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Europos profesinio mokymo plėtros centras
(CEDEFOP) – Europos Sąjungos informacijos centras
profesiniam švietimui ir mokymui.
Teikiame informaciją apie profesinio švietimo ir
mokymo sistemas, politiką, tyrimus ir praktiką
bei su šia sritimi susijusią analizę.
CEDEFOP buvo įsteigtas 1975 metais pagal
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 337/75.
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Pašto dėžutė 22427, 551 02 Salonikai, GRAIKIJA
Tel. +30 2310490111, Faksas +30 2310490020
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www.cedefop.europa.eu

Christian F. Lettmayr,
L.e.p. direktorius
Hermann Nehls,
Valdybos pirmininkas

Pratarmė

Pratarmė
Europos profesinio mokymo kreditų sistema („ECVET“) –
tai Europos mastu veiksminga bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos priemonė
(ET 2020), skirta skatinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą
švietimo ir mokymo srityje. Ja siekiama ugdyti kvalifikacijų perkeliamumą ir pritaikomus mokymosi rezultatus, taip
paverčiant judumą mokymosi tikslais bei mokymąsi visą
gyvenimą realia jaunų ir suaugusių besimokančių asmenų
gyvenimo dalimi. „ECVET“ naudojasi Europoje taikomais
studijų kokybės vertinimo mechanizmais bei nacionalinėmis kvalifikacijų sąrangomis.
Remiantis CEDEFOP 2010-ųjų ir 2011-ųjų priežiūros
ataskaitomis matyti, kad ES šalys narės jau pradėjo įgyvendinti „ECVET“. Tačiau „ECVET“ darbo grupės ir pareigūnai,
valstybėse narėse atsakingi už „ECVET“ laikosi nuomonės,
kad atsirado būtinybė kurti bendras gaires, kuriomis remiantis bus formuojamos strategijos ir vystomas tarpusavio mokymasis.
Šiame leidinyje CEDEFOP svarsto sąlygas ir priemones, kurias šalys narės turėtų įgyvendinti iki 2012 metų
pagal 2009 metų „ECVET“ rekomendacijas Europai. Leidinys buvo paruoštas glaudžiai bendradarbiaujant su
Europos Komisija, „ECVET“ vartotojų grupės nariais ir tokiomis, prie šios veiklos prisidėjusiomis organizacijomis,
kaip „ECVET“ sekretoriatas ir Europos mokymosi visą gyvenimą agentūrų tinklas.
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Padėka

Padėka

Leidinys buvo paruoštas pagal Europos
Komisijos ir „ECVET“ iniciatyvinio komiteto
CEDEFOP suteiktus įgaliojimus parengti projekto santrauką apie „ECVET“ įgyvendinimui
iki 2012 m. numatytas sąlygas ir priemones.
Europos „ECVET“ vartotojų grupė leidinio
juodraščius aptarė 2011 m. lapkričio mėnesį
vykusio susitikimo metu. Šio leidinio iniciatorė ir autorė yra Isabelle Le Mouillour. Turinį
įvertino Loukas Zahilas. Šis dokumentas taip
pat remiasi diskusijomis, vykusiomis 2011 m.
kasmetinio „ECVET“ forumo metu.
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Introduction
Įžanga
The 2009 European recommendation (European
Parliament
and Council,
2009)
invites Member
States toPar2009-ųjų metų
Europos
rekomendacija
(Europos
gradually
implement
the
European
credit
system
for
lamentas ir Taryba, 2009) kviečia valstybes nares laipsVocational
and Training
(ECVET).
niškai diegtiEducation
Europos profesinio
mokymo
kreditųThe
sistemą
implementation
phases
include
preparation
ECVET
(„ECVET“). Įgyvendinimo fazės susideda išfor
pasiruošimo
implementation
until 2012; iki
gradual
application
ECVET,
„ECVET“ įgyvendinimui
2012-ųjų
metų,of laipsniško
with
the
first
European
evaluation
in
2014;
and
„ECVET“ įgyvendinimo su Europos įvertinimu iki full
2014implementation
of
ECVET
to
VET
qualifications
at
all
levels
ųjų metų ir, laikui bėgant, visišku „ECVET“ įgyvendinimu
of
the European
qualifications
framework
(EQF) over
the
profesinio
mokymo
kvalifikacijoms
Europos
kvalifikacijų
long
term.
sąrangos („EQF“) lygiuose.
Figure
Gradual implementation
of ECVET
1 pav. 1.Laipsniškas
„ECVET“ įgyvendinimas

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bandymai ir plėtra
Valstybės kuria sąlygas
laipsniškam „ECVET“ įgyvendinimui
„ECVET“ įgyvendinimas

