokymo sistemos reforma, kuri susijusi su iškritusiais 

iš mokymo sistemos ir nebaigusiais mokyklos, palaikant motyvaciją ir mokymosi 

būdus, ir mokymosi lankstumą; 

(b) federalinė / regioninė valdymo struktūra; tai vyriausybės sprendimas, kurį seka  

kompetencijų apibrėžimas- regioninės vyriausybės bei mokymo teikėjai kviečiami 

prisijungti prie iniciatyvos; 

(c) bendradarbiavimas; iniciatyva remiasi bendradarbiavimu tarp federalinės ir  

regioninės politikos lygių, taip pat bendru inspekcijų ir mokymo centrų atstovų 

darbu.  
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      Šią iniciatyvą seka prancūziškai kalbančių tarnyba profesijoms ir 

kvalifikacijoms [Service francophone des Métiers et des Qualifications ] 2009 (Lois 

34461, 2009). Lankstumas švietimo ir mokymo sistemoje apima mokymosi būdų 

vienetais apibrėžimą, atitinkantį kompetencijas ir įtvirtintą įvairiose švietimo ir 

mokymo programose (3) (n.n., 2010). Šis platesnis kontekstas taip pat nustato bendrą 

žodyną suinteresuotosiomis šalimis dirbančioms kvalifikacijomis grįstame mokyme, 

skatinamas įteisinimas, kuris atspindi ECVET funkcijas. Pavyzdžiui jame yra 

mokymosi rezultataių ((acquis d'apprentissage: l'énoncé de ce que l'apprenant sait, 

comprend et est capable de réaliser au terme d'un processus d'apprentissage) ir 

mokymosi rezultatų vienetai (unité d'acquis d'apprentissage: l'ensemble cohérent 

d'acquis d'apprentissage qui peut être évalué ou validé ) (Lois 34255, 2009). 

 

 

 
 
3.3.5. Dėmesys regionams 

 

      Kai kurios profesinio mokymo sistemos yra labai regioninės. Italijoje kai kurios 

regioninės administracijos ėmėsi tiesioginių veiksmų apibrėžti veiklos politiką ir 

strategijas, skatinančias įteisinimą savišvietos ir neformaliojo mokymosi tam, kad  

pripažinti mokymo kreditus specifinėse formaliojo mokymosi veiklose ir gauti 

oficialią kvalifikaciją ir sertifikatus. Kai kuriais atvejais, pripažinimas įvyko 

aukštesniąjame profesiniame mokyme (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) 

ir suaugusiųjų švietime (suaugusiųjų mokymosi galimybės). Be kita ko, regionų 

administracijos sukūrė ir įgyvendino sistemas įteisinti ir pripažinti mokymo kreditus 

arba oficialias kvalifikacijas susijusias su konkrečiu mokymosi kontekstu 

(nacionalinės bendruomenės paslaugos, konkretūs ekonominiai sektoriai). Įteisinimo  

mechanizmai taip pat buvo aktyvuoti ir įtraukti į visas profesinio mokymo įstaigas ir 

tiekimo grandines (Švietimo ministerija ir kt., 2009). 

     Regioninis ECVET įgyvendinimas remiamas asociacijų pvz. FREREF, taip pat 

regioninių sprendimų priėmėjų dalyvavimo skirtinguose ECVET projektuose 

(ASSET, RECOMFOR, SME Meistras Plius, pavyzdžiui). 

Profesinio mokymo mobilumas tarp regionų taip pat buvo sukurta po 1988 m 

susitarimo tarp keturių Europos regionų (Badenas-Viurtembergas, Katalonija, 

Lombardija ir Rona-Alpės) - vadinama keturi varikliai Europoje - arba Regio LLL 

schema, skatinti keitimąsi patirtimi ir bendrus projektus dėl profesinio mokymo ir 

mokymosi visą gyvenimą orientavimo (http://www.4motors.eu/-Projects-.html) arba 

projektus, tokius kaip MOBIVET-REGIO. 

     2007-10 antras bendrasis planas profesiniam mokymui Katalonijoje kalba apie 

"žmonių profesinę kvalifikaciją visą gyvenimą, taip pat tų, kurie jau yra darbo 
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rinkoje, suteikiant visuotinį ir pritaikytą atsakymą dėl poreikių ekonominės 

struktūros konkurencingumui ir socialinę ir teritorinę sanglaudą "(Consell Català 

de Formació Professional, 2007, p. 13). Tai lemia tikslas lygybei asmenų iš skirtingų 

grupių, ekonominiams pokyčiams ir konkurencingumui. Kalbama apie sunkumus 

regioninio profesinio mokymo, pavyzdžiui, profesinio mokymo programos dalyvių 

skaičius, stoka mokymo pasiūlos konkrečioms profesinio mokymo kvalifikacijoms, 

poreikis geresnio politinio koordinavimo ir suderinamumo tarp skirtingų profesinio 

mokymo sistemos krypčių. 

Planas apibrėžia skirtingus tikslus, iš kurių du yra glaudžiai susiję su ECVET, 

kadangi jie susiję su tarptautiniu  profesinio mokymo mobilumu Europoje ir 

profesinio mokymo reforma. Jis apima integraciją į regionų profesinio mokymo 

sistemą "kreditų perkėlimą, kurį įkvėpė ECVET "(Consell Català de Formació 

Professional, 2007). Techniniai ECVET aspektai yra: numatyta pritaikyti laipsnių 

katalogus, profesinių kvalifikacijų katalogus ir profesionalius sertifikatus, plėtoti 

modulinį mokymą ir kreditus, eksperimentuoti naujai integruotas ir kreditų 

perkėlimo sistemas su profesionalais Europos profesinio švietimo ir mokymo 

(Consell Català de Formació Professional, 2007). Kreditų perkėlimo sistema ECVET 

režimu bus atlikta eksperimentuojant su penkiomis profesinio mokymo grupėmis, 

remiantis mokslinių tyrimų veikla. 

Antroji atitinkama veiklos kryptis siejama su regioninio lygmens profesinio 

mokymo tinklu, naudojant Barselonos deklaraciją dėl regionų ir teritorinių institucijų 

įnašo organizuojant ir skatinant pirminio profesinio mokymo asmenų mobilumą 

(Katalonijos Vyriausybė  2009). Ši deklaracija apima Europos regionus skatinant 

ECVET kartu su Europass ir EKS. Be to, planas skatina besimokančiųjų ir dėstytojų 

mobilumą siekiant tartptautinių kvalifikacijų, taip pat gerinant kvalifikacijų 

pripažinimą užsienyje. Per trejus metus (2007-10) numatomas biudžetas Katalonijoje 

pasiekia maždaug keturis milijonų eurų tikslams, susijusiems su profesinio mokymo 

tarptautiškumu ir apie aštuonis milijonus tikslams, susijusiems su kvalifikacijų 

atnaujinimu; ECVET  taikomas abiems tikslams (Consell Català de Formació 

Professional, 2007). 

