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1. Uvod 
V pričajočem dokumentu so predstavljeni trije modeli ECVET-a, ki delujejo iz delno 
različnih vidikov. Model A si prizadeva vključiti vse vrste učnih dejavnosti (formalne, 
neformalne in informalne) in vse prvine programa poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. Model B se osredotoča na formalno učenje in predstavlja kratkoročni 
pristop k  ECVET-u, medtem ko je model C usmerjen v izračunavanje kreditne vrednosti 
v okviru formalnega  sistema.  
Pričujoči dokument temelji na prispevkih in predstavitvah treh modelov ECVET-a, ki so 
jih pripravili Michael Aribaud (model A), Peter Thiele (model B) in Sten Petterson (model 
C). Poleg tega dokument upošteva komentarje in vprašanja s srečanja ekspertne skupine 
(9. in 10. januar 2004; telekonferenca 29. marca 2004) in razprave o modelih.  Posamezne 
prvine morda temeljijo na mojem razumevanju predlaganih modelov in so rezultat študije 
na Univerzi v Kasslu ter posvetovanj z avtorji. Poročilo ni navaden prevod razpoložljivih 
dokumentov.   
Najprej bom predstavila vsak model posebej, medtem ko si jih bom v drugem delu 
prizadevala združiti v enoten  model za ECVET. Pristop moramo obravnavati iz zornega 
kota raziskovanja in kot temelj za neformalno delavnico ekspertne skupine aprila 2004.  
 
 
2. Modeli 
2.1. Model A 
2.1.1. Cilji modela 
Učenci 
Model A se začne z vidika mobilnih učencev 1. Ob upoštevanju različnih tipov učencev 
lahko potrdimo, da vsi potujejo po poti vseživljenjskega učenja v različnih okoljih (šola, 
delovno mesto, elektronsko učenje) in vrstah učenja (formalno, neformalno, informalno). 
 
Cilji 
Cilj modela je zbiranje in prenos rezultatov učenja (zbiranje vajeniških kvalifikacij) v 
okviru različnih shem mobilnosti.. Ta model ustreza modularizaciji (moduli izobraževa-
nja in usposabljanja) poti učenja. 
Pomen mobilnosti 1 razumemo v njeni celotni opredelitvi  (horizontalna in vertikalna). 
 
2.1.2. Osrednje prvine 
Osrednje prvine modula so enote, moduli in krediti. Enota je vgrajena v rezultatom 
prilagojen vidik procesa učenja, ki vodi do rezultatov.  
Modul je usmerjen v vire in vodenje učne poti (programi, metode, trajanje) v okviru dane 
organizacije ali procesa. Krediti pa so zasnovani z vidika zbiranje in prenosa, in sicer  v 
količinski upodobitvi učnih poti. Služijo kot sredstva komunikacije med različnimi učnimi 
in izobraževalnimi sistemi, primerljivimi z valuto, ki ugotavljajo ustreznice.   
Enota 
Enota je najmanjša prvina programa poklicnega in strokovnega izobraževanja in 
predstavlja usklajeno kombinacijo kompetenc in znanja (virov), ki so potrebni za strokovno 



dejavnost.  Enote in njene sestavne dele lahko ovrednotimo, priznamo in po potrebi 
certificiramo.    
Enota je lahko  specifična za  kvalifikacijo ali strokovni profil ali pa je horizontalna (skupna 
več kvalifikacijam ali strokovnim profilom). Skupek enot predstavlja usklajeno zbirko 
enot, ki vsebuje kompetence in znanje, potrebne za kvalifikacijo, funkcijo, poklic, poklicni 
profil itd. 
Sledijo značilnosti enote:  
1. Enote nakazujejo »rezultate dejavnosti izobraževanja in usposabljanja«, določajo cilje, 
vsebino, strokovnost... za vse nacionalne sisteme poklicnega in strokovnega izobraževanja. 
2. Podamo jih ob koncu procesa ocenjevanja in evalvacije učenca. 
3. Lahko jih zbiramo. 
4. So pregledne in primerljive. 
5. So prenosljive. 
6. Lahko jih priznamo in upoštevamo v diplomi ali potrdilu. 
7. So neodvisne od učnih okolij in metod. 
8. Usklajene so z nacionalnimi kvalifikacijskimi sistemi (NVQ v Angliji, UC v Franciji ali 
Španiji itd.) in evropskimi sistemi (enote za stalno strokovnost). 
 