Šaltinis: Europos komisija, 2009.
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Nuo pat „ECVET“ rekomendacijų priėmimo Europos
ir nacionaliniu švietimu ir mokymu suinteresuoti subjektai
pradėjo ruošti pagrindus „ECVET“ pritaikymui profesinio
mokymo kvalifikacijų poreikiams. Tai didžiulis žingsnis,
kuriam būtina suinteresuotųjų profesinio mokymo subjektų parama.
„ECVET“ įgyvendinimas ypač svarbus profesinio mokymo bei kvalifikacijų sistemų plėtrai, bet kartu tai – sudėtingas ir problematiškas procesas. Dėl to auga gairių
poreikis, ypatingai atsižvelgiant į dabartinius šalių biudžetų apribojimus. Šios gairės padėtų „ECVET“ plėtrai ir skatintų bendros atsakomybės jausmą įgyvendinimo proceso
metu. Kad „ECVET“ pasisektų Europos mastu ir valstybėse narėse, potencialūs vartotojai privalo žinoti apie ją ir
jos teikiamą naudą; o tie, kurie yra atsakingi už jos plėtrą
ir įgyvendinimą, privalo visiškai šią sistemą perprasti. Įgyvendinimo sėkmingumas taip pat priklauso nuo bendradarbiavimo tarp partnerių dėl, būtinų sąlygų ir strategijų
įgyvendinimo.
Šis leidinys – tai priemonė, padėsianti sprendimų priėmėjams identifikuoti ir sukurti sąlygas, būtinas „ECVET“
įgyvendinimui nacionaliniame, regioniniame, vietiniame ir
sektoriaus lygyje.
Dėl plataus „ECVET“ apimančių sričių spektro, šiame leidinyje pateiktos gairės skirtos visiems švietimo ir
profesinio mokymo suinteresuotiems subjektams: profesinio mokymo teikėjams, politikos formuotojams, sprendimų priėmėjams, socialiniams partneriams ir tyrėjams,
įmonėms bei įvairių sektorių organizacijoms. Šis leidinys
padės paruošti švietimo ir mokymo sistemas „ECVET“
įdiegimui.

Introduction
Įžanga

To
help ensure
thebūtinus
2012 and
2014 deadlines
Norėdami
padėtithat
atlikti
veiksmus
iki 2012 m.are
ir
met
(Figure
1)
and
that
ECVET
developments
in Member
2014 m. terminų (1 pav.), ir kad „ECVET“ plėtra valstybėse
States būtų
can suprantama,
be understood,
Cedefop,
the European
narėse
CEDEFOP
ir Europos
komisija
Commission
and
the
ECVET
usersʼ
group
have
agreed
on
bei „ECVET“ vartotojų grupė susitarė dėl sąlygų
ir priea list sąrašo.
of conditions
and
measures. būtinos
The necessary
monių
„ECVET“
įgyvendinimui
sąlygos
conditions
and
measures
for
implementation
of ECVET
are
ir priemonės pateikiamos sąraše, į kurį turėtų
atsižvelgpresented
as
a
list
of
items
that
Member
States
could
ti valstybės narės, ruošdamos savo švietimo ir mokymo
consider „ECVET“
when preparing
their
and aptartas
training
sistemas
įdiegimui.
Šis education
sąrašas buvo
for ECVET
implementation.
The listnariais
is the 2011
outcome
irsystems
sudarytas
su „ECVET“
vartotojų grupės
m.
of
discussions
with
members
of
the
ECVET
usersʼ
group
CEDEFOP stebėsenos ataskaitos dėl „ECVET“ plėtros
during preparation
of Cedefopʼs
2011metu.
monitoring report on
Europoje
(CEDEFOP,
2012) ruošimo
ECVET development in Europe (Cedefop, 2012a).
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„ECVET“ plėtra
Europoje
„ECVET“ siekia palengvinti tarptautinį judumą ir profesinio mokymo mokymosi rezultatų pripažinimą bei mokymąsi visą gyvenimą „be sienų“. Tarptautinio mokymosi
judumas – tai judumas siekiant įgyti naujų žinių, įgūdžių
ir kompetencijų (Taryba, 2011). Ši koncepcija susijusi su
kvalifikacijomis kaip esminiu judumo elementu ir tikslu.
„ECVET“ sistema buvo pristatyta pagal Europos rekomendacijas, nors jos užuomazgų galime rasti dar iki
profesinio mokymo reformų, pradėtų prieš kelis metus. Į
vieną sistemą buvo sujungtos nacionalinės iniciatyvos ir
projektai, priklausantys rekomendacijoje numatytai bandymų ir plėtros fazei. Šioje fazėje vyksta svarstymai ir diskusijos tiek dėl techninių „ECVET“ specifikacijų, tiek dėl
jos įgyvendinimo galimybių. Šie svarstymai ir diskusijos
atskleidžia, kad „ECVET“ minima labai nuodugniose diskusijose dėl kvalifikacijų vaidmens ir apimties, mokymosi
rezultatų panaudojimo, apibūdinti ir apibrėžti kvalifikacijas, profesijų supratimo, standartų apibrėžimo ir vaidmens
(kvalifikacijos, vertinimų ir patvirtinimo standartų), lygiavertiškumo tarp kvalifikacijų nustatymo, kokybės užtikrinimo vaidmens ir t.t. (CEDEFOP, 2012).
„ECVET“ – tai vieningos Europos priemonių, skirtų
švietimui ir mokymui, vystymo proceso dalis. Tarp šių
priemonių taip pat patenka Europos kvalifikacijų sąranga
ir susijusios nacionalinės kvalifikacijų sistemos, Europos
profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema (EQAVET) bei „Europass“. Ji susijusi ir su Europos
kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema (ECTS) aukštojo išsilavinimo pakopoje. Visos šios priemonės paremtos bei
skatina mokymosi rezultatus kaip pagrindinį kvalifikacijų