    
 

 

3.4. Eksperimentavimo ir bandymų apžvalga 

 

     Nėra nieko juokinga apie ECVET iniciatyvos projektus. Jie yra integruoti 

regioniniu, nacionaliniu ir Europos lygiu programose ECVET įgyvendinimui ir jie 

yra svarbūs Europos ECVET darbotvarkėje ir valdyme. Projektai remia iš „apačios į 

viršų“ požiūrį į ECVET įgyvendinimą ir jos vertinimą 2014 m. 
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    Testavimas ir pilotavimas yra dalis ECVET Europos procese, ypač kai 

Rekomendacija nustato 2014 m birželio 18 d. datą "jei reikia, peržiūrėti ir 

adaptuoti šią ECVET Rekomendaciją "(Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos 

Taryba, 2009b) eksperimentų ir bandymų rezultatų pagrindu. ECVET bandymų 

etapas (2009-12) gali būti vertinamas kaip pastangos susieti Europos ir nacionalinius 

lygius, nustatant grįžtamąjį ryšį tarp praktikos, mokslinių tyrimų ir politikos 

formavimo, pereinant iš meta-lygio Europos principų į konkrečias praktikas vietos 

lygmeniu. 

     Šiame skyriuje trumpai išdėstyti projektų administravimo ir politikos pagrindai,  

daugiausia dėmesio skiriant preliminariems ECVET įgyvendinimo su partneriais 

rezultatams, partnerysčių galimybėms ir perkėlimui iš eksperimentavimo į politikos 

formavimą. 

 

3.4.1. Europos politinis požiūris į projektus 

 

     2006 Europos kvietimas gauti dotacijas skatinimo ir koordinavimo 

projektams, skirtiems sukurti profesinio švietimo ir mokymo kredito sistemas, 

orientuotiems į tvarią partnerystę su visomis suinteresuotosiomis šalimis profesinio 

mokymo sistemos kvalifikacijomis. 2008 metais Švietimo, garso ir vaizdo bei 

kultūros vykdomoji agentūra paskelbė kvietimą 12 lygiagrečių koordinuojamų 

projektų (4), kiekvienu siekiama nustatyti arba įtvirtinti partnerystę tarp 

kompetentingų institucijų, kad išbandyti ECVET įvairių grupių naudai (pvz dirbantys 

suaugusieji, ieškantys darbo, jauni žmonės, paliekantys profesinį mokymą be 

kvalifikacijos). Daugiau konkretūs tikslai yra plėtoti mokymosi rezultatus, mokymosi 

rezultatų vienetus ir perkėlimo procesus, sukurti metodus priskyrimui taškų  

kvalifikacijoms ir vienetams, naudoti taškus, susieti ECTS- ECVET ir įsteigti 

tarpinstitucinę partnerystę. Šie projektai šiuo metu vykdomi ir yra vadinami ECVET 

bandomaisiais projektais. 2010m. kvietimas teikti paraiškas turi du pagrindinius 

tikslus ECVET įgyvendinimui: partnerystės tarp kompetentingų institucijų, kad 

sukurti veiklos programą ir ECVET techninių savybių bandymai (5). Bendrieji 

kvietimo tikslai yra ECVET sistemos praktiškas įgyvendinimas ir parengimas 

priemonių jo priėmimo valstybėse narėse. Paraleliai su šiais kvietimais mokymosi 

visą gyvenimą programa įtraukė ECVET į savo veiksmus nuo 2003 m. 

Nuo 2003 iki dabar kvietimų apimtis nukreipiant dėmesį nuo partnerystės 

ir iniciatyvų (2006) į eksperimentinių priemonių plėtrą skirtą konkrečių 

besimokančiųjų grupėms (2008), ir rėmimą sklaidos ir rinkodaros veiklų platesnei 

visuomenei (2010). 
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     ADAM (Leonardo da Vinci projektų ir produktų portalas, http://www.adam-

europe.eu/adam/homepageView.htm) turi 111 projektų, susijusių su ECVET, o 

anksčiausias datuojamas 2003 metais. Duomenų bazės peržiūra pagal projekto 

koordinatorių organizacijų tipus, kilmės šalis ir sektorius atskleidė: 40% projektų 

koordinuoja organizacija įsikūrusi Vokietijoje, 10% Prancūzijoje ir Italijoje. 

Vokietijoje, Busse (2008) manė, kad iki 2009 metų bus 48 projektai, susiję su 

ECVET (finansuojami Europos programų, ar federalinės švietimo ir mokslinių 

tyrimų ministerijos), iš kurių keletas buvo tiesiogiai finansuojami ir suprojektuoti 

įmonių. ADAM duomenų bazėje registruoti projektai yra 32% koordinuojami 

profesinio mokymo teikėjų, 19% mokslinių tyrimų institutų ar aukštojo mokslo 

įstaigų, o 14% -viešųjų institucijų. 23% projektų susiję su švietimo ir mokymo 

tobulinimu (pavyzdžiui, mokymu instruktorių, steigimu specialių vertinimo 

procedūrų, suderinant su ECVET), 10% su ECVET vystymu valdymo 

kvalifikacijose, 8% statybos sektoriuje, 8% sveikatos sektoriuje, ir 6% transporto ir 

logistikos. Kiti projektai susiję su ECVET vystymu kvalifikacijoms automobilių 

sektoriuje, chemijos pramonėje, inžinerijoje, maisto pramonėje, atliekų tvarkyme, 

informacinėse technologijose, turizme, žemės ūkyje ar finansuose. 

     Kai kuriuose projektuose partneriai sukūrė akreditavimo procedūras profesinio 

mokymo paslaugų teikėjams. Projektai parengė bendras kvalifikacijas arba 

profesinius standartus atitinkamose srityse (Europinis valdymas, tapyba, duonos 

kepimo meistras amatininkas, sportas ar kultūros paveldas). Kvalifikacijos vėliau 

buvo padalytas į vienetus su susijusių kreditų taškais. Du variantai gali būti 

peržiūrėti: arba kvalifikacija yra įgyvendinama kaip šalių projekto partnerių, arba 

kvalifikacija yra naudojama kaip nuoroda palyginti kvalifikacijas šalių partnerių  

(kalbant apie gebėjimą lygius susieti su vienetais). 

      Daug lūkesčių yra susiję su ECVET, tokių kaip toliau plėtoti mobilumą Europoje, 

ryškesnis individualios karjeros ir mokymosi būdų vystymas, geresnis pažinimas 

savišvietos ir neformaliojo mokymosi, geresnis skaidrumas ir abipusis pasitikėjimas 

tarp švietimo sistemų, didėjantis profesinio mokymo dalyvavimas ir motyvacija 

mokymuisi visą gyvenimą (Bordeaux Communiqué, 2008; Cedefop, 2009c).
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3.4.2. Ieškojimas ekvivalentų, mobilumo įgalinimas 
 
 

      ECVET pristato unikalią funkciją numatant bandymus ir eksperimentus; ECVET 

rekomendacija apima terminą, ir technines savybes. Norintys pranešti apie 

eksperimentus negali išvengti gilinimosi į ECVET techninių savybių duomenis. 

This section examines pilot projects and ECVET projects for a better insight into 

ECVET technical challenges. 

 

     Šiame skyriuje nagrinėjami bandomieji ir ECVET projektai tam ,kad geriau 

pažvelgti į ECVET techniniai iššūkius. 