2.1.3. Zgradba 
Enote lahko pripadajo različnim modulom, se pravi različnim učnim potem (vidik 
vodenja). Rezultati ocenjevanja predhodnih učnih dejavnosti ali predhodnih izkušenj se 
lahko ocenijo glede na enakovrednost enot, ki so prikazane na naslednjem grafu.  
 
1 graf: enote in moduli   
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Koncept dodeljevanja 



Enote lahko zbiramo horizontalno (znotraj ene stopnje) ali vertikalno (izboljševanje 
poklicne strokovnosti na vseh stopnjah do stopnje visokošolskega izobraževanja). 
Postopek poteka z dodeljevanjem kreditov enotam ali skupku enot, kakor je predstavljeno 
v sledečih grafih:   
 
Graf 2: Znotraj ene stopnje 
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Graf 3: Zbiranje po stopnjah 
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Merjenje kreditov 
Enote upoštevamo glede na kakovostni vidik, ker posredujejo informacije o ciljih, vsebini 
in rezultatih ocenjevanja posameznih učnih dejavnosti. Količinski pristop ob upoštevanju 
trajanja lahko izvajamo, tako da opredelimo vključene vire in učno pot za pridobitev 
kompetenc in znanja, ki jih enota vsebuje. Te informacije lahko pridobimo, tako da se 
posvetujemo o značilnostih modulov, ki jim enote pripadajo.  
 
Krediti vzpostavljajo vez med enotami, ki pripadajo različnim programom poklicnega in 
strokovnega izobraževanja, kakor tudi vez med enotami in moduli.    
 
Graf 4: Kakovostni pristopi 
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2.2. Model B 
2.2.1 Cilji modela 
Cilj modela je omogočiti in izboljšati kratkoročno mobilnost in prehod udeležencev na 
začetni stopnji poklicnega in strokovnega izobraževanja in med formalnimi sistemi 
poklicnega in strokovnega izobraževanja.  
 



2.2.2 Osrednje prvine 
Načela 
Model B temelji na načelu sodelovanja »od spodaj navzgor«, kjer lokalni akterji (kot so 
šole, podjetja, študentje) s soglasjem  opredelijo posebne pogoje. Poleg tega se lokalni 
akterji dogovorijo o delovni obremenitvi. Model je zamišljen tako, da se lahko prilagodi 
različnim sistemom poklicnega in strokovnega izobraževanja, ne da bi ga bilo pri tem treba 
usklajevati.  
 
Kreditne točke 
Kreditne točke se določijo na osnovi delovne obremenitve in časovnega okvira, ki izvirata 
iz konvencij in sporazumov. Delovna obremenitev  je povezana z učnim paketom v okviru 
posamezne kvalifikacije. Časovni okvir se izraža kot  »okvirni učni čas«. 
Obe spremenljivki se združita, njune vrednosti pa določijo partnerji mobilnosti.  
Partnerji so šole ali podjetja, kjer se študentje ponavadi učijo (institucija pošiljateljica), 
šole in podjetja v tujini (institucija gostiteljica) ter študentje. 
 
Referenčni okvir 
Tečaji usposabljanja temeljijo na referenčnih okvirih. Model v tej stopnji razvoja temelji 
na stopnjah ISCED, s katerimi se potrjuje nujnost natančne usklajenosti in prilagojeno-sti, 
tako da se lahko zadosti posebnim zahtevam kreditnega sistema v poklicnem in strokovnem 
izobraževanju.  
 