Development
of ECVET
Europe
„ECVET“
plėtra in
Europoje

accumulation system (ECTS) in higher education. All these
apibrėžimo ir apibūdinimo principą, nes visos jos pabrėžia
tools are based on and promote learning outcomes as a
kokybės užtikrinimo svarbą kaip sąlygą, būtiną pagerinkey principle in the definition and description of
ti Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityse
qualifications, and they all emphasise quality assurance as
lygį. Jos taip pat siūlo naują santykį tarp švietimo ir mokya condition for improved European cooperation in
mo bei darbo rinkos (CEDEFOP, 2011).
education and training. They also suggest a new
relationship between education and training and the labour
Tikimasi, jog Europos kreditų sistema „ECVET“ bus
market (Cedefop, 2011).
pakankamai lanksti ir galės naudotis esminiais profesinio mokymo sistemų bruožais bei reformuoti jas taip,
In terms of expectations, ECVET as a European credit
kad suderintų su egzistuojančiomis kreditų sistemomis
system will be flexible enough to accommodate the
ir klasifikacijomis bei paremtų judumą ir mokymąsi visą
characteristic features of VET systems and reforms of
gyvenimą, o profesinio mokymo bendruomenė „ECVET“
those systems, to accommodate existing credit systems
sistema dalinsis visoje Europoje. Suderinus šiuos tris
and arrangements, and to support mobility and lifelong
elementus, liks pagrindinis iššūkis – „ECVET“ įgyvendilearning. ECVET will also be shared by the VET community
nimas. Šis leidinys skatina struktūrizuotų metodų naudoin Europe. Combining all these elements is, in a nutshell,
jimą įgyvendinant šį tikslą.
the main challenge facing VET stakeholders and decisionmakers when considering implementation of ECVET. This
booklet advocates that they take a structured approach to
this task.
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Būtinos sąlygos
„ECVET“
įgyvendinimui
„ECVET“ rekomendacija kviečia valstybes nares „atitinkamai sukurti būtinas sąlygas ir patvirtinti priemones, kad
nuo 2012 m., vadovaujantis nacionalinės teisės aktais
bei praktika ir remiantis eksperimentais bei bandymais,
„ECVET“ būtų galima laipsniškai pritaikyti profesinio mokymo kvalifikacijoms visuose EKS lygmenyse ir galima
būtų ją naudoti siekiant perkelti, pripažinti ir kaupti asmenų mokymosi rezultatus, pasiektus mokantis formaliojo ir,
jei tinkama, neformaliojo bei savaiminio mokymosi aplinkose“ (Europos Parlamentas ir Taryba, 2009).
Sąlygų ir priemonių nustatymo tikslas, orientuotas į
„ECVET“ įgyvendinimą – užtikrinti, kad profesinio mokymo sistemose egzistuotų reikiami techniniai komponentai (įskaitant sutartis ir šablonus), būtini „ECVET“ sistemai.
Geriausiai tai atsiskleidžia 2 pav.
Viena pagrindinių sąlygų – poreikis įtraukti „ECVET“
į nacionalines kvalifikacijų sistemas. „ECVET“ „populiarinimas“ reikalauja metodo, pritaikyto prie švietimo ir
mokymo sistemos bei kvalifikacijų sistemos savybių ir
specifikos. Laikui bėgant „ECVET“ ir kreditų perkėlimas
ims atrodyti kaip normali Europos profesinio švietimo ir
mokymo praktika visuose kvalifikaciniuose lygiuose.

The necessary conditions for ECVET implementation
Būtinos sąlygos „ECVET“ įgyvendinimui
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Figure
ECVET objectives
and technical
components
2
pav. 2.
„ECVET“
tikslai ir techniniai
komponentai
Kokie yra
pagrindiniai
„ECVET“ tikslai?

Kaip „ECVET“ prisideda
prie judumo ir mokymosi
visą gyvenimą?

„ECVET“
techniniai komponentai

Kvalifikacija
Kvalifikacijų
skaidrumas

Mokymasis
visą gyvenimą

Mokymosi rezultatų pripažinimas
siekiant įgyti kvalifikacijas

Tarptautinis
judumas visiems

Mokymosi rezultatų vienetai
(kvalifikacijų turinys ir struktūra)
Kreditų taškai (kvalifikacijų dydis ir
sąlyginis vienetų svoris)
Mokymosi rezultatų vertinimas

Kaupimo
procesas

Mokymosi rezultatų patvirtinimas
Mokymosi rezultatų pripažinimas
Susitarimo dėl strateginės
partnerystės protokolas

Perkėlimo
procesas

Mokymosi sutartis
Mokinio mokymosi įrašai
(individualūs pasiekimai)

Šaltinis: Adaptuota pagal Europos komisiją, 2011 („ECVET“ vadovas, II dalis).

