SISTEMUL EUROPEAN DE CREDIT PENTRU EDUCAȚIE VOCAȚIONALĂ ȘI FORMARE PROFESIONALĂ
(ECVET) PROMOVEAZĂ RECUNOAȘTEREA REZULTATELOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN EUROPA.

Ce este ECVET?
Sistemul european de credite pentru educație vocațională și
formare profesională (ECVET) este o inițiativă europeană care
permite acumularea și transferul creditelor obținute în
sistemul de educație vocațională și formare profesională, prin
recunoașterea acestor rezultate pe tot teritoriul Europei.
ECVET a fost elaborat pentru a facilita recunoașterea realizărilor în educația vocațională și formarea profesională, în
învățământul formal, informal și non-formal. Deși ECVET este
susținut de legislația europeană, participarea este voluntară,
iar protocoalele naționale sunt respectate.
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Punctele ECVET reprezintă o reprezentare numerică a ponderii globale a rezultatelor învățării într-o caliﬁcare și a ponderii relative a unităților în raport cu caliﬁcarea.

Câte puncte ECVET sunt alocate unei caliﬁcări și cum se face aceasta?

Obiectivele sale sunt:

SCURT

Ce sunt punctele ECVET?

• Facilitarea validării și recunoașterii competențelor și a cunoștințelor profesionale dobândite în diferite sisteme și țări, astfel
încât părțile interesate să le poată include în mod corespunzător în caliﬁcările profesionale.
• Creșterea atractivității mobilității între diferite țări și medii
educaționale.
• Creșterea compatibilității dintre diferitele sisteme europene
de educație și formare profesională și caliﬁcările pe care le
acordă.

3.

• Creșterea posibilităților de angajare a absolvenților de formarea profesională și a încrederii angajatorilor că ﬁecare caliﬁcare
profesională are la bază abilități și cunoștințe speciﬁce.
Scopul acestui sistem nu este de a înlocui sistemele naționale
de caliﬁcare, ci de a oferi un grad mai mare de comparabilitate
și compatibilitate între ele.
ECVET se aplică tuturor rezultatelor obținute de o persoană în
diferitele sisteme de învățământ și educație care sunt transferate, recunoscute și acumulate pentru a oferi o caliﬁcare.
Această inițiativă permite ca pregătirea, abilitățile și cunoștințele cetățenilor Uniunii Europene (UE) să ﬁe mai ușor de recunoscut într-o țară a UE, alta decât a lor.

Alocarea de puncte ECVET unei caliﬁcări se face pe baza unei convenții conform
căreia 60 de puncte sunt alocate rezultatelor de învățare care se așteaptă să ﬁe
obținute într-un an de formare profesională.

Care este diferența dintre punctele ECVET și credite?
Punctele ECVET nu trebuie confundate cu creditele. Deși creditul desemnează
rezultatele învățării pe care elevul le-a obținut, punctele ECVET oferă informații
despre caliﬁcare și despre unități. Cu alte cuvinte, în timp ce creditul este legat de o
persoană și de realizările sale personale (creditul nu există pe cont propriu, fără ca
cineva să-l realizeze), punctele ECVET sunt legate de structura și descrierea caliﬁcării
(independent de faptul că cineva a obținut caliﬁcarea sau nu).
Creditele pot ﬁ transferate și acumulate dacă instituția competentă le recunoaște
relevanța in cadrul caliﬁcării pe care elevul dorește sa o obțină (sau pentru care
dorește recunoașterea). Punctele ECVET furnizează informații despre creditul
transferat și acumulat de cursant (de exemplu, care este greutatea relativă a unităților pe care elevul le-a atins deja).

Câte credite ECVET pot obține prin absolvirea cursului Women In Power?
Cursul este împărțit în module, ﬁecărui modul ﬁindu-i atribuite un număr de credite,
așa cum se poate observa în documentul "raport privind conținutul".
În cazul absolvirii a 100% din module, elevii pot obține maximum 4 credite ECVET.

Descrie cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare pentru o
caliﬁcare și unitățile asociate. Acest lucru facilitează instituția competentă să identiﬁce ceea ce elevii au realizat deja în comparație cu ceea
ce este necesar în vederea obținerii unei caliﬁcări.

FEMEILE REPREZINTĂ
JUMĂTATE DIN FONDUL DE
TALENTE ...

Poate ﬁ folosit pentru a permite cursanților să realizeze anumite unități
prin validarea învățării non-formale și informale și altele prin învățarea
formală. Facilitează documentarea rezultatelor învățării obținute prin
utilizarea unor instrumente precum transcrierile personale.

...dar reprezintă doar 2,8% dintre președinții celor
mai mari companii din ﬁecare dintre statele
membre ale UE.

ECVET facilitează acest proces deoarece:

Prin urmare, ECVET permite elevilor să obțină caliﬁcări, parțial prin
validarea și recunoașterea învățării non-formale și informale și prin
realizarea celorlalte unități prin învățare formală.

Cum facilitează ECVET validarea
învățământului non-formal și informal?
Procesul de validare a învățământului
non-formal și informal în vederea obținerii
unei caliﬁcări urmează de obicei aceste faze:
· Identiﬁcarea cunoștințelor, abilităților și
competențelor dezvoltate în timpul activităților de voluntariat, în familie, într-un mediu de
lucru sau în timpul liber.

ht p:/ www.inovaconsult.com/

http:/ womendirectors.org.mt/
ht p:/ karjeroscentras.eu/lt/

· Documentarea acestor rezultate de învățare
prin colectarea de dovezi, cum ar ﬁ descrierea activităților anterioare de lucru, dezvoltarea unui portofoliu sau evaluarea.
· Validarea acestor rezultate ale învățării în
raport cu standarde, referențiale sau liste de
rezultate de învățare așteptate.
· Acordarea unei caliﬁcări sau a unei părți a
unei caliﬁcări (recunoașterea rezultatelor
învățării).

MAI MULTE INFORMAȚII DE INTERES:
http://www.ecvet-secretariat.eu/en
Site-ul
oﬁcial ECVET al Comisiei Europene
http://www.ecvet-toolkit.eu/
INSTRUMENTE
ECVET

ECVET LUCREAZĂ SĂ ÎNLĂTURE
FRONTIERELE DINTRE ȚĂRILE
EUROPENE DIN CALEA FORMĂRII.

http://www.ecvet-projects.eu/
PROIECTE
ECVET
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009H0708(02)
Legi și initiative europene (ECVET)
https://www.youtube.animat
com/watch?time_contiexplicativ
nue=11&v=xG8TuNRfGTs
Video

Women in Power își propune să devină un
instrument de sprijinire a egalității și a
echilibrului de gen în cadrul consiliilor
europene de directori, oferind femeilor care
lucrează în sectoarele tradiționale oportunitatea de a dobândi aptitudini și competențe
prin care să-și îmbunătățească abilitățile
sectoriale și manageriale, promovând astfel
egalitatea de gen și promovarea femeilor în
societatea europeană.
Pentru a aﬂa mai multe:
www.womeninpower.eu
http://www.womeninpower.eu/

http://www.amueblacooperacion.es/

ht p:/ w w.cenfim.org/index.php/es/
ht p:/ www.campusiberus.es/
ht p:/ www.romanian-textile.ro/
Romanian
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