Frekari upplýsingar fást hjá íslenska ECVET
teyminu. Fulltrúar þess eru:
•

Ágústa Gunnarsdóttir
agu@fb.is

•

Ársæll Guðmundsson
arsaell@bhs.is

•

Ásdís Óskarsdóttir Vatnsdal
Asdis.Vatnsdal@mk.is

•

Jóhannes Árnason
jarn@vma.is

•

Ólafur Sveinn Jóhannesson
osj@tskoli.is

•

Ólafur Grétar Kristjánsson
olafur.g.kristjansson@mrn.is

Einnig má hafa samband við alþjóðafulltrúa
þeirra skóla sem tilgreindir eru í bæklingnum.

Útgáfa þessi endurspeglar eingöngu afstöðu höfundar og
framkvæmdarstjórn ESB ber enga ábyrgð á því hvernig
upplýsingar úr henni eru nýttar.

NEMENDUM
Í HAG

NÁNARI UPPLÝSINGAR

ECVET - Evrópska
einingakerfið fyrir
starfsmenntun og
vinnustaðaþjálfun

DÆMI
ECVET kerfið er notað víðs vegar í Evrópu í
tengslum við náms- og þjálfunarferðir nemenda.
Hótel- og matvælaskólinn og Ferðamálaskólinn
í Kópavogi, Tækniskólinn, Myndlistaskólinn í
Reykjavík og Fjölbrautaskólinn í Breiðholti eru
meðal skóla sem hafa nýtt sér þessa aðferða
fræði með góðum árangri og stóraukið gæði
nemaverkefna sinna. Hér að neðan er gefið dæmi
um framkvæmd nemaferða í ECVET kerfinu:
1. SKREF > Skólar eða stofnanir sem hyggjast
starfa saman að skipulagningu vinnustaðanáms
gera með sér sérstakan samstarfssamning sem
kallast Memorandum of Understanding.

HVAÐ ER ECVET?
ECVET er einföld leið til að auka gæði vinnustaða
náms erlendis. ECVET er einnig aðferðarfræði til
að auðvelda mat á námi og þjálfun.

•

Skólar og stofnanir geta byggt upp öflug
tengslanet erlendis og stutt þannig við þá
nemendur sem vilja taka hluta af starfsnámi
sínu utan heimalandsins.

HVERNIG VIRKAR ÞETTA?

•

Þeir nemendur sem hafa aflað sér reynslu
erlendis eru eftirsóknarverðir starfskraftar.

Stofnanir eða skólar í heimalandi og viðtökulandi
gera með sér samkomulag sem tryggir að hægt sé
að viðurkenna vinnustaðanám erlendis frá þegar
heim er komið.

HVERJIR ERU KOSTIRNIR?
•

Nám og þjálfun erlendis verður eftirsóknar
verðara þar sem það er metið til eininga í
heimalandinu.

•

Einfalt kerfi og leiðbeiningar spara tíma
og peninga.

•

Nemendur geta safnað einingum.

EINSTÖK UPPLIFUN
„Ég fór í starfsnám til Rovaniemi í
Lapplandi og það var alveg einstök
upplifun. Fékk að kynnast starfi og
menningu sem og öðrum nemendum
í sama námi. Ég mæli algjörlega með
starfsnámi í öðru landi til að auka víð
sýni á starfið, kynnast nýju fólki og
skoða nýja staði. Með ECVET kerfinu
fékk ég starfsnámið að fullu metið til
eininga“.
Rúna Magnúsdóttir
ferðaráðgjafi

2. SKREF > Samstarfsaðilar koma sér saman um
námsviðmið fyrir vinnustaðanámið.
3. SKREF > Gerðir eru námssamningar sem sér
sniðnir eru að þörfum nemans og námsmark
miðum hans.
4. SKREF > Samstarfsskólarnir koma sér saman
um hvernig mat á námsviðmiðum skuli fara fram
á námstímanum.
5. SKREF > Starfsmenn eða kennarar móttöku
skólans sjá um að meta árangur nemans og skjal
festa matið á viðeigandi hátt.
6. SKREF > Þegar heim kemur er niðurstaða mats
á námi og þjálfun erlendis færð í námsferilsskrá
nemandans.
7. SKREF > Heimaskólinn sér um að gera skýrslu
um upplifun og reynslu nema og deilir þeim upp
lýsingum með samstarfsskólanum til að tryggja
áframhaldandi gæði í nemaverkefnum.

