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Jóhannes Árnason kennari við Verkmenntaskólann á Akureyri fór á 
ráðstefnu – ECVET Forum 2017 á Möltu dagana 19. og 20. október.

https://www.erasmusplus.is/menntun/starfsmenntun/ecvet/

http://www.ecvet-secretariat.eu/en

http://www.ecvet-secretariat.eu/en/training-and-events/19-20-october-2017-annual-ecvet-
forum-malta

http://www.cedefop.europa.eu/fr/events-and-projects/projects/changing-nature-and-role-
vocational-education-and-training-vet-europe

Eitt af þeim skjölum sem send voru til væntanlegra þátttakenda var yfirlit um helstu 
hugtök og ferli sem tilheyra þessu ECVET kerfi.

ECVET stendur fyrir European Credit System for Vocational Education and Training.
Það inniheldur sett af viðmiðum og hugtökum sem styðja við það að hægt sé að 
viðurkenna nám sem fer fram við einar aðstæður þannig að það telji sem hluti af námi til 
skírteinis við aðrar aðstæður.
Hægt er að beita þessum viðmiðum á sveigjanlegan hátt í mismunandi löndum og við 
misamunandi námsaðstæður.  Sum lönd hafa ákveðið að nota ECVET í sambandi við nám
og þjálfun sem fer fram í öðrum löndum (t.d. styrkt af Erasmus Plus) á meðan önnur lönd 
nýta þetta kerfi líka innanlands t.d. í sambandi við endurmenntun.

Formal learning = formlegt nám  fer fram í skipulegu umhverfi sem er sérstaklega gert 
fyrir nám, í skólum eða þjálfunarstöðum.  Ætlunin er að nám fari fram og yfirleitt  leiðir það 
til viðurkenningar og skírteinis.

Informal learning = almenn reynsla og nám, er afleiðing af daglegum viðfangsefnum í 
vinnu, fjölskyldulífi eða tómstundum.  Það er ekki skipulegt og leiðir oftast ekki til 
viðurkenningar og ekki talið til skírteinis. Oftast er ekki ætlunin að læra neitt sérstakt.

Non-formal learning = óformlegt nám fer oftast ekki fram í skólum eða þjálfunarstöðum 
og leiðir ekki endilega til viðurkenningar og skírteinis.  Ætlunin er að nám fari fram og til eru
markmið, tímaviðmið og stuðningur.  Þetta gæti verið hluti af vinnustaðadvöl eða á meðan 
nýliði er að tileinka sér grunnþætti á vinnustað.

Competent institution = viðurkennd menntastofnun er ábyrg fyrir því að skipuleggja 
námsleiðir, gefa út skírteini, viðurkenna / meta námseiningar eða hefur önnur hlutverk í 
ECVET kerfinu.  Til dæmis námsmat, mat og viðurkenningu á námi samkvæmt viðmiðum 
ákveðins lands.

Nancy Hoffmann  (2011) í bókinni Schooling in the Workplace  (Harward Education 
Press) skilgreinir eftirfarandi:
Work-based learning:  gerir vinnuna að viðfangsefni í námi og skipuleggur námskrána í 
kringum hana.  Sumt af náminu fer fram á vinnustað en aðallega í skóla.  Námið er ætlað 
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til að gefa nemanum almenna þekkingu um vinnustaðina og oft kynning á ákveðnum 
starfsgreinum.  Markmiðið er oft að aðstoða ungmenni við að ákveða hvað þau vilja læra 
og hvetja þau til að halda áfram námi. 
Workplace learning:  fer fram á vinnustað en skólanám er stuðningur.  Það hefur 
ákveðna uppbyggingu og hægt að meta það og endar með námseiningum sem eru hluti af
námi til ákveðinna starfa. Workplace learning er þrengri skilgreining af því sem er mun 
víðara hugtak að ofan – Work-based learning.

Á Íslandi hefur oft reynst erfitt að gera greinarmun á vinnustaðanámi og starfsþjálfun.  
Sumir reyna að aðgreina þessi hugtök með því að segja að vinnustaðanám sé ólaunað, 
þar hefur skóli skipulagshlutverk eða að minnsta kosti sér um að finna staðinn fyrir 
nemann þótt vinnustaðurinn þurfi að sjá til þess að neminn fái þá upplifun/reynslu sem 
ætlunin er að neminn fái.  Starfsþjálfun er þá frekar launuð og felur fyrst og fremst í sér 
samskipti nema og vinnustaðar þótt oft sé um þriðja aðila að ræða, skóla eða t.d. IÐUNA  
sem sér um formlegu hliðarnar.  

