EUROPOS PROFESINIO MOKYMO VERTINIMO SISTEMA (ECVET) SKATINTI
MOKYMOSI REZULTATŲ PRIPAŽINIMĄ VISOJE EUROPOJE.

Kas yra Europos profesinio mokymo vertinimo
sistema ECVET?
Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. „The
European Credit system for Vocational Education and Training
– ECVET“) tai Europoje vykdoma iniciatyva, užtikrinanti kreditų
profesinio mokymo srityje kaupimą ir perkėlimą tarp Europos
Sąjungos valstybių. ECVET tikslas – palengvinti formalaus,
neformalaus bei savarankiško profesinio mokymo dalyvių
pasiekimų tarpvalstybinį pripažinimą. ECVET yra Europos
Sąjungos jurisdikcijoje, tačiau tai yra savanoriška iniciatyva ir
atsižvelgiama į nacionalinės teisės reikalavimus.
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kas yra ECVET taškai?
ECVET taškai suteikia informacijos apie bendrą mokymosi rezultatų, kurių reikia tam
tikrai kvaliﬁkacijai į gyti, „svorį “ ir leidžia į vertinti santykinį kvaliﬁkacijos sudedamų jų
dalių „svorį“. Jie atspindi mokymosi vienetus ir bendrą sukauptų vienetų sumą.

Kiek ECVET taškų priskiriama kvaliﬁkacijai ir kaip tai daroma?

• didina profesinio mokymo programų, skirtų kvaliﬁkacijai įgyti,
lankstumą ir plečia mokymosi visą gyvenimą galimybes.
Sistema leidžia lengviau pripažinti mokymosi rezultatus,
kuriuos jauni ar vyresni žmonės įgijo savo ar užsienio šalyje,
pirminių ar tęstinių studijų laikotarpiu, mokydamiesi formaliu,
neformaliu ar savaiminiu būdu;
• gerina tarptautinio mobilumo kokybę;

3.

• didina visos Europos profesinio mokymo sistemų ir tose
sistemose įgyjamų kvaliﬁkacijų suderinamumą;
• palengvina mokymo paslaugų teikėjų ir įmonių bendradarbiavimą bei stiprina švietimo, mokymo ir darbo rinkos ryšius.
Pasitelkę „ECVET“ darbdaviai aiškiau supranta, kokias kompetencijas asmuo įgijo tarptautinio mobilumo metu
„ECVET“ skirta remti tarptautinio ir nacionalinio mokymosi
mobilumo metu pasiektų rezultatų patvirtinimą ir pripažinimą,
taip pat užtikrinti, kad įgyti kreditai būtų perkelti, taptų besimokančiojo siekiamos kvaliﬁkacijos dalimi ir taip būtų išvengta
būtinybės antrą kartą vertinti mobilume dalyvavusius asmenis.
Pripažįstant ir dokumentuojant besimokančio asmens rezultatus, ši sistema laiduoja jo įgytos tarptautinės profesinės
mokymo patirties patikimumą.

ECVET taškai yra susieti su kvaliﬁkacijomis ir mokymosi vienetais – tai būtini ir vienas kitą
papildantys informacijos šaltiniai, nebent nacionalinėse, regiono ar sektoriaus taisyklėse
būtų numatyti kiti ECVET taškų naudojimo būdai. Paprastai vienerių oﬁcialaus profesinio
mokymosi dieniniame skyriuje metų mokymosi rezultatai vertinami 60 vienetų.