The
successįgyvendinimo
of ECVET implementation
dependsnuo
on the
„ECVET“
sėkmė priklauso
instituinstitutional
and
political
context
in
which
the
instrument
is
cinio ir politinio konteksto, kuriame skatinamas priemopromoted
and
on
the
technical
issues
linked
to
the
design
nės įgyvendinimas, bei nuo techninių problemų, susijusių
of kvalifikacijų
qualifications,
both of Abu
which
shape ECVET
su
suformavimu.
šie aspektai
formuoja
implementation
strategiesstrategijas
or approaches
the Member
„ECVET“
įgyvendinimo
arbain valstybių
narių
States.
There
are
fifteen
conditions
that
can
influence
naudojamus metodus. „ECVET“ įgyvendinimui įtaką daro
implementation
of ECVET,
15
būtinų sąlygų,
(3 pav).some of which might already be
in place but need to be identified as relevant to ECVET
(Figure 3).
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3.1. The argumentation
„ECVET“ įgyvendinimui pirmiausiai reikia aiškių ir įrodymais paremtų tikslų
beifirst
pridėtinės
įgyvendinimo
vertės.
Implementation
of ECVET
requires clear
and evidenceŠiuose
argumentuose
turi
būti
atsižvelgiama
į
visų
based statements of the objectives and added value of suinteresuotų subjektų
(vykdytojų,
politikos
formuotojų,
implementation.
Those statements
must
take account
of all
sprendimų priėmėjų,
socialinių
tyrėjų, įmonių,
stakeholders
(practitioners,
policy-partnerių,
and decision-makers,
sektorinių
ir t.t.) poziciją.
the
social organizacijų
partners, researchers,
enterprises, sectoral
organisations, etc.).

Būtinos sąlygos „ECVET“ įgyvendinimui

1. Aiškus „ECVET“ įgyvendinimo ir tikslų pagrindimas.
2. Aiškiai nurodoma pridėtinė „ECVET“ vertė nacionaliniame profesinio mokymo kontekste ir planų modernizavimo tikslais.

Apibrėžiant „ECVET“ tikslus reikia nustatyti jų prioritetus
pagal nacionalinės politikos principus ir bendrai nustatytus
naujos, pažangios ir tvarios integracinės augimo strategijos
„Europa 2020“ tikslus. Tikslų nustatymo procese turi būti
subalansuoti konkrečiai sistemai būdingi klausimai ir tikslai
bei „ECVET“ rekomendacijomis grįstos darnios Europos
kreditų sistemos įgyvendinimas. Taip pat reikia atsižvelgti
į nacionalinių kvalifikacijų sistemos įgyvendinimo tvarkos
arba mokymosi rezultatais grįstų metodų tikslus.
Pridėtinė „ECVET“ vertė didžiąja dalimi priklauso nuo
nacionalinių, regioninių ar vietos profesinio mokymo sąlygų
bei jau vykdomų reformų ir pokyčių. Ji taip pat priklauso
nuo to, kaip „ECVET“ susidoroja su tam tikrais trūkumais
ir sunkumais. Tarp tokių sunkumų gali pasitaikyti studijas
nutraukiantys asmenys, švietimo ir mokymo pasiekiamumo
užtikrinimas arba migrantų grupių integracija į švietimo ir
mokymo sistemą. „ECVET“ yra aktualios nacionalinės reformos, liečiančios mokymosi rezultatus, dalinių kvalifikacijų įgavimą arba studijų kokybės patvirtinimo tvarką. Jos
siekia įgyvendinti panašius tikslus ir gali viena kitą papildyti.
Siekdami populiarinti kreditų sistemas daugelis Europos
valstybių narių inicijavo savo švietimo ir mokymo sistemų
analizę. Į šią užduotį neretai įtraukiama ilgalaikė ir trumpalaikė „ECVET“ įgyvendinimo nuostolių ir naudos analizė,
poveikio vertinimas arba pranašumų, trūkumų, galimybių
ir grėsmių vertinimas (angl. SWOT). Dėl to ji galėtų būti
panaudojama siekiant pademonstruoti „ECVET“ pridėtinę
vertę. Taip pat būtina atsižvelgti į administracinę naštą bei
darbo krūvį, nes žmogiškieji ir finansiniai ištekliai yra riboti.
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3.2.

Įsipareigojimai

Susidomėjimas ir įsipareigojimas „ECVET“ gali išaugti tik
jei jos pridėtinė vertė aiškiai nurodoma ne tik su „ECVET“
testavimu ir įgyvendinimu susijusiems ekspertams, bet ir
judumo vykdytojams bei plačiajai visuomenei.

3. Deklaruojamas politikos kūrėjų ir sprendimą priimančių
asmenų įsipareigojimas.
4. Informacijos apie „ECVET“ komunikavimas suinteresuotiems subjektams bei plačiajai visuomenei.
5. Įgyjamas suinteresuotų subjektų susidomėjimas ir parama.