     Ieškant būdų kaip įgyvendinti ECVET, projektai sutelkia dėmesį į mokymosi 

rezultatus. Pasirinkimas mokymosi rezultatų metodo kreditų sistemai yra logiškas 

žingsnis profesiniame mokyme, nes ji susieja profesinius ir švietimo standartus 

apibrėžiant profesijas, darbo kontūrus, kvalifikaciją ir mokymo programas; ji taip pat 

susieja, makro lygmenyje, švietimą ir darbo rinką (Cedefop Le Mouillour 2005; 

Cedefop, 2009b). Mokymosi rezultatų pasirinkimas įkuria praktikos bendruomenę 

tarp praktikų ir politikų konkrečiose profesinės veiklos srityse, taip prisideda kuriant 

abipusį pasitikėjimą ECVET partnerystėje. Ji taip pat nustato bendrą kalbą visuose 

sektoriuose ir veiklos srityse. 

      Šiame skyriuje dėmesys sutelkiamas į tai, kaip projektai sukuria kvalifikacijų 

skaidrumą ir apibrėžia mokymosi rezultatus per savo partnerystę. Įvairūs projektai 

yra peržiūrimi, kai kuriems yra būdingi pavienio vystymosi metodai ir partnerystės 

išplėtimas - taip kuriant projektų klasterius - o kiti yra labiau "stand-alone" projektai, 

labiau susitelkę į sektorinį požiūrį naudojant Europos įrankius mokymuisi visą 

gyvenimą. Trečia grupė yra Europos ECVET bandomieji projektai nuo 2008m. 

Europos Komisijos dotacijų skyrimo. Jei nenurodyta kitaip, šio skyriaus pagrindas 

yra medžiaga, kurią galima rasti http://www.ecvet-projects.eu/ [minėto 21.11.2010]. 

   2008 ECVET bandomieji projektai skirti Europos geografiniam mobilumui, nors 

kai kur minimas horizontalus / vertikalus mobilumas tarp skirtingų kvalifikacijų 

lygių (pavyzdžiui, Be-TWIN projektas, kad įgalinti švietimo maršrutus, ypač tarp 

profesinioie aukštojo mokslo). Kiti projektai dirba su "mobilumu tarp profesinio 

mokymo teikėjų šalių viduje ir regionuose ", pavyzdžiui, OPIR arba" profesinis 

mobilumas ", kaip CAPE-SV. Dauguma projektų turi panašų skaičių dalyvių, 

atstovaujančių mokymo paslaugų teikėjus, viešąsias įstaigas, kaip kvalifikacijų 

valdžios institucijos arba įstaigos, atsakingos už mokymo paslaugų teikėjų tinklus; 
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nedaugelis yra privačios arba pusiau privačios organizacijos, atsakingos už 

profesines kvalifikacijas. 

 

3.4.2.1. Mokymosi rezultatai projektuose 

 
 

AEROVET, O.P.I.R., RECOMFOR, CREDCHEM, M.O.T.O, CAPE-SV, 

ECVET ASSET projektai aprašo mokymosi rezultatus žiniomis, įgūdžiais ir 

kompetencijomis. Projektai aprašo mokymosi rezultatus įvairiais pagrindais; 

pavyzdžiui, AEROVET naudoja bendrus pagrindinius uždavinius, pagal 

kompetencijos lygių matricą. MOTO projektas plėtojama požiūrį į mokymosi 

rezultatus požiūris pradedant nuo profesinių užduočių susietų su mokymo turiniu, 

kaip apibrėžta mokymo centrų. 

     SME MASTER Plus ir VALOGReg projektai ieško alternatyvių būdų nustatyti 

mokymosi rezultatus. Jie nusprendė susilaikyti nuo skirstymo mokymosi rezultatų į 

žinias, įgūdžius ir kompetencijas, kadangi mokymosi rezultatų skirstymas 

prieštarautų projekto nuostatoms atspindėti profesionalius gebėjimus nuosekliai ir 

skaidriai. Nuorodos naudojamos tam, kad atpažinti ir susitarti dėl mokymosi  ezultatų 

yra pateikiamos apžvalgoje. 

 
 

Lentelė 10. Standartų naudojimas ECVET Europiniuose pilotiniuose 
projektuose 
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3.4.2.2. Vienetai ir kvalifikacijos projektuose 

 
ECVET ASSET, N.E.T.WORK, O.P.I.R., VaLOGReg projektai nesukuria naujų 

kvalifikacijų, bet dirba su esamomis. ECVET ASSET siekia nustatyti, kiekviename 

nacionaliniame kontekste, kvalifikaciją, atitinkančią apibrėžto darbo aprašymą. 

N.E.T.WORK ir O.P.I.R. siekia pagerinti skaidrumą esamų kvalifikacijų.  

Kvalifikacijos jau sukurtos daugumoje regionų  VaLOGReg projektą; numatyta, kad 

kvalifikacijos bus aprašytos pagal skalę, naudojant veiklos ir užduoties aprašymą ir 

mokymosi rezultatus. Recomfor ir OPIR analizuoja profesines veiklas ir apibrėžia 

vienetus veiklos lygiu, taip, kad jie būtų suprantami darbdaviams ir 

besimokantiesiems, taip pat tinkami įteisinant  visas mokymosi formas (formaliojo, 

neformaliojo ir savaiminio). 

     Be-TWIN, CREDCHEM, RECOMFOR, SME MASTER Plus projektai dirba 

projektuojant naujas kvalifikacijas. Jie planuoja pateikti kvalifikacijų aprašymus 

mokymosi rezultatų vienetais ir susijusiais ECVET kreditų taškais. Kadangi 

projektas dirba su skirtingų šalių kvalifikacijomis, yra sunkumų, nes jos skirtingos. 

BE-TWIN požiūris į mokymosi rezultatus priklauso nuo trijų skirtingų atvejų tyrimų  

projekto kontekste. Dviejuose tyrimuose mokymosi rezultatai yra daugiausia 

identifikuoti per esamas kvalifikacijas naudojant žinias, įgūdžius ir kompetencijas; 

trečiasis tyrimas (mokytojų mokymas)naudoja profesinį mokytojo profilį. 

Yra sunkumų apibūdinant mokymosi rezultatus ir skirtingos prielaidos kas yra 

mokymosi rezultatų vienetai yra įvairiuose kontekstuose (nacionaliniame, taip pat 

profesinio ir aukštojo  mokslo). Tokie aspektai yra pagrindinas ECVET sėkmės  

ateityje ir bus nuolat peržiūrimi tolesnio įgyvendinimo etapuose.  

 

3.4.2.3. Matrica 
  

       Kompetencijų  lygio matricos  metodas buvo palaipsniui sukurtas pradedant 

projektu  VQTS I (2003-06) tam, kad plėtoti struktūrinį aprašymą su darbu susijusių 

kompetencijų. Vėliau jis buvo plėtojamas VQTS II projekte (2007-09) įtraukiant 

Elektronikos / Elektrotechnikos sektorius. Tiek SME Master (Patyręs-Mobilus- 

Europos- Meistras, 2007) ir SME-Master plus (vienas iš 12 ECVET pilotinių 

projektų) kuriama pagal VQTS  modelį. KITI projektai įkvėpė šio metodo yra 

EASCMF (projektuojami  kompetencijų pagrindai automobilių sektoriuje), MAP: 

ECVET projektas (sveikatos priežiūros profesijos), VQTS-PH projektas (visuomenės 

sveikata), ECVET-Tour projektas (turizmas ir mobilumas) arba PERMEVET 

projektas. 