Priznanje 
Po uspešno zaključenem študiju v tujini prejme udeleženec poklicnega in strokovnega 
izobraževanja dokument, v katerem se navede vsota kreditnih točk. Uporaba (se pravi 
priznanje) je odvisna od nacionalnega sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja v 
njegovi domovini. 
 
2.2.3 Zgradba 
Pri  kratkoročni mobilnosti na stopnji ISCED 3B je zadevni tečaj usposabljanja, ki 
predstavlja dve kreditni točki skladno z okoljem institucije pošiljateljice (na osnovi 
tristranskega sporazuma o delovni obremenitvi), na grafu označen s točko »a«, lahko pa bi 
ga ocenili s točko »@« na podlagi sporazuma o mobilnosti med ustanovo prejemnico in 
pošiljateljico.  
 
Tečaj usposabljanja v tujini  
Tečaj usposabljanja v tujini  na stopnji ISCED 3B (ki se tristransko: centralno in lokalno 
in glede na delovno obremenitev opredeli z referenčnim okvirom) prejme 2 enoti (točko 
a), medtem ko se s točko @) določi vsota nastalih kreditnih točk. Vsota kreditnih točk je 
odvisna od referenčne stopnje (ki se določi na podlagi ISCED-a) in delovne obremenitve. 
Postopek je enak za različne kombinacije stopenj ISCED in delovnih obremenitev. 
 
 
 
 



 
 
 
2.3. Model C 
2.3.1 Cilji modela 
Cilj modela je podpirati individualno mednarodno mobilnost med institucijami poklicnega 
in strokovnega izobraževanja. Prenosni kreditni sistem je orodje za primerjanje količine 
znanja, ki bi ga moral posamezni učenec osvojiti.  
Modela ne moremo uporabiti samostojno, ampak ga moramo združiti z orodji, tako da 
lahko prikažemo vsebino in globino znanja, ki ga je posameznik osvojil na posamezni 
stopnji tečaja usposabljanja.  
 
 
2.3.2 Osrednje prvine 
Referenčne stopnje 
Skladno z  bolonjskim procesom bodo obstajale tri stopnje visokošolskega izobraževanja. 
Stopnje so povezane z izpiti in so naslednje: 
(1) osnovna stopnja, (2) višja stopnja in (3) stopnja raziskovalnega dela. Vse tečaje (de-le, 
module) je treba uvrstiti glede na stopnjo. Za tečaje na višji stopnji je značilno poglabljanje, 
razširjanje in ostalo napredovanje, ki je pomembno za osnovno raven.  
Na tej osnovi lahko za poklicno in strokovno izobraževanje razvijemo: 
1. prvotno stopnjo (temeljna ali osnovna stopnja), ki ustreza usposabljanju po obveznem 
šolanju (dveh) treh leta študija  - ISCED ¾. 
 
2. Vrednost praga ustreza različnim vrstam izobraževalnega okolja. Usposabljanje na 
delovnem mestu po splošnejšem ali specifičnem usposabljanju, s katerim pridobimo 
ustrezno kvalifikacijo. V obeh primerih mora biti posameznik sposoben opravljati poklic.  
3. Tretje stopnje (višja stopnja) so bolj napredne in vključujejo usposabljanje, ki se lahko 
razlikuje po času in vsebini. Za to usposabljanje je značilno večje poglabljanje in 
razširjanje, zlasti v primerjavi z obema omenjenimi stopnjama. Meja do visokošolskega 



izobraževanja je lahko zabrisana, isto pa velja tudi za mojstrsko stopnjo pri obrtni 
dejavnosti in vodstvena opravila v določeni panogi.  
 
Dokumentacija 
Model ne upošteva rezultatov in vsebine usposabljanja za sestavne dele prenosnega 
kreditnega sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja. Razvidno je, da bo moral 
mobilni posameznik za izobraževalne institucije v tujini posredovati informacije o svojem 
področju izobraževanja. Obstajajo dokumenti, kot so učni načrti predmeta, načrti tečajev 
in diplome.  
 