Susitarus dėl specifinių „ECVET“ įgyvendinimo tikslų
būtina įforminti įsipareigojimus „ECVET“ sistemai. Tai atlikti galima daugybe būdų, tokių kaip už profesinį mokymą
atsakingoms ministerijoms, kompetentingoms institucijoms, socialiniams partneriams, mokymo tiekėjams, tam
tikro sektoriaus įvairaus pobūdžio organizacijoms ar pan.
paruošiant įgyvendinimo arba strateginius dokumentus.
Įforminimas įgalina „ECVET“ suformuluotą ir suderintą
sklaidą ir informavimo politiką, taip siunčiant stiprų signalą
visiems suinteresuotiems profesinio mokymo subjektams.
Taip sukuriami bendri principai ir tikslai. Tuo pat metu informacija, sklaida, sąmoningumo skatinimo ir rinkodaros
reklamos turi būti pritaikytos prie skirtingų žmonių poreikių.
Susidomėjimo ir paramos skatinimas taip pat apima ir
paskatas už dalyvavimą „ECVET“ įgyvendinime. Į strateginius
dokumentus gali būti įtraukta darbo programa (galimai pagal
Europos rekomendacijos grafiką 2012–14 metams), pareigų
apibrėžimas ir tam skirti prieinami ištekliai. Strategijoje galėtų
būti numatoma egzistuojančių iniciatyvų integracija (nacionalinių iniciatyvų, Europos projektų, regioninės judumo plėtros ir
t.t.). Tikėtina, kad suinteresuoti subjektai dalyvaus aktyviau, jei
bus priimtas sprendimas įgyvendinti „ECVET“.
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3.3.

Gebėjimų ugdymas

Norint įgyvendinti „ECVET“, būtinas įvairaus spektro švietimo ir mokymo sričių suinteresuotų subjektų bendradarbiavimas, todėl reiktų apsvarstyti skirtingų suinteresuotų
subjektų funkcijas.

6. Įstatymų ir reglamentavimo sistemos kūrimas arba
keitimas.
7. Funkcijų išaiškinimas ir paskyrimas suinteresuotiems
profesinio mokymo subjektams.
8. Išteklių paskirstymas.

„ECVET“ vartotojų vadovas apibūdina „ECVET“ kaip
procesą, kuriam vykstant profesiniu mokymu suinteresuotiems subjektams paskirstomos užduotys. Šios užduotys
apima kvalifikacijas, formalias ir neformalias programas,
vertinimo (ir) patvirtinimo procesus ir tvarką, švietimo bei
mokymo programų įgyvendinimą, mokymosi rezultatų
vertinimą ir mokymosi rezultatų pripažinimą (Europos Komisija, 2011). Dėl to gebėjimų ugdymas reikalauja apgalvoti, kaip organizuojamos kvalifikacijos sistemos ir kokios
yra atsakingų organizacijų užduotys bei funkcijos.
Aiškus apibrėžimas ir atsakomybių bei vaidmenų paskirstymas sprendimų priėmimo procese (bei po to sekančiame įgyvendinimo procese) – esminė „ECVET“
įgyvendinimo sąlyga. Akivaizdu, kad užduočių paskirstymas nacionaliniams suinteresuotiems subjektams yra
valstybių narių atsakomybės klausimas, kaip ir teisinė
sistema, augantis susidomėjimas „ECVET“ bei socialinių
partnerių skatinimas imtis įgyvendinti „ECVET“.
„ECVET“ sistemoje naujų užduočių apibrėžimas nėra
duotybė, tai – tiesiog tam tikrų užduočių atsiradimo tikimybė. Užduočių ir atsakomybių apibrėžimas priklauso
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nuo egzistuojančios teisinės ir reglamentavimo sistemos
bei sistemos sugebėjimo prisitaikyti. Suinteresuoti profesiniu mokymu subjektai bet kuriuo atveju privalo būti tinkamai informuoti.
Institucinės infrastruktūros sukūrimas palengvins
„ECVET“ metodikos plėtrą Europoje, tuo pačiu pagerindamas „ECVET“ veiklos koordinaciją ir tarpusavio mokymąsi, susijusį su šia sritimi. CEDEFOP (2011 metais ) pateikė
svarbių nurodymų dėl institucinės sistemos formavimo
„ECVET“ sistemai. Tai – nacionalinių „ECVET“ posistemių
formavimas ir apmokymai, profesinio mokymo vykdytojų
(dėstytojų, vertintojų, inspektorių ir t.t. ir (ar) judumo ekspertų (įskaitant profesinio mokymo teikėjus) dalyvavimas,
tarpininkaujančių organizacijų kūrimas (kaip, pavyzdžiui,
nacionaliniai „ECVET“ koordinavimo punktai) arba kompetentingų institucijų sukurtų nacionalinių profesinio mokymo darbo grupių veikla (CEDEFOP, 2012). Institucijų
sistemą privaloma laikyti „ECVET“ įgyvendinimui paskirtų
išteklių dalimi. Institucijų sistema suderins „ECVET“ įgyvendinimo bendrijos plėtrą ir leis sujungti skirtingus sektorius4/26/12
ir „ECVET“
_4113EN_D_BARRY_
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Kvalifikacijų supratimas