Í grein sinni í Tímariti um uppeldi og menntun 2017 notar Elsa Eiríksdóttir hugtakið 
vinnustaðanám líka um það sem að ofan er nefnt starfsþjálfun, t.d. námssanmning 
iðnnema sem hluta af samningsbundnu iðnnámi.    
(Elsa Eiríksdóttir, 2017, Nám í skóla og á vinnustað: Viðhorf og reynsla sveina, kennara og
meistara af tvískiptu kerfi löggiltra iðngreina. Tímarít um uppeldi og menntun. 26 árg hefti  
1-2, 43 – 64.)

Greinilegt er að á þessu að vinnustaðanám og starfsþjálfun þarf að ræða vel og þegar 
þessi hugtök eru notuð þarf að vera ljóst hvaða merking er lögð í þau. 

ECVET áfram:
Learning Outcomes: námsviðmið – hæfniviðmið.
Þessi viðmið skýra út hvað neminn á að kunna, vera fær um og hafa hæfni til þegar námi 
og þjálfun er lokið.  Þessi viðmið eru ennfremur sett á hæfniþrep t.d. EQF (European 
Qualification Framework) og ISQF (Íslenski hæfniviðmiða ramminn).
https://www.stjornarradid.is/verkefni/menntamal/framhaldsskolar/haefnirammi-um-islenska-
menntun/

Hægt er að ná námsviðmiðum með ýmsum hætti þannig að þau fáist viðurkennd, í skóla, á
vinnustöðum við ýmsar aðstæður og með reynslu af margvíslegu tagi. 

ECVET miðar við að hægt sé að telja námseiningar sem innihaldi ákveðin námsviðmið og 
þau telji saman í skírteini.  ECVET einingar eru hliðstæðar við fein einingar í íslensku 
framhaldsskólum, miðað er við að eitt námsár sé 60 ECVET einingar = 60 fein.

Qualification system: Verknámskerfi er allt það sem tengist því að viðurkenna nám og 
annað sem tengir nám og þjálfun við vinnumarkaðinn og samfélagið. Það með talið er 
þróun og innleiðing á námsfyrirkomulagi og þeim ferlum sem tryggja gæði og gefa út 
skírteini.  
Verknámskerfi ákveðins lands getur verið samsett úr ýmsum kerfum og falið í sér 
hæfniviðmiða ramma = National Qualification Framework.

Qualification framework - Hæfniviðmiðarammi.  Tæki til að flokka skírteini miðað við 
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skilyrði um að ákveðnum þrepum sé náð.  Þessi rammi miðar að því að ná til og samræma
skírteini sem gefin eru út í landinu,auka gagnsæi þeirra, skapa framfarir og tryggja gæði 
þjálfunar fyrir vinnumarkaðinn og samfélagið.  Til er EQF = European Qualification 
Framework (Evrópski hæfniviðmiðaramminn) sem hægt er að nota til að bera 
hæfniviðmiðaramma mismunandi landa saman og gefa þannig út skírteini sem eru 
skiljanleg í mismunandi löndum.  Sjá hér lista um skírteinisviðauka fyrir útskriftir á 
framhaldsskólastigi á vef Europass.   (fletta niður vefsíðuna)
https://www.erasmusplus.is/menntun/stodverkefni/europass/mat-og-vidurkenningar/

ECVET kerfið miðar við að nota nokkur skjöl til að staðla nám og þjálfun.

https://www.erasmusplus.is/menntun/starfsmenntun/ecvet/

Þessi skjöl eru notuð til dæmis þegar nemar fara í vinnustaðanám og þjálfun í útlöndum.  
Þá sækir skóli um styrki og sendir nema.  Oft hafa skólar í mismunandi löndum 
samkomulag um að taka við og senda nema og þá eru skólanir í raun milligönguaðilar milli
skólans sem sendir og vinnustaðarins sem tekur við nemanum.  Skólinn í viðtökulandinu 
hefur tengsl við vinnustaði á sínu svæði og útvegar þjálfunarpláss og virkar sem 
stuðningsaðili fyrir nemann.  Það sama gera íslenskir skólar (eða aðrir aðilar sem taka við 
nemum) fyrir nema sem koma frá útlendum skólum eða þjálfunarstöðvum.