     Matricos požiūris apima skirtingus pareiškimus ekspertų, dalyvaujančių 
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projektuose. Mokymo programos skiriasi visoje Europoje, net toje pačioje šakoje 

(SME-Master atveju, kepyklos darbuotojas), nors  darbo specifikacijos yra 

panašios.Kas liečia kvalifikacijas ir mokymo programas laikomasi skirtingų požiūrių: 

kvalifikacijose laikomasi rezultatais grįsto požiūrio, o   mokymo programos 

vadovaujasi  į  įvestį  orientuotu požiūriu. Be to, mokymo programose  įtrauktas 

mokymosi turinys ir mokymosi laikotarpiai, bet ne įgyjami įgūdžiai ir atsakomybės 

(Luomi-Messerer, 2009). Nepaisant skirtumų, keletą sutapimų galima rasti meistro  

amatininko mokymo struktūroje ir turinyje. Dėl profesinio mokymo specifikos 

(tapatu visų meistrų amatininkų mokymo programose šalyje), kur ypatingas dėmesys 

skiriamas verslo administravimui plius mokymo įgūdžiams, mokymas apima 

techninę zoną, kur specifinių  ūkio šakai  kompetencijų  yra siekiama. Kaip minėta 

ECVET-Tour partnerystėje, kompetencijų analizė  iškelia skirtumus mokymosi 

rezultatų kategorijose ir profesinėse  kompetencijose. Tai priklauso nuo formalaus 

mokymo modelio (mokyklinis ar darbo vietoje) ir poveikio karjeros plėtros 

galimybėms. Socialinių įgūdžių lavinimas skiriasi su absolventų,  patenkančių  į 

darbo rinką pirmą kartą, amžiaus (Thalmaier, 2010). Per SME Master, darbo 

specifikacijos meistro amatininko yra gana panašios 

visose keturiose šalyse partnerėse: verslumo kvalifikacija, derinant komercinius ir 

asmeninius valdymo įgūdžius, taip pat techninės ir profesinės žinios. Iš mokymo 

reglamentavimo dokumentų, darbo profilių / aprašymų, mokymo programų ir 

konsultacijų su ekspertais, visi šios grupės projektai gali nustatyti pagrindines 

užduotis. VQTS II pavyzdyje (profesija: mechatronikas), devyni pagrindiniai 

uždaviniai yra nustatyti, aprašant darbo turinį tam tikros profesijos; konteksto 

charakteristikos nėra įtrauktos šioje stadijoje. 

Lentelė 11. Pagrindinės užduotys mechatronikui 
 

1. Išlaikyti ir užtikrinti mechatroninių sistemų patikimumą 
 

2. Įdiegti ir išmontuoti mechatronines sistemas ir įrenginius 
 

3. Įdiegti ir pritaikyti mechatroninius komponentus sistemose ir gamybos linijose 
 

4. Projektuoti, pritaikyti ir kurti mechatronines sistemas ir įrenginius, remiantis kliento 

poreikiais ir planais 
 

5. Parengti mechatronines sistemas eksploatacijai ir teikti techninę ir ekonominę paramą 

klientams  

6. Prižiūrėti ir vertinti mechatroninių sistemų procesus ir įrenginius ir veiklos sekas (įskaitant kokybės 

 užtikrinimą) 

7. įdiegti, konfigūruoti, programuoti ir testuoti programinės įrangos komponentus 

kontrolei ir reguliavimui mechatroninių sistemų ir įrenginių 

 

8. Paruoši ir platini techninę informaciją apie priežiūrą kiekvienos įmonės mechatroninės sistemos 

 
  

9. Diagnozuoti ir remontuoti sutrikimus, iš dalies modifikuoti ir plėsti mechatronikos sistemas 
 
Šaltinis: Luomi-Messerer, 2009. 
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     Projekte MAP: ECVET pagrindinės   užduotys  yra toliau specifikuojamos į darbo 

procesus, kuriems priskiriamos pagrindinės kompetencijos, žinios, įgūdžiai  (Mas, 

2008). Projektas ECVET-Tour per savo partnerystę susitaria dėl trijų pagrindinių 

užduočių virėjams ir keturių viešbučių ir restoranų asistentui.  

     Kompetencijų lygių matrica rodo pirmoje eilėje pagrindinių užduočių sąrašą ir 

tada vertikaliai įgudimo lygius kompetencijos požiūriu, kurie gali būti pasiekti 

įsisavinant užduotis. Atsižvelgiant į projektą, matrica leidžia išimti mokymosi 

rezultatus iš užduočių sąrašo. Kaip pabrėžė projekto dalyviai, aprašant žinias, 

įgūdžius ir kompetencijas, negalima mokymosi rezultatų padalinti, atsižvelgiant į 

darbo procesus. Todėl kiekviena užduotis yra aprašyta pagal tikėtiną kompetencijos 

lygį. Vienas skiriama užduotis gali būti atlikta skirtinguose kompetencijos lygiuose 

(nuo naujoko iki eksperto lygio). 

Lentelė 12. Užduoties pavyzdys ir susiję laukiami kompetencijų lygiai 
 

Pagrindinės užduotys Laukiami kompetencijų lygiai 
 
 

 

Tikrinimas ir 

konfigūravi

mas 

elektros ir 

elektronikos 

sistemų ir 

pramoninių 

įrengimų 

prietaisai 

 

 
Jis / ji gali atlikti pagrindines ir planines elektros įrenginių    

techninės priežiūros užduotis, apžiūras ir patikrinimus. Gali atlikti 

elektroninių prietaisų tvarkymą pagal instrukcijas. 

Jis / ji gali naudoti reikalingus matavimo ir testavimo įrankius. 

   
Jis / ji gali atlikti ir dokumentuoti prevencinės techninės priežiūros 

darbus ir nustatyti užduotis dėl pramoninių elektros prietaisų ir 

sistemų pagal nusistovėjusius kokybės užtikrinimo metodus. 

 
 Jis / ji gali analizuoti ir nustatyti prieinamumą ir     būklę 

elektrinių / elektroninių sistemų.  
Jis / ji gali sukurti ir dokumentų priežiūros ir tikrinimo metodus 

elektros / elektroninėms sistemoms gamybos proceso analizės 

pagrindu, taip pat parengti techninės priežiūros, tikrinimo ir kokybės 

užtikrinimo planus. 
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     Kompetencijos lygiai susijusęs tiek su turinio, tiek su konteksto elementais 

užduotyse. Vienas iš su konteksto-susijusių elementų pavyzdžių yra aprašymas 

įrankių, naudojamų užduotims (pvz. pilnoje matricos versijoje elektros įranga 

toliau išsamiai apibūdinama kalbant apie pramonės įmones, perjungimo ir valdymo 

sistemas, elektros įrengimus). 