Tokie Europos švietimo ir mokymo tobulinimo žingsniai
kaip nacionalinės ir Europos kvalifikacijų sandaros, stiprina
kvalifikacijų skaidrumą ir sulyginamumą. Jos taip pat skatina bendrą, mokymosi rezultatais tarp skirtingų švietimo ir
mokymo sistemų grįstą požiūrį į kvalifikacijas. Skaidrumas
ir sulyginamumas – būtinos „ECVET“ įgyvendinimo

9. Nacionalinių kvalifikacijų sistemos ir (arba) registrai.
10.		 Mokymosi rezultatais paremtas požiūris į kvalifikacijas
ir švietimo standartus, tačiau taip pat – vertinimas,
pripažinimas ir patvirtinimas.

Būtinos sąlygos „ECVET“ įgyvendinimui

dalys, nes pagrindinis „ECVET“ tikslas – palengvinti mokymosi rezultatų perkėlimą skirtingose švietimo ir mokymo sistemose.
Daugelis Europos šalių tobulina arba jau ištobulino išsamias nacionalines kvalifikacijų sandaras (NQF), apimančias
visus kvalifikacijų lygius ir tipus. Nacionalinės kvalifikacijų
sandaros siekia, kad nacionalinės kvalifikacijos būtų lengviau suprantamos ir, kad ryšys tarp jų taptų aiškesnis, taip
palengvinant pasiekiamumą ir pažangą. Jos remiasi mokymosi rezultatais pagrįstais aprašais ir sudaro patikimą bazę
skaidriam mokymosi rezultatų perkėlimui.
Keliose šalyse „ECVET“ plėtra yra neatsiejamai susijusi su NQF plėtra (CEDEFOP, 2012a). Tiek komunikacijų,
tiek reformų sistemos turi potencialo pagerinti kvalifikacijų nuoseklumą, tinkamumą ir kokybę. Reformų sistemos
gali apimti naujų strategijų ir programų kūrimą bei suinteresuotų subjektų vaidmenų ir atsakomybių pokyčius (CEDEFOP, 2012), taip sukuriant naują institucinę sistemą
„ECVET“ įgyvendinimui.
Pastaraisiais metais išpopuliarėjo kvalifikacijų ir jų sistemų aiškumą užtikrinantis kvalifikacijų vertinimas iš mokymosi rezultatų perspektyvos. Šiuo metu jis taikomas
įvairaus pobūdžio su kvalifikacija susijusiose veiklose, nuo
konkrečios darbo metodikos iki plačiausių kvalifikacijų lygių aprašymų. Mokymosi rezultatai gali būti naudojami
skirtinguose kontekstuose: apibrėžiant darbo ir švietimo
standartus, aprašant mokymosi programas, vertinant specifikacijos, kvalifikacijų aprašus, nacionalinių kvalifikacijų
sąrangas ir kitus tikslus, kaip, pavyzdžiui, kredito susitarimus, gyvenimo aprašymus, darbo pasiūlos skelbimus,
informaciją, patarimus ir gaires arba švietimo sektorių valdymą bei kokybės užtikrinimą (Europos Sąjunga, 2011).
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Mokymosi rezultatais paremti aprašai, kaip, pavyzdžiui,
Europos ir nacionalinės kvalifikacijų sandaros, suformuoja
vieningą bazę aiškioms kvalifikacijoms ir bendram supratimo apie kvalifikacijas kūrimui, tačiau daugelis Europos
„ECVET“ ekspertų pabrėžia poreikį kitokiam mokymosi
rezultatų perkėlimo, kaupimo ir patvirtinimo formavimui
(CEDEFOP, 2012).
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3.5. Mokymosi rezultatų perkėlimo
  užtikrinimas
Kai kurios Europos valstybės narės jau turi išvystytas kreditų sistemas profesinio mokymo kvalifikacijoms. Siekiant
pasiruošti „ECVET“ įgyvendinimui reikia apgalvoti, kaip
geriausia būtų paremti mokymosi rezultatų perkeliamumą. „ECVET“ rekomendacija teigia, jog geriausias būdas
perkelti mokymosi rezultatus yra sujungti juos į tam tikrus
vienetus.

11.		 Mokymosi rezultatų vienetai, įskaitant kreditų taškus.
12.		 Mokymosi rezultatų kreditavimas ir vertinimas.
13.		 Mokymosi rezultatų pripažinimas ir patvirtinimas.