Memorandum of understanding MoU
Þetta skjal er samkomulag tveggja eða fleiri stofnana til dæmis um að senda og taka við 
nemum milli landa (stofnun sem sendir og stofnun sem tekur við nemum).  Í þessu skjali er
vísað til hæfniviðmiða og áhvaða þrepi er unnið.  Báðar stofnanir undirrita þetta skjal og oft
er það sent inn með umsókn um styrki til náms- og þjálfunarferða.

Learning Agreement:
Námssamkomulag fjallar um nám og þjalfun einstakra nemaog þar er vísað í ákveðin 
námsviðmið sem ætlunin er að ná eða stefna að með náms – eða þjálfunarferðinni.  Þar er
líka fjallað um þær aðstæður sem neminn mun búa við.  Í skjalinu er tryggt að 
viðtökustofnunin mun tryggja að þjálfun fáist og stofnunin sem sendir nemann tryggir að 
námið og þjálfunin verður metin.  Undirritað af sendanda (stofnun) nemanum, 
viðtökustofnun / vinnustað og ef um er að ræða milligöngustofnun.

Personal Transcript
Skírteini um náms- og þjálfunardvöl.  Ef neminn lýkur formlegu námi eða þjalfun sem metin
er á staðnum fær neminn skírteini um það sem sýnir hvaða viðmiðum neminn náði og 
hversu margar einingar er um að ræða.  Oftast er þetta metið sem hluti af námi í 
heimalandinu.  Svona skírteini eru ekki alltaf gefin út, t.d. ef náms- eða þjálfunardvölin er 
stutt og bara hluti af þjálfunartímibili.

Europass skjöl
Þetta eru stöðluð samevrópsk skjöl til að viðurkenna náms- eða þjálfunardvöl og til að 
setja fram upplýsingar um einstaklinga eða nám á staðaðan hátt.  
Sem dæmi má nefna CV eða ferilskrá, skírteinisviðauka og Europass Mobility (skjal um 
náms- eða þjálfunardvöl.
Sjá hér:  
https://www.erasmusplus.is/menntun/stodverkefni/europass

3

https://www.erasmusplus.is/menntun/stodverkefni/europass/mat-og-vidurkenningar/
https://www.erasmusplus.is/menntun/stodverkefni/europass
https://www.erasmusplus.is/menntun/starfsmenntun/ecvet/


ECVET Forum á Möltu 19. og 20. október 2017. Jóhannes Árnason jarn@vma.is

Ferðasaga.

Þriðjudagur 17. október 2017

Ferðin byrjaði á Akureyrarflugvelli með flugi Air Iceland Connect til Reykjavíkur, farið 
nokkuð á réttum tíma um kl. 20.20 og lent í Reykjavík um kl 21.00.
Gist í herbergi í orlofshúsi KÍ á Sóleyjargötu 33.

Miðvikudagur 18. október 2017

Vaknaði um kl. 4.00 og skaust yfir götuna á BSÍ til að taka flugrútuna kl.4.30.  Það var 
slagviðri, talsverð suðaustanátt en sem betur fer ekki mikil rigning.  Var að hugsa um að 
taka flug um nóttina frá Akureyri, það er boðið uppá það kl. 4.30 fimm daga vikunnar og þá
er lent í Keflavík um kl. 5.20 og þá þarf maður ekki að fara í gegnum innritun og vopnaleit í
Keflavík.  
Ég hugsaði einmitt um það að ég hefði átt að fara í þetta næturflug frá Akureyri þegar kom 
í ljós að sjálfinnritunarvélarnar virkuðu alls ekki í Kelfavík og það var alger örtröð að 
innritunarborðunum og að minnsta kosti 40 mínútna bið.  Allt gekk samt vel.

Flug Icelandair til Munchen fór á nokkuð réttum tíma um kl. 7.40.  Flugvélin var ekki full og 
ég fékk sæti við innganginn, sérlega mikið pláss og auð sæti við hliðina (veit ekki afhverju 
ég var þarna).