      Projektai siūlo darbo prielaidas apie tai, kaip elgtis su mokymosi rezultatais, 

kvalifikacijomis ir vienetais. Šios prielaidos gali būti tikslinamos taip: 

(a) profesijos gali būti aprašytos nuo 5 iki 25 pagrindinių uždavinių diapazone, 

kiekvienam savo ruožtu paskiriami nuo antro iki šešto kompetencijų lygiai (VQTS I; 

Luomi-Messerer ir Markowitsch, 2006). Kompetencijos lygio apibrėžimas seka 

Dreyfus įgūdžių įgijimo modelį, sutelkiant dėmesį į realią veiklą ir rezultatus 

(Dreyfus ir Dreyfus, 1980); 

(b) matricoje yra užduotys ir mokymosi rezultatai, atitinkantys esamoms 

kvalifikacijoms šalyse partnerėse. Mokymosi rezultatai atitinka konkrečius esamus 

kvalifikacijos profilius (o ne bendri visoms šalims), pavyzdžiui, kalbos įgūdžiai 

Prancūzijoje yra palikti už matricos. Rezultatas yra apibrėžiamas mažiausias 

bendras vardiklis visoms kvalifikacijoms, pagrindinis profesinis profilis kiekvienai 

atitinkamai kvalifikacijai, kaip  meistras kepėjas SME-Master (Tritscher- Archan ir 

Hafner, 2008). Kvalifikacijos profilis meistras kepėjas taip pat apima kompetencijas 

ar mokymosi rezultatus, kurie buvo įgyti pirminiame profesiniame mokyme ir yra 

kaip tiesioginis rezultatas darbo procese, ir yra vienodai pripažįstama ir  

registruojama; 

(c) vieneto dydis priklauso nuo pagrindinės užduoties sudėtingumo; vienetas yra 

skaičiuojamas lyginant su visa kvalifikacija kaip yra partnerių šalyse (lentelė13) 

(d) vienetai yra įrankiai plėtoti skaidrumui, kadangi jie sukurti tarp projekto partnerių 

ir atitinka esamą profesinio profilio kvalifikaciją. Vienetai yra sukurti taip, kad gali 

būti atnaujinami, kad atlieptų į darbo rinkos pokyčius ir gali pasiūlyti galimybes 

integruoti besimokančių asmenų mobilumą (išvengiant nereikalingo mokymosi 

rezultatų, kurie jau buvo įgyti užsienyje įgijimą); 

(e) nacionaliniai konkretūs vienetai nepriklauso bendriems vienetams, daugiausia 

susiję su „minkštaisiais“ įgūdžiais ir gali būti svarstomi priskyrimui kvalifikacijai  

sistemose, kur jie  paprastai yra dalis kvalifikacijos arba gali būti integruoti į 

papildomus egzaminus (Tritscher-Archan ir Hafner 2008). 
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Lentelė 13. Vienetas „Marketingo and Prekybos valdymas“ 
 

Kvalifikacijos pavadinimas Kepėjas (meistras)  
     

EKS Lygis  (a)  
    

Bendras vieneto pavadinimas Marketingo ir prekybos valdymas 
   

 

FR 
ECVET taškai/Reliatyvus svoris 

AT DE 

(b) (c) 
 

(d)   
      

Mokymosi rezultatai 

 

 

U6 

 

NO SI  
(e) (f) 

 

 

Jis / ji gali interpretuoti 

analizę ir tirti tiekimo ir 

pardavimo rinką 

Jis / ji gali atlikti tikslinės grupės 

konkrečios rinkos tyrimą, 

atsižvelgiant, pvz į klientus, tiekėjus, 

konkurentus, ir t.t . 

Jis / ji gali naudoti rinkodaros 

priemones kainų, sąlygų, 

produktų, asortimento ir paslaugų 

politikai, pavyzdžiui, prekių ženklai 

ir pan.    

   

Jis / ji gali įvertinti rinkodaros 

poveikio veiksmus.  

  

Jis / ji gali parengti rinkodaros planą. 

   

 

Jis / ji gali derinti 
ir tvarkyti pirkimus 

Jis / ji gali naudoti pardavimų ir po 

pardavimų metodus. 

   

     
 

Šaltinis: Sperle, 2010, (Projektas SME Master Plus). 
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3.4.2.4. Bendras požiūris 
 

    Antrasis metodas yra bendros nuoroda kūrimas, kaip EQUIP projekte. Taip 

siekiama sukurti Europos pagrindinių kvalifikacijų profilį Europoje, kad remti darbo 

jėgos mobilumą. Jis turi du tikslus: projektuoti konkrečių sektorių kvalifikacijų 

sistemą ir vystyti sąlygas taikyti ECVET. 

     Projektas sukūrė bendrą supratimą apie tai, kaip profesinės užduotys turėtų būti 

atliekamos, įnešant sociokultūrinio konteksto į projekto darbą: "gera priežiūra 

apibrėžiama kaip priežiūra, kuria ketinama suteikti klientams individualią priežiūrą, 

pritaikytą prie jų poreikių, kuriais siekiama suteikti galimybę ir išlaikyti autonomiją 

ir pasižymi nuoširdumu. Priežiūros darbuotojai nori, kad būtų galima organizuoti 

savo darbą pagal savo profesijos reikalavimus, būti palaikomais namų priežiūros 

organizacijos "( Salonen, 2009, 23 p.). 

     Kitas žingsnis buvo apibrėžti profesinius reikalavimus priežiūros specialistų. 

Projektas atliko nacionalinės medžiagos turinio analizę (mokymo programos ir teisės 

aktai) kartu su indukciniu kategorijos formavimu ir apibrėžė skirtingas mokymosi 

rezultatų kategorijas. Jis atskleidė skirtumus dėl mokymosi vietos: kolegijinis 

formalus mokymas pabrėžia žinių elementus kai tuo tarpu mokymas darbo vietoje 

pabrėžia praktinius arba patirties įgūdžius. Mokymosi rezultatų susiejimas su 

vienetais buvo, pasak projekto vykdytojų, ilgas procesas. Projekto partneriai susitarė 

dėl kompromiso ir apibrėžė vienetus, kaip "temos, į kurias visi pasirinktos programos 

mokymosi rezultatai gali būti sutelkti ". Aštuoni pagrindiniai vienetai suteikia svorį, 

kuris išreiškiamas taškais nacionaliniame kontekse. 
 
 

 Lentelė 14. Aštuoni vienetai namų ekonomės kvalifikacijai 
   

 1. Vaikų priežiūra ir sveikatos priežiūra 

 2. Bendravimas 

 3. Organizavimas ir administravimas 

 4. Gerbūvio ir saugumo skatinimas 

 5. Asmeninis ir profesinis tobulėjimas 

 6. Sveikata ir sauga darbo vietoje 

 7. Priežiūros vertybės 

 8. Asmeninė ir namų ūkio parama 
 

Šaltinis: Salonen, 2009. 
 

      Tarp esamų kvalifikacijos bendrumai buvo nustatyti naudojant  apklausas ir 

interviu, atliekant bandymus su namų priežiūros specialistais, mokytojais ir 

mokiniais. Kiekvienas iš septynių etapų kuriant vienetus buvo lydimas konsultavimo 

ekspertų šioje srityje. Visas procesas apima šešis žingsnius. 
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 Aprašant namų priežiūros nacionalines kvalifikacijas 
 

 Pasirenkant labiausiai įprastą ir tipišką kvalifikaciją  

kiekvienoje šalyje (EKS lygis 3, 2 iki 4 praktikoje tarp 

projekto partnerių) 
 
 Aprašant kvalifikacijos turinį kompetencijomis ir užduotimis 
 

Verčiant turinį, kompetencijas ir užduotis mokymosi 

rezultatais. 

 
 Maišant skirtingus nacionalinius mokymosi rezultatus 

 
  

Grupuojant šiuos analizės vienetus į pagrindinius vienetus 

panašumų ir skirtumų pagrindu. 
 