Mokymosi rezultatų vienetai susiję su kvalifikacijų turiniu ir struktūra; vienetus ir kvalifikacijas galima apibūdinti
nurodant „ECVET“ taškus, kurie apibūdina kvalifikacijų
dydį ir santykinę vienetų vertę lyginant su bendrąja kvalifikacija („ECVET“ rekomendacija). Europos „ECVET“
projektai ir iniciatyvos pabrėžia poreikį tobulinti kokybę
užtikrinantį požiūrį į suvienodinimą, kreditų suteikimą ir
pripažinimą.
„ECVET“ procesas išskiria kreditų suteikimą, pripažinimą
bei patvirtinimą („ECVET“ rekomendacija). Kreditų suteikimas už mokymosi rezultatus reiškia, kad buvo įvertinti indivi-
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do pasiekti mokymosi rezultatai. Europos mokymosi judumo
atveju kreditų suteikimas vyksta vertinimo užsienyje kontekste. Po kreditų suteikimo etapo mokymosi rezultatai ar
mokymosi rezultatų rinkiniai gali būti pripažįstami bei patvirtinami ir dėl to gali būti užskaitomi kaip kvalifikacija arba perkeliami į kitas mokymosi programas ar kvalifikacijas. Šiame
kontekste kyla klausimų dėl pasitikėjimo, vertinimo procesų
lygiavertiškumo ir kokybės užtikrinimo. Taikant „ECVET“ neformalaus ir formalaus mokymosi kontekste, kreditų skyrimas ir patvirtinimas gali būti laikomas vienu etapu.
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3.6.

Tarpvalstybinis bendradarbiavimas

„ECVET“ skirtas pritaikymui tarptautinio judumo ir mokymosi visą gyvenimą kontekste. Dėl to „sienų kirtimas“
galėtų reikšti ne tik geografines, bet ir institucines ribas.
Abiem atvejais iškyla poreikis atsižvelgti į kitokiame nei
įprasta kontekste vykstantį mokymąsi. „ECVET“ atsižvelgia į judumo metu pasiektus mokymosi rezultatus bei
mokymosi rezultatų perkeliamumą. Ši sistema taip pat atsižvelgia į poreikį kurti sutartis ir dokumentus.

14.		 Susitarimai dėl mokymosi judumo savybių.
15.		 Europos judumo šablonų panaudojimas.

Norint pasiekti susitarimą dėl mokymosi judumo savybių (trukmės, mokymosi rezultatų, kokybės užtikrinimo
priemonių, logistikos ir skirtingų suinteresuotų subjektų pareigų), būtina suvienodinti mokymosi rezultatų ir
mokymosi savybių bei kvalifikacijos paskyrimo procesų
dokumentavimo sistemas. Šiuo atžvilgiu bendra plėtra
ir naudojimasis bendrais Europos šablonais susitarimo
memorandumams, mokymosi sutartims ir asmeniniams
išrašams yra tiesiog būtinas.
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4.2.

Tarpusavio mokymasis ir stebėsena

Šiame leidinyje pateikiamas būtinų sąlygų ir priemonių
sąrašas, skirtas paremti tarpusavio mokymosi ir „ECVET“
įgyvendinimo progreso stebėseną. Pasak daugelio
„ECVET“ vartotojų grupės narių, taip pat būtina į veiklą
įtraukti Europos įstatymų priėmėjus bei suinteresuotus
subjektus nacionaliniame, regioniniame bei vietiniame lygmenyse. Atsiliepimai apie patirtis, sunkumus ir siūlomus
sprendimus tiesiogiai paruošia dirvą „ECVET“ įgyvendinimui. Šis leidinys suteikia pagrindą tarpusavio mokymosi
susisteminimui. Ateityje CEDEFOP savo stebėjimą grįs
būtinųjų sąlygų sąrašu.

4.3.

Prioritetai

Būtinų sąlygų eiliškumo tvarka daugiausiai priklauso nuo
švietimo ir mokymo sistemų savybių bei nuo egzistuojančių susitarimų dėl kreditų ar sistemų. Nacionalinių kvalifikacijų sąrangų kūrimas ir įgyvendinimas taip pat gali
prisidėti prie prioritetų tvarkos sudarymo. Sąlyginis kai
kurių būtinų sąlygų svarbumas gali priklausyti nuo konteksto, kuriame įgyvendinama „ECVET“ (pvz. Europos
mokymo judumo arba mokymosi visą gyvenimą kontekstas). Kai kurios šalys jau naudoja kreditų sistemą profesiniame mokyme. Daugelis naudojasi kreditų sistemomis
aukštojo mokslo srityje. Į šias patirtis reikia atsižvelgti.
Nors visos sąlygos ir priemonės yra būtinos „ECVET“
įgyvendinimui, dvi iš jų yra itin svarbios:
(a) „ECVET“ pridėtinės vertės profesinio mokymo sistemoms įvardinimas ir komunikavimas. Ši informacija
turėtų būti pritaikoma prie profesinio mokymo ir kvalifikacijų sistemų turint omenyje, kad valstybės narės yra
skirtingose „ECVET“ kūrimo stadijose;

Apibendrinimas

(b) būtinybė daryti pažangą taikant mokymosi rezultatais
grįstą metodą įvairiuose „ECVET“ etapuose.
Pasak „ECVET“ vartotojų grupės narių, už aukščiau
įvardintas svarbiausias prioritetines sąlygas ne ką mažiau
svarbus yra teisinių ir reguliavimo susitarimų sudarymas,
pritaikymas ir kūrimas bei suinteresuotų subjektų, įskaitant socialinius partnerius, įsitraukimas bei jų pasirengimas eksperimentuoti su „ECVET“ sistema bei ją remti.