Mjög gaman að koma út úr flugvellinum í Munchen, stærðar torg undir þaki á milli terminal 
1 og 2.  Frábært veður, 15 – 20 stiga hiti og sólskin.

Flug  Air Malta fór svo nokkuð á réttum tíma frá Munchen til Möltu.  Lentum um kl. 21 og 
ég fór í leigubíl með tveim öðrum sem voru á leið á ECVET Forum líka.  Leigubílsferðin tók
um það bil 1/2 klst.  Við ókum meðal annars stutt frá staðnum þar sem Daphne Caruana 
Galizia blaðakona var myrt með bílsprengju 16. október.

Ég gisti á stærðar hóteli, db San Antonio Hotel + Spa og þar voru fundirnir haldnir líka.
http://www.dbhotelsresorts.com/dbsanantonio/

Fimmtudagur 19. október 2017

Titill Annual ECVET Forum 2017 var:
The role of ECVET to promote flexible vocational pathways
Hlutur ECVET í að stuðla að sveigjanlegum leiðum í starfsnámi.

Ráðstefnan var haldin á db San Antonio Hotel + Spa, Triq it-Turisti, Qawra, St Paul´s Bay á
Möltu.  Þessi staður er nokkuð frá Valetta.

Dagskráin var þessi:
Fimmtudagur 19. október.
8.00 – 8.30 kynning á ECVET fyrir byrjendur.  Ég fór þangað vegna þess að sá sem sá um
það var Paul Guest sem oft hefur komið til Íslands í tengslum við ECVET og Erasmus plus 
vinnu.

Paul setti fram einfaldar spurningar og benti fólki á helstu atriðin, ECVET og þar benti hann
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sérstaklega á C ið sem stendur fyrir credit trasnfer system.  
Margir hafa fært sig frá því að nota ECVET punkta en nýta sitt eigið einingakerfi.  
Íslendingar hafa líklega tekið upp mjög margt af því sem ECVET inniheldur því við höfðum 
ekki margt af þessu áður nema einingakerfið.

Paul benti á hópa af löndum sem voru metin og flokkuð í skýrslu árið 2015 eftir því hversu 
langt þau voru komin í að taka upp ECVET hugtökin. Ísland var talið fyllilega samræmt 
ECVET.
ESCO er nokkuð sem gæti hjálpað með hugtakanotkun.
https://ec.europa.eu/esco/portal/home 

8.30 – 9.00  skráning og kaffi   

9.00 – 9.40  Praktískir hlutir og stutt erindi til að bjóða fólk velkomið:

Russel Saunders,  Inchigo  bauð fólk velkomið.

Fulltrúi EC 
Carlo Scatoli
What next for ECVET?  We need money, now that the UK is leaving us. 
Miguel Santos.  Bauð alla velkomna á 8th ECVET forum.   Hann vonaði að vinnan hér yrði 
góð. 
Í Erasmus plus eru tvö tækifæri, stutt tímabil og Erasmus pro 3 – 12 mánuðir, fyrir nema 
eða nýútskrifaða til að fá góða reynslu af þjálfun í öðrum löndum.   Hann hvatti fólk til að 
passa að sækja um.

Godfrey Vella formaður landsnefndar um framhalds og háskólamenntun á Möltu.
Bauð alla velkomna, þakkar undirbúningsnefndinni og fólkinu sem ætlar að hafa 
framsögur.
Ánægður með hvernig gengur að innleiða ECVET á Möltu.  Meira þarf til að segja frá 
ECVET meðal þeirra sem eru í atvinnulífinu.  Ekki bara meðal skóla og annarra sem 
skipuleggja þjálfun.  Minnist á mat á reynslu.  Þegar rætt er um learning outcomes er 
mikilvægt að skilja hvað það þýðir.   Hann segir að fíllinn í glerbúðinni sé ennþá það að 
virðing fyrir starfsnámi þarf að aukast og ekki síður í samhengi við bóknám.

Smá hópefli.
Skæri blað og steinn til að fólk til að kynnast og blanda geði.  Linda frá Svíþjóð vann.