Šaltinis: Salonen, 2009. 
 

      COMINTERN projektas dalijasi su EQUI tikslą sukurti bendrą kvalifikaciją 

"importo / eksporto pardavimų asistentas". Kai EQUIP  pagrindinė kvalifikacija turi 

būti naudojama, COMINTER ši nuoroda yra numanoma tarp Europos projekto 

partnerių, bet nebūtinai įgyvendinama vienoje iš šalių, esančių projekte. Projekto 

etapai apjungia mokslinių tyrimų veiklą, susijusią su profesiniu profilyje (kalbant 

apie veiklą ir užduotis) apibrėžiant žinias, įgūdžius ir kompetencijas pridedamas prie 

"importo / eksporto kvalifikacijos pardavimų padėjėjas'. Abi duomenų rinkimo 

veiklos leidžia grupuoti mokymosi rezultatus į etaloninius vienetus (ir vėliau jų 

kreditavimą). Projektas pasižymi tvarios metodikos plėtojimu atnaujinant 

kvalifikacijas ir mokymo programas atitinkamose šalyse (Maniak, 2007). 

      Bendras orientacinis prekybos profilis apima bendrus partneriams elementus, 

nebūtinai esamus kitose šalyse. Profilis buvo sukurtas partnerystės pagrindu, 

analizuojant profesinį kontekstą ir atsakomybės lygį. Jis apima penkias pagrindines 

veiklas: atlikti studijų ir verslo monitoringą, eksporto pardavimus, importo 

supirkimą, koordinuojančią veiklą sėkmingam importo pirkimui ir eksporto 

pardavimui, valdyti santykius ir kontaktus įvairiose situacijose ir kultūrose). Bendras 

profilis yra aprašytas veiklomis ir užduotimis ir baigtas žiniomis, įgūdžiais ir 

kompetencijomis kvalifikacijos suteikimui. Mokymosi rezultatai yra sugrupuoti į 

vienetus, kurie gali būti naudojami mobilumo susitarimams ir kvalifikacijos 

suteikimui 
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 Lentelė 15. Nuo profesinio profilio link mokymo vieneto    
              

 Žingsniai  

Dėme
sio 
centra
s           

1  Profesinė   Mokymo ir verslo monitoringo vykdymas    

   veikla           

 2  užduot
ys 

   1. Nuolatinis rinkos  2. Informacijos užsienyje 
3.  Pasiruošimas 
sprendimų priėmimui 

      
monitoringas 

 
rinkimas 

 
          

         

 3  Kvalifikacijų   Q1. Užsienio rinkų planavimas Q2. Verslo informacijos sistema 

   
vienet
ai         

 4  Nustatyti  
10% 

   
10% 

  
   

Kreditų taškai 
      

            

 5      Įgūdžiai      

   

Moky
mosi    

Informacijos rinkimas per nuolatinę rinkos stebėseną  moksliniai tyrimai) ir 
tyrimai užsienyje ir tikrinimo patikimumas. Analizavimas ir pasirinkimas 
atitinkamos komercinės informacijos ir reglamentų dėl užsienio rinkos. 
Formulavimas reikalavimų subkontraktuoti studijas  stebėsena užsienio 
rinkų studijų. Siūlymas bendrų kontūrų konkrečiam veiksmų planui 
grindžiamaų komercine politika ir SSGG analize. Suvestinės parengimas ir 
perdavimas vyresnybei dėl sprendimų priėmimo. 

   
rezulta
tai     

   priskirti     

   
Kvalifikacijų 
vienetui    

   Nr 1    
       
      Kompetencijos      

       

Organizuoti ir planuoti darbinę veiklą, būnant savarankiškais 
Būti budriems galimybėms ir grėsmėms 
Taikyti komercinę įžvalgą 
 

            

             

       Žinios      

        

       

Tarptautinis marketingas., 
Kompiuterija, ekonomika, 
geopolitika, įstatymai ir reglamentai, 
valdymo įrankiai, bendravimas     

 6  Mokymo vienetai  
T1. Tarptautinis 
marketingas  T2. Informacinės sistemos valdymas 

 7  Valandų skaičius  112    112   
               

Šaltinis: Maniak, 2007. 
 

Numatant skaidrumą tame projekte nustatomos procedūros, kad nustatyti 

lygiavertiškumą bendrų atskaitos vienetų su vienetais egzistuojančiais nacionalinėse 

sistemose, pritaikant bendruosius vienetus esamiems nacionalinių sistemų vienetams, 

ir aktualizuojant bendrus vienetus pagal pokyčius nacionaliniuose profesiniuose ir 

kvalifikacijos standartuose. Tolesnis žingsnis, numatytas projekto partnerių yra 

perkelti šiuos mokymosi rezultatų vienetus į jų kvalifikacijų sistemas, o tai reiškia, 

kad jie bus dalis sertifikavimo (jei jie egzistuoja kaip tokie sistemoje, dalinėje 

kvalifikacijoje), bus perkeliami ir pripažįstami kaip dalis kvalifikacijos, arba bus 
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padalyti į įvairias esamas kvalifikacijas. Rezultatai Cominter projekto buvo tęsiami 

Recomfor projekte (vienas iš 2008 m Europos bandomųjų projektų). 

 Įdomu tai, kad pastangos užtikrinti skaidrumą ir mokymosi rezultatų pripažinimą 

lėmė, kad abu projektai užtikrino dalyvavimą pagrindinių suinteresuotų šalių 

projektuojant kvalifikacijas: ministerijos, nacionalinės tarybos, sektorinės 

organizacijos, darbdavių federacijos, prekybos rūmai, pramonės specialistai). 

Recomfor projektas sukurtas pagal Cominter , grindžiamas suinteresuotųjų šalių 

partneryste siekiant sukurti mokymo programas ir užtikrinti abipusį mokymosi 

rezultatų pripažinimį (Ciobanu, 2009). Pastangos yra investuotos kuriant Europos 

teikėjų ir kompetentingų institucijų toje srityje tinklą.  

 Šie projektai atkartojo metodiką parengtą per 2001 profesionalizacijos projektą. 

Profesionalizacija siekiama nustatyti bendrą struktūrą (ir) profesinę kvalifikaciją, 

siekiant sukurti bendrą kvalifikaciją; prieiga prie kvalifikacijos ir sertifikavimas 

išliks klausimu valstybių narių lygmeniu. Kreditų perkėlimas ir įteisinimas yra 

paminėti šiame projekte, kuriame nustatomi apibrėžimai pagrindinėms veikloms ir 

svarbiausiems uždaviniams: 

• logiškai ir / arba chronologiškai išdėstyta grupė užduočių atliktų asmens, ir 

kurios prisideda prie vieno ar kelių funkcijų įmonės viduje pagal nustatytas darbo 

sąlygas; 

• „darbas turi būti atliktas ", ar tikrai padarytas ar ne, tam tikroje fizinėje ir 

socialinėje aplinkoje, atsižvelgiant į tam tikrus numatomus organizacijos standartus 

ir veiklas, nepriklausomai nuo dalyvaujančių asmenų. Pagrindinis dėmesys skiriamas 

galutiniam veiklos rezultatui (Asseraf ir Dossou 2003). 