4.4.

Bendra atsakomybė

Bendradarbiavimas profesinio mokymo sistemose ir visų
suinteresuotų subjektų įsitraukimas – tai sąlygos, kurioms
„ECVET“ vartotojų grupės nariai skiria daugiausiai dėmesio. Bendradarbiavimas priklauso nuo „ECVET“ pridėtinės
vertės demonstravimo švietimo ir mokymo sistemų atžvilgiu bei aiškių sprendimų dėl „ECVET“ įgyvendinimo tikslų.
Svarbiausia „ECVET“ įgyvendinimui – įgyvendinimo
plano nacionaliniu, regioniniu ir vietiniu mastu parengimas. Verta grįžti prie tarpusavio pasitikėjimo sąvokos kaip
susitarimo tarp asmenų, įmonių ir kitų organizacijų, kurių
prigimtis gali būti dinamiška ir kurių pobūdis gali tapti ne
tokiu formaliu dėl įgyto tarpusavio pasitikėjimo ir įsitraukusių suinteresuotųjų šalių poreikių (CEDEFOP, 2005).
Įgyvendinimo planas turėtų apimti visus suinteresuotuosius profesinio mokymo subjektus bei „ECVET“ įgyvendinimo tikslų komunikavimą. „ECVET“ įgyvendinimui reikia
„iš viršaus į apačią“ bei „iš apačios į viršų“ procesų koordinavimo bei tarpusavio pasitikėjimo skatinimo.
Būtinų sąlygų ir priemonių sukūrimas „ECVET“ įgyvendinimui – tai valstybių narių reikalas. Paramą tam turėtų
teikti suinteresuoti subjektai, užsiimantys analogiška veikla Europoje. Dėl to būtina užtikrinti ir sutelkti išteklius numatytiems poreikiams tenkinti.
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List of abbreviations
Santrumpų sąrašas
ECTS		 Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistema
„ECVET“		

Europos profesinio mokymo kreditų sistema

„EQF“		 Europos kvalifikacijų sąranga
EQAVET Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo
orientacinė sistema
NQF		Nacionalinė kvalifikacijų sąranga
SWOT		 Pranašumai, trūkumai, galimybės ir grėsmės
EACEA		 Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga
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Kiti puslapiai:
Europos komisija:
· „ECVET“ puslapis
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
ECVET_en.htm
· „EQF“ internetinis portalas
http://ec.europa.eu/EQF
· „EQF“ puslapis
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/
EQF_en.htm
CEDEFOP:
· Europos priemonių puslapis
http://www.cedefop.europa.eu/EN/understandingqualifications/index.aspx
· Bendradarbiaudama su Europos komisija, CEDEFOP
tekia techninę ir analitinę paramą „ECVET“ rekomendacijų įgyvendinimui ES valstybiniuose ir atskirų sektorių lygiuose.
Švietimo, audiovizualinio sektoriaus bei kultūros vykdomoji agentūra (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu [Lankytasi 2012.03.15].
„ECVET“ komanda
http://www.ECVET-team.eu/ [Lankytasi 2012.03.15].
„ECVET“ komanda veikia kaip „ECVET“ Europos tinklo
sekretoriatas. Jos veikla apima darbinius ir šviečiamuosius seminarus, organizuojamus „ECVET“ vartotojų grupei
ir „ECVET“ Europos tinklo nariams bei „ECVET“ kasmetinio forumo metu. Jos puslapyje teikiama informacija apie
naujoves tinkle bei talpinama dokumentacija, kaip, pavyzdžiui, įvairios instrukcijos (interaktyvios arba skirtos parsisiuntimui), „ECVET“ žurnalas ir t.t. Ją finansuoja Europos
Sąjunga.
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„NetECVET“
http://netecvet.com [accessed
15.3.2012].
http://netECVET.com
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workkurie
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ECVET. It
is co-financed
byPrie
the jos
European
Unionʼs
lifelong
pradeda
dirbti
su „ECVET“.
finansavimo
prisideda
learning
programme.
Europos Sąjungos mokymosi visą gyvenimą programa.
ECVET pilot
projectsprojektai
„ECVET“
bandomieji
http://www.ecvet-projects.eu
[accessed
15.3.2012].
http://www.ECVET-projects.eu
[Lankytasi
2012.03.15].
This website
provides
overview
of bei
the preliminaactivities,
Šiame
tinklapyje
teikiamathe
veiklos
apžvalga
preliminary
and
final
results
of
the
centralised
European
rūs ir galutiniai centralizuotų Europos „ECVET“ projektų
ECVET projects.
is financedEuropos
by the European
rezultatai.
TinklapįItfinansuoja
Sąjunga. Union.
Švietimo mainų paramos fondas, bendradarbiaudamas su LR
švietimo ir mokslo ministerija, administruoja projektą „Nacionaliniai „ECVET“ ekspertai“. http://www.smpf.lt/lt/ECVET
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