Enota/modul/tečaj 
Programi so sestavljeni iz enot/modulov/tečajev, čeprav omenjene izraze uporabljamo za 
opis enega pojava: dele programa, ki vključujejo nekaj, kar se  razlikuje od ostalih delov 
in kar lahko ocenimo in »certificiramo« (količinsko ovrednotimo). 
Moduli/enote so v okviru razpredelnice za referenčno stopnjo in prejmejo kredite glede na 
delovno obremenitev študenta. Moduli/enote ustrezajo pričakovanim učnim rezultatom in 
kompetencam, ki jih lahko ločimo glede na poznavanje in razumevanje,  znanje o delovanju 
in obstoju ali teoriji predmeta (poznavanje in razumevanje), delu, povezanim s predmetom, 
in izkušnjah, pridobljenimi s praktičnim usposabljanjem (znanje o delovanju)  in 
horizontalnih spretnosti/osnovah (znanju o obstoju) – Artur Schneeberger).. 
 
Značilnosti enot: 
1. So del programa poklicnega in strokovnega izobraževanja. Program lahko sestavlja 
različno število enot.  
2. Lahko jih dodamo skupku enot in programu.   
3. Lahko se razlikujejo po dolžini/trajanju in posledično se različnim enotam dodelijo 
različne kreditne točke.  
4. Imajo minimalno velikost. Ne smejo biti niti premajhne/prekratke niti 
prevelike/predolge. Na Švedskem ima najkrajša enota (tečaj) na višji srednji šoli 50 točk, 
kar ustreza dvema tednoma študija.   
 
Ocene  
Ocene posredujejo informacije o kakovosti dela posameznega učenca. Ocene podeljuje-
mo za dele programa (enote/module). Gre za kakovostno razsežnost količine.  
Merjenje kreditov 
Krediti so povezani s pojmi, kot sta delovna obremenitev in okvirni čas. Celotno trajanje 
mora temeljiti na konvencijah, kot je bolonjski proces, kjer eno leto polnega študija pomeni 
60 kreditnih točk. Če ima eno študijsko leto 40 tednov (1600 delovnih ur), predstavlja en 
teden študija 1,5 točk ECTS-ja (Evropski prenosni kreditni sistem). 
Okvirni čas je ocena časa, ki ga povprečni študent potrebuje, da se nauči posamezni del. 
Izkušeni učitelji in strokovnjaki lahko izračunajo to vrednost. Okvirni čas delu programa 
daje količinsko vrednost.  
»Kredit« je izraz, ki se navezuje na šolo oz. na (formalno) izobraževanje. 
Kreditov/kreditnih točk ponavadi ne podeljujemo na delovnem mestu (izjemo velja samo 
za državljane nekdanje Sovjetske zveze). Pri uveljavljanju neformalnega ali formalnega  



učenja je treba uporabiti merila, ki presegajo merila, uporabljena na šoli, ki pa vendarle 
lahko predstavljajo del uporabljenih meril.  
 
2.3.3 Zgradba 
Model C obravnava vprašanje prenosnega kreditnega sistema s stališča referenčnih stopenj. 
Program temelji na logiki napredovanja po različnih stopnjah (od osnovne/prvotne do 
višje/napredne stopnje), ki so opredeljene glede na znanje in kompetence. 
Vsak program vsebuje enote/module. Vsaki enoti/vsakemu modulu dodelimo prenosno 
kreditno vrednost na osnovi kreditov, ki so dodeljeni modulom (kakovostni pristop), in na 
podlagi ocen, ki jih dobijo posamezni študentje (količinski pristop).  
 
Ocene so količniki, ki jih uporabljamo pri kreditih. Glede na razpon ocen od 1 do 4 
pomnožimo kredite, ki jih dobi posamezen modul, z oceno in tako izračunamo prenosno 
kreditno vrednost modula.  
 