3.4.3. Partnerystės potencialas 
 

      Projektai yra charakterizuojami pagal įtraukimą kompetentingų profesiniame 

mokyme ir kvalifikacijose institucijų ir suinteresuotųjų šalių dalyvavimą, ir pagal 

sektorinį požiūrį: kirpimas, automatika, scenos menas, automobilių paslaugos, gėlės, 

turizmas, chemija, komercija, aeronautika ir fitnesas. Taip pat yra santykis su 

susijusiais mobilumo projektais, įskaitant metodus, sutelkiant dėmesį į regionus su 

svarbiu mobilumu tarp sienų, suaugusiųjų švietimu ir mokymo sektoriuose, kuriuose 

mobilumas yra svarbus, ekonominius sektorius, kuriuose yra tarptautiškumas (pvz 

automobilių pramonė) ir mažas verslo įmones su stipriais reikalavimais įgūdžiams 

(Europos Komisija, Cedefop, 2008). 

      Balansas tarp iš viršaus į apačią (iš Europos Rekomendacijos nacionalinio / 

regioninio konteksto įgyvendinimui) ir iš apačios į viršų (iš eksperimentų 

darbotvarkei ir politikos pažangai) yra iššūkis įgyvendinant ECVET ir pripažįstant kaip 

nurodyta Rekomendacijoje. ECVET bandomieji projektai yra svarbūs vadovaujant 
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ECVET įgyvendinimo darbams. Rengėjai ir partneriai šiuose projektuose dalijasi savo 

darbais ir jų rezultatais. 

      Potencialas partnerystėje remiasi jų gebėjimu steigti standartus, projektuoti 

kvalifikacijas, užtikrinti mokymą, ir plėtoti įteisinimo mechanizmus. Partnerystės 

pajėgumai gerai iliustruoti projektu CredChem (žr 16 lentelę). 

 Lentelė 16. CredChem partnerystė        

     Šalys partnerės   

 Kompetencijos nacionaliniame kontekste  SK BG IT CZ  DE  

 Kvalifikacijų projektavimas       

 Švietimo ir mokymo vykdymas        

 Mokymo programų tobulinimas       

 Vertinimo procedūrų tobulinimas  ()   ()  ()  

 Įteisinimas/pripažinimas         

 Mokyklų/įmonių įtraukimas       

 Patariamoji veikla (pvz. ministerijoms)       

 Šaltinis: Eberhardt, 2009.        
 

 

     Strategijos ECVET įgyvendinimui remiasi dalyvavimu nacionaliniuose ir 

tarptautiniuose projektuose. FINECVET iniciatyva apima kelių lygių veiklą; jis 

palaiko ryšius su nacionaliniais ir Europos projektais ir veiklomis, susijusiomis su 

mobilumu, pripažinimu ir kreditais. Jis taip pat apima suinteresuotuosius asmenis iš 

aukštojo mokslo sektoriaus. Ji renka suinteresuotų šalių įvairovę ir prisideda prie 

skatinimo juos veikti kaip platintojus Europos profesinio mokymo politikos ir ECVET. 

    Svarbus projekto darbo proceso aspektas yra dalyvavimas suinteresuotų šalių ir 

partnerystės kūrimas. Susitarimai ir diskusijos su atitinkamomis suinteresuotosiomis 

šalimis ir partneriais skatina ir padeda projektuojant, suprantant ir priimant sistemą. 

Partnerystė yra kreditų perkėlimo pagrindas. Partnerystės, susiję su ECVET bandymais 

labai skiriasi, priklausomai nuo metodikos ir kiekvieno bandomojo projekto tikslų. Kai 

kai kurie projektai įtraukia mokymo centrus nuo pat pradžių, kiti pradeda nuo 

bendradarbiavimo su institucijomis, kompetentingomis kuriant kvalifikacijas, pvz. 

ministerijomis ar rūmais (daugiau informacijos ECVET biuletenyje apie partnerystes, 

2009 liepa). 
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4 SKYRIUS 
 

Išvados 
 
 
 

Su ECVET Rekomendacija Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Tarybos 

(2009b) rekomenduoja valstybėms narėms "sukurti būtinas sąlygas ir pritaikyti 

priemones, kad nuo 2012 m būtų įmanoma ECVET laipsniškai pritaikyti profesinio 

mokymo kvalifikacijoms visuose EKS lygmenyse ir naudoti (...)asmens mokymosi 

rezultatų, įgytų  formaliojo ir (...) neformaliojo ar savišvietos būdu perkėlimui, 

pripažinimui ir kaupimui"tuo pačiu metu ji skatina Europos Komisiją remti valstybes 

nares (...) skatinant bandymus, bendradarbiavimą, tarpusavio mokymasi „ (Europos 

Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, 2009b, p. 13-14). Šis dokumentas suteikia 

įrodymų apie ECVET pokyčius per nacionalines švietimo ir mokymo sistemas. 

     ECVET kuriamas visose valstybėse narėse; nors pažanga gali pasirodyti kukli, ji 

vyksta nuo 2003 įgaliojimų Europos ECVET darbo grupei. Įgyvendinimui ECVET 

reikia techninės paramos iš kitų mechanizmų, tokių kaip įteisinimas, mokymosi 

rezultatai, lygio rodikliai, kuriais būtų remiamas kreditavimas ir vertinimas mokantis 

kitoje šalyje; šiuo metu ne visi jie yra profesiniame mokyme. Ji taip pat reikalauja 

bendrų kokybės kriterijų apibūdinant mokymosi rezultatus, apibrėžiant vienetus ir t.t. 

     Įgalinant besimokančiųjų perkėlimą ir progresavimą daug kas priklauso nuo 

veiksnių, kurie gali būti išoriniai kvalifikacijų sistemai, pavyzdžiui, finansinių 

ištekliai, biurokratijos lygis ir įvairių suinteresuotųjų šalių motyvacija endradarbiauti. 

Įgyvendinant būdus visuose švietimo ir mokymo sektoriuose, ypač leidžiant kreditų 

perkėlimą, reikia kvalifikacijų sistemos reguliavimo mechanizmų ir naujų susitarimo 

formų tarp suinteresuotų šalių (Cedefop, 2010a). Tai labai priklauso nuo to švietimo 

ir mokymo sistemos tradicijos bei lemia įvairių rūšių oficialius susitarimus. 

Antrasis metodas rodo, kad ECVET reikalauja specifinio socialinio-kultūrinio 

konteksto, įskaitant bendrą profesinio mokymo teikėjų kalbą. 

     Kvalifikacijų sąrangų kūrimas ir požiūris mokymosi rezultatas Europos lygmeniu 

(Cedefop, 2009a) lėmė plėtra apibrėžimų, kurie leidžia komunikuoti dėl 

kvalifikacijų, profesijų ir studijų programų. Šio darbo pagrindas buvo Europaso 

plėtojimas. Sunkumai nustatyti per Europos projektus, taip pat techninis indėlis 

reikalaujantis sukurti tiltą formuluojant reguliavimo arba teisinius dokumentus bei 

formuluojant ir įgalinant mobilumą arba vertinimą ir patvirtinimą, rodo, kad 

terminologijos klausimas yra esminis. Kalba ir terminologija yra dalis mokymosi 

ECVET kultūros ir neturėtų būti sumažinti; ECVET taikymo sritis yra plati ir apima 

kiekvieną suinteresuotą subjektą, kuris domisi mobilumu ir mokymosi būdais. Tai 
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pabrėžiama Rekomendacijoje, kurioje teigiama, kad valstybės narės "užtikrina, kad 

suinteresuotosios šalys ir asmenys  profesinio mokymo srityje turi prieigą prie 

informacijos ir patarimų ECVET naudojimui (...), kad ECVET taikymas 

kvalifikacijoms tinkamai viešinamas kompetentingų institucijų ir kad išduoti 

"Europass" dokumentai išduoti kompetentingos institucijos yra aiški ir aktuali 

informacija "(Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba, 2009b). 