Kuo skiriasi ECVET vienetai nuo kreditų?
ECVET vientai neturi būti painiojami su kreditais. ECVET vienetas– kvaliﬁkacijos sudedamoji dalis; jį sudaro įvertinama ir patvirtinama nuosekli žinių, įgūdžių ir kompetencijos
visuma. Vienetai leidžia laipsniškai siekti kvaliﬁkacijų perkeliant ir kaupiant mokymosi
rezultatus. Vienetai yra kaupiami remiantis reikalavimais kvaliﬁkacijų siekimui.
Kreditas yra asmens mokymosi rezultatų, kurie yra įvertinti ir kuriuos galima kaupti
siekiant įgyti kvaliﬁkaciją arba perkelti į kitas mokymosi programas ar kvaliﬁkacijas,
visuma. Kreditas parodo, kad besimokantysis pasiekė numatytus mokymosi rezultatus, kurie buvo įvertinti teigiamai, o vertinimo rezultatai buvo pateikti asmens mokymosi rezultatų apraše. Remiantis minėtais dokumentais, kitos institucijos gali
pripažinti besimokančiojo asmens kreditus. Vadovaujantis ECVET, besimokančio
asmens sukaupti kreditai yra jo mokymosi rezultatų išraiška ir gali būti perkeliami
ar kaupiami tam tikrai kvaliﬁkacijai įgyti.

Kuo Kiek ECVET kreditų galiu gauti praėjęs „Women in Power“ kursą?
Projekto eiga suskirstyta į modulius - kiek kiekvienas modulis turi kreditų galima
pamatyti dokumente „Turinio ataskaita“. Išklausę visą kursą studentai gali įgyti ne
daugiau kaip 4 ECVET kreditus.

ECVET palaiko šiuos procesus, nes:
Apibrėžia žinių, gebėjimų ir kopetencijų lygį, reiklaingą t.t.kvalﬁkacijoms įgyti. Tai palengvina kompetentingoms institucijoms identiﬁkuoti
besimokančiojo pasiekimus palyginant juos su reikalavimais,nustatytais t.t. kvaliﬁkacijai įgyti.
Leidžia pripažinti besimokančiųjų neformalaus ir savaiminio
mokymo(si) metu ir formalių studijų metu pasiektus mokymos(si)
rezultatus.

DAUGIAU NEI PUSĘ PASAULINIŲ TALENTŲ YRA MOTERYS,
tačiau tik 2,8 proc.jų užima vadovaujančias
pozicijas ES įmonėse.

Įgalina besimokančiuosius įgyti kvaliﬁkaciją dalinai neformalaus ir
savaiminio mokymo(si) metu ir pripažinti pasiektus rezultatus toliau
siekiant kvaliﬁkacijos formaliais metodais.

Kaip veikia ECVET neformalaus mokymo(si) pripažinimo sistema?
Neformalaus
mokymo(si)
pripažinimas
siekiant patvirtinti įgytą kvaliﬁkaciją vyksta
šiais etapais:
· Savanoriškais pagrindais, darbinės praktikos
metu ar vykdant kasdienines pareigas įgytų
žinių, gebėjimų ir kompetencijų nustatymas;

ht p:/ www.inovaconsult.com/

· Pasiektų mokymo(si) rezultatų pagrindimas
įvairiais dokumentais, kaip pvz. atliktų
užduočių aprašymais, portfolio ar turimais
įvertinimais;

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

· Pasiektų mokymo(si) rezultatų pripažinimas
pagal turimus standartus, nuorodas ar
galimų mokymos(si) rezultatų sąrašą.
· Pripažinus mokymos(si) rezultatus suteikiama pilna arba dalinė kvaliﬁkacija.

https:
//eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/ALL/?uri
=CELEX:32009H0708(02)
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Women in Power siekia tapti įrankiu,
užtikrinančiu lyčių lygybę ir pusiausvyrą
Europos direktorate, bei moterims,
dirbančioms tradiciniuose sektoriuose
bei sudaryti galimybę įgyti naujų įgūdžių
ir kompetencijų, kurie pagerintų jų se
vadybinius įgūdžius, tokiu būdu
skatinant lyčių lygybę ir moterų
tobulėjimą Europos visuomenėje.
Norėdami sužinoti daugiau:

https:/ www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=xG8TuNRf
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DAUGIAU INFORMACIJOS:
http://www.ecvet-secretariat.eu/en
oﬁcialus
Europos Komisijos ECVET puslapis
http://www.ecvet-toolkit.eu/
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ECVET LAUŽO PROFESINIO
PRIPAŽINIMO BARJERUS TARP
ES VALSTYBIŲ

http://www.ecvet-projects.eu/
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http://www.amueblacooperacion.es/

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