Primer A 
Program A, prvotna/osnovna stopnja modul 1 modul 2 modul 3 modul … 
Krediti 10 7 5 … 
Ocene 2 3 1 … 
Prenosna kreditna vrednost  20 21 5 … 
 
3. Skupne točke in slabosti modelov  
Naša razmišljanja moramo povezati z bolonjskim procesom, kot je že poudaril Sten 
Petterson, in kakor smo se dogovorili na konferenci v Dublinu. Med pisanjem tega 
dokumenta je postalo jasno, da lahko združimo vse tri pristope in vzpostavimo celovit 
model. Uporabljamo tudi večino definicij, ki so bile uporabljene v poročilu o napredku iz 
leta 2003.  
Model A upošteva vidik  učenca  in pojasnjuje načine za vzpostavitev ustreznic med 
formalnimi in neformalnimi nacionalnimi sistemi poklicnega in strokovnega 
izobraževanja. Poleg tega opredeljuje pogoje za organizacijo učnega načrta programa 
poklicnega in strokovnega izobraževanja, kot je modularizacija. Ker je modularizacija 
v sistemih poklicnega in strokovnega izobraževanja že uveljavljena, poudarek ni na 
usklajevanju, temveč na preglednosti konceptov modularizacije in posledično koncepta 
uporabe (priznavanja).  Poleg tega je priporočljivo, da uporabimo izraze enota in skupek 
enot, ker so skladne z mnogimi nacionalnimi sistemi poklicnega in strokovnega 
izobraževanja . Na Švedskem je tako najmanjše trajanje za enoto 2 tedna. 
Model B obravnava vidik formalnih institucij poklicnega in strokovnega izobraževanja 
ter pojasnjuje, kako se lahko dogovorimo o merjenju/merilih med interesnimi skupinami.  
Podrobno ponazarja merjenje in proces vrednotenja, ki vodi do kreditov. Poudarja pojma  
delovna obremenitev in časovni okvir. Ti dve spremenljivki sta zasidrani v stopenjski 
okvir (tukaj je bila ustrezno uporabljena klasifikacija ISCED). 
Model C obravnava vidik formalnih institucij  poklicnega in strokovnega izobra-
ževanja. Zgradbo programov poklicnega in strokovnega izobraževanja združuje z vidikom 
referenčnih stopenj. Količinske vidike, ki temeljijo na kreditih, nadomešča s kakovostnim 
vidikom, ki se navezuje na strokovnost, ki jo učenec pridobi glede na vrednost/vsebinsko 
obravnavanje.  



To spominja na ameriški sistem  povprečnih ocen. Učiteljem poklicnega in strokovnega 
izobraževanja daje aktivno vlogo pri določanju količinske vrednosti učnih dejavnosti v 
sprejeti konvenciji o celotnem trajanju glede na kredite.  
Merjenje kreditov je osrednji del vseh modelov.  Lahko bi osvetlili črno skrinjico 3 (José 
Luis Molina  
http://cedefop.communityzero.com/credittransfer?go=331743).  
 
Če povzamemo zamisel, sledi:  
 V modelu  A imamo kredite, ki so dodeljeni enotam z informacijami o ciljih, vsebini 
in rezultatih ocenjevanja delnih ali celotnih programov kvalifikacij, čeprav ne vemo, kako 
naj kredite  izračunamo.  
 Izračunavanje kreditov je ključno za oba ostala modela. Model B uvaja dve 
spremenljivki  (delovna obremenitev in časovni okvir) in priporoča, da ju povežemo z 
referenčnimi stopnjami.   
Povezovanje z učnimi rezultati glede na spretnosti, znanje in/ali kompetence.  
 