     ECVET reikalauja tinklų tarp steigėjų ir kultūros pokyčių profesinio mokymo 

sistemose atveriant kelią mobilumui ir pralaidumui: nuo politinių pareiškimų iki 

praktikos. ECVET įgyvendinimas apima platų ratą suinteresuotų šalių veikiančių 

profesinio mokymo ir kvalifikacijų sistemose, kaip antai kompetentingos 

institucijos, vertinimo tarybos, mokymo paslaugų teikėjai, kaip rodo ECVET 

iniciatyvos ir projektai. Šios suinteresuotosios šalys atlieka skirtingas funkcijas 

ECVET procese: projektuoja mokymosi rezultatų kvalifikacijų vienetus, skiriant 

ECVET taškus, atliekant mokymosi rezultatų vertinimą, skiriant kreditus, įteisinant  

mokymosi rezultatus, ir organizuojant mobilumą ir kreditų perkėlimą. Profesinio 

rengimo ir kvalifikacijų sistemų įvairovė Europoje, įvairūs etapai plėtojant įteisinimą 

ir sunkumai įgyvendinant mobilumą profesiniame mokyme, reikalauja vieno 

papildomo svarbaus aspekto ECVET: partnerysčių ar bendradarbiavimo aspektų. 

Strategijos toliau plėtojamos išteklių.  

Institucinėje aplinkoje, kurioje veikia ECVET vyksta pokyčiai dėl kurių atsiranda 

nauji atsakomybės, savarankiškumo apibrėžimai priimant sprendimus ir 

praktikuojant, ir decentralizacija / regionalizacija ir susijungimai (Cedefop, 2009c). 

Kai kuriose šalyse, institucinė autonomija taip pat apima finansavimą (Bulgarija, 

Vokietija, Austrija), kur profesinio mokymo teikėjai gali dažniau imtis 

nepriklausomų biudžeto sprendimų. Estija, Latvija, Lietuva ir Slovakija sujungė 

valstybines profesinio mokymo mokyklas, kad optimizuoti finansinius ir 

žmogiškuosius išteklius, taip pat didinti profesinio mokymo kokybę ir prieinamumą.     

Siekiant sumažinti didelio masto profesinio rengimo struktūros susiskaldymą, 

Vengrijos vyriausybė pasiūlė finansinę paramą savanoriškai naujai profesinio 

mokymo plėtrai.Danijoje profesinės kolegijos ir darbo rinkos mokymo centrai buvo 

skatinami susijungti pagerinti sąveiką su vietos ir regionų verslu ir stiprinti dialogą 

tarp mokymo paslaugų teikėjų ir galutinių vartotojų, įskaitant tiek profesinio 

mokymo mokinius tiek verslą. Šiaurės Airijoje kolegijos buvo konsoliduotos teikti 

aukštos kokybės klientų  mokymą, galėtų patenkinti asmenų ir darbdavių poreikius. 

Suomių plėtros planai (2003-08 ir 2007-12) siekia stiprinti profesinio mokymo 

teikėjų tinklą, pašalinti pasikartojimus ir remti aukštos kokybės vienetus. Ekonominė 

krizė įnešė apribojimus viešojo finansavimo Europos ir nacionaliniu lygmeniu,su 

potencialiu poveikiu ECVET įgyvendinimui. 
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ECVET numato bendrą susitarimą ir įvairių lygių susitarimus tarp suinteresuotų 

šalių. Europos, nacionalinės, regioninės, vietos ir sektoriaus suinteresuotosios šalys, 

įskaitant besimokančiuosius yra ECVET partnerystės dalis. Šios partnerystės yra 

formalizuotos tarpusavio supratimo memorandume ir mokymosi susitarime; 

pastarasis tiesiogiai susijęs su besimokančiuoju ir profesinio mokymo teikėju. Po 

Europos konsultacijos dėl ECVET šie aspektai sukėkė susirūpinimą dėl per didelio 

reguliavimo ir administracinės naštos visoms suinteresuotosioms šalims, ypač 

praktikuojančioms mobilumą. Tai vis dar yra pagrindinis susirūpinimas ir reikalauja 

balansavimo akto tarp kokybės užtikrinimo ir leidimo lankstumui ECVET 

įgyvendinimui. Nors įdomu išnagrinėti techninius ECVET ypatumus ir suplanuoti 

kaip jie galėtų veikti, ar apsvarstyti globalizuoto mokymo veiksmingumą ar 

konkurencingumą, viską apžvelgti yra sunku. Nei kvalifikacijų sandara, nei kredito 

sistemos nėra neutralūs švietimui ir mokymo sistemoms (Cedefop, 2010). Jie gali net 

pakeisti  požiūrį į išsilavinimą; vis labiau terminas kvalifikacijų sistema yra 

naudojama, susiejant švietimą ir darbo rinką. Skirtingos strategijos ir valdymo 

struktūrų kūrimas ECVET įgyvendinimui ir bandymai įrodo nebylų pritarimą. 

ECVET iniciatyvos ir projektai leidžia nustatyti palaikomuosius ECVET 

įgyvendinimo veiksnius kalbant apie strategiją: 

(a) politinį sprendimą (darbotvarkės nustatymą, iniciatyvą ir t.t.) pagrįstą įrodymais 

(galimybių studija, Europinių projektų rezultatai); 

(b)  teisinį pagrindą (reglamentai, teisės aktais, sutartys); 

(c) techninės ir praktinės funkcijos; 

(d) vertinimas ir grįžtamasis ryšys. 

Šie veiksniai vystosi pagal profesinio mokymo sistemas ir jų valdymo modelių 

charakteristikas. Nuosavybė ir pasitikėjimas gali būti ne tradiciniai aspektai, 

tačiau būtini Europos profesinio mokymo politikos formavimo kontekste. ECVET 

rengimo kurse abipusis pasitikėjimas buvo apibrėžiamas kaip sutartis tarp asmenų, 

įmonių ir kitų organizacijų dėl mokymosi rezultatų pripažinimo ir vertinimo. Jis siūlo 

praktinę pagalbą priimant sprendimus dėl kvalifikacijų ir sertifikatų, tolesnio 

mokymosi ir įdarbinimo (Cedefop, Coles ir Oates, 2005). Tačiau ECVET 

įgyvendinimas negali atsirasti iš niekur dėl sudėtingumo ir sąveikos profesinio 

mokymo procesų ir suinteresuotųjų šalių kompetencijų. Turime daugiau dėmesio 

skirti įgyvendinimo kontekstui ir ECVET vaidmeniui geografiniam ir / ar 

profesiniam mobilumui ir švietimo ir mokymo progresui, kad suteikti geriausią 

įmanomą paramą Europos ir nacionalinei politiką ir praktikai. 

 

 