Model C še podrobneje izpopolni izračunavanje kreditov. Pojem vrednosti/posebne ob-
ravnave posameznega učenca uvaja kot kakovostno spremenljivko. To pomeni, da imamo 
alternativno možnost: v modelih A in B so krediti dodeljeni programu poklicnega in 
strokovnega izobraževanja in učencu, tako da se določi prenosna kreditna vrednost.  
Tri modeli so usmerjeni v prenos kreditov. Postavlja se vprašanje, če priporočene 
značilnosti ali dodatne značilnosti zagotavljajo zbiranje kreditov. Module in ocene lahko 
uporabimo za posredovanje količinskih informacij (moduli bodo opredeljeni kot v poročilu 
o napredku iz leta 2003 in posredujejo informacije o vsebini in vodenju programov kot v 
modelu A; ocene bodo podale informacije glede na vsebinsko obravnavanje posameznika. 
Krediti bodo vsebovali količinske informacije. V vseh modulih smo površinsko 
obravnavali vprašanje povezovanja kreditov z referenčnimi stopnjami, verjetno zaradi 
kompleksnosti tega specifičnega vprašanja. Referenčne stopnje med drugim posredujejo 
informacije o strokovnosti kompetence, ki jo je dosegel posamezni učenec na dani stopnji, 
in informacije o formalnem časovnem okviru za pridobitev kvalifikacije (kot v modelu C).  
Modela B in C se navezujeta na formalni sistem poklicnega in strokovnega izobraževanja, 
zlasti model C, ki vsebuje učenje v šolah in v formalnih učnih prostorih. Vprašanje 
dodeljevanja kreditov učenju na delovnem mestu še ni rešeno. Kot poudarja  Sten 
Petterson, je treba pri uveljavljanje neformalnega ali formalnega učenja uporabiti merila, 
ki presegajo merila, uporabljena na šolah, tudi če so slednja del uporabljenih meril.  
Z uvajanjem ocen bi lažje rešili vprašanje neformalnega in informalnega učenja, kar je 
slabost vseh treh modelov. S takšnim sistemom lahko mobilen učenec poklicnega in 
strokovnega izobraževanja prejme kredite za svoje učne dejavnosti in opravi končni 
preizkus znanja, ki upošteva njene/njegove zbrane kredite glede na vseživljenjsko učenje.  
Poleg tega moramo podrobno preučiti dodeljevanje kreditov. Treba se je posvetiti 
vprašanju, ali okvirni učni čas niha glede na starost učenca (mlad ali odrasel učenec), ali 
lahko narišemo krivuljo gostote učenja, ki upošteva kreditno vrednost.  
Pri vseh treh modelih se strinjamo s prožnimi kreditnimi vrednostmi za enote glede na 
nacionalne sisteme poklicnega in strokovnega izobraževanja, o potrebnem enotnem 
prevajalskem sistemu in pravilih za primerljivost. Poleg tega je poudarek vseh treh 

http://cedefop.communityzero.com/credittransfer?go=331743


modelov na glavni vlogi, ki jo pri določanju kreditnih vrednosti enot igrajo ponudniki 
programa poklicnega in strokovnega izobraževanja in učenci.  
 
4. Nadaljnje delo 
Delavnica članov ekspertne skupine, 6. april 2004 
Cilj delavnice: jasno razumevanje vseh modelov (vključno z modelom v poročilu o 
napredku) za izdelavo seznama značilnosti za ECVET in na koncu za opis ECVET-a.  
 
Priprave za delavnico: Oblikovanje vprašanj s stališča nacionalnih sistemov poklicnega in 
strokovnega izobraževanja in evropskega vidika poklicnega in strokovnega izobraže-vanja, 
da bi tako spodbijali in preučili vsak model in sintezo vseh treh modelov (ki so 
predstavljeni v tem delovnem dokumentu, oglejte si tudi posamezne prispevke o virtualni 
skupnosti).  
 
Maj, srečanje: 
Predstavitev  ECVET-a, razvoj scenarija s študiji primerov. 
Prva faza študijev primerov: Opredelitev opisnikov za študije primerov, ki so povezani z 
različnimi modeli mobilnosti a) znotraj formalnega poklicnega in strokovnega 
izobraževanja, b) za mobilnost tako v okviru informalnega/neformalnega kot tudi 
formalnega sistema) 
April in maj 2004: 
Imenovanje referenčnih skupin strokovnjakov, ki bodo izdelovali scenarije in razmišljali o 
uporabnosti shem ECVET-a (člani virtualne skupnosti in ekspertne skupine) 
 