9.40 – 10.00   Erindi:  
Héléne Hamers frá CEDEFOB ræddi um að undirbúa framtíð starfsnáms og þjálfunar )
VET) í Evrópu 2020 – 2030
http://www.ecvet-secretariat.eu/en/system/files/documents/3765/helene-hammers-
cedefop-preparing-future-vet-europe.pdf 
Changing role of VET.
Fyrst fjallaði hún um athugunina.  Hvað hefur gerst í starfsnámi í Evrópu undanfarin ár og 
með því ætti að vera hægt að vita hvað þarf að gera á næstunni.
VET kerfi eru mismunandiHægt er að skipta þeim upp í fjóra hópa.  
Dual þjálfun.
Upphafsþjálfun / initial training.
Framhaldsþjálfun  further training.
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Hluti af endurmenntun  Part of LLL

VET er hluti af því að mennta og þjálfa fyrir starf.  Nefndi dæmi um að í læknanámi er talað
um VET.
VET er að breytast. 
meiri fókus á: Praktískta hluti, margvíslegar leiðir, new pathways for adults
(  LO  Levels  quality) 

Factors to change:
market pressure,  fyrirtæki þurfa að koma til móts við þarfir markaðarins,
role of EU institutions, 
pressure of the public opinion, VET kerfi þurfa að koma til móts við marga hópa fólks sem 
önnur kerfi ná ekki til, innflytjendur og þeir sem falla úr námi.

Margt sem gerist þannig að til dæmis háskólanám á ýmsum sviðum er að taka upp 
ýmislegt úr VET

Complexity to changes.
Það eru mjög margar hliðar og erfitt að hafa þær allar með þegar verið er að breyta 
starfsnámskerfum. 
Fleiri og fleiri aðilar koma að málum. Landskerfi eru úr mörgum aðilum en svo bætist EU 
við sem aðili að breytingum og uppbyggingu kerfisins.

Ýmsir erfiðleikar að eiga við.
Bara 25% fyrirtækja taka þátt í að taka nema.
Mörg kerfi eru ekki þróuð, til dæmis er ECVET ekki tekið með í þróun kerfanna.

Áskoranir:
VET kerfi verður að fylgja þróun á vinnumarkaði.
Það þarf líka að passa að þjálfa fólk í þau störf sem þarf að sinna (mismatch)
Fólk í Evrópu verður eldra,  innflytjendur þurfa aðstoð í VET kerfum líka.
Færra ungt fólk skiptir miklu máli fyrir VET kerfi.  IVET eru initial VET og þar verða miklar 
breytingar ef færri og færri börn fæðast.
Gæti verið gáfulegt að kynna möguleikana á að fara í gegnum VET kerfi ef hægt er að 
halda áfram inn í háskólanám.

Fyrir eldra fólk þarf að þjálfa það þannig að það geti unnið með nýja tækni og haldið áfrma 
sínum ferli.   Oftar talað um andragogy en ekki bara um pedagogy, þ. Kennslufræði / 
uppeldisfræði fyrir fullorðna en ekki bara til að vinna með börnum.
Mikilvægt að auka samskiptahæfni til að geta unnið með eldra fólki sem ekki passar í störf.
CEDEFOB ræðir um andragogy, hvernig er unnið með eldra fólk.

Hún ræðir um þær stöðugu breytingar sem eru í gangi og hefur áhyggjur af því að VET 
kerfin séu ekki að vinna með það hvernig fólk vinnur með breytingar.
Störf munu hverfa og önnur koma í staðinn.  Sum störf munu breytast mikið.  Einhverjar 
athuganir sýna að stór hluti starfa mun breytast á næstu árum.  VET kerfin þurfa að fylgja 
þessu til að sinna því að vinnustaðir fái hæft starfsfólk.

Lausnir á ýmsu af þessu felast í því meðal annars að ræða um breytingarnar og vinna að 
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stöðugum endurbótum.
Sumt af því sem ætti að gera er að búa til breiðari prógrömm sem gefa möguleika á vali í 
ákveðnar áttir.

Bendir á punkta frá CEDEFOB sem liggja frammi.
http://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/changing-nature-and-role-
vocational-education-and-training-vet-europe 
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9123

10.00 – 10.45  Kynningar á umbótum á landskerfum í VET í samræmi við ECVET kerfið.

Gino Schiavone, stjórnandi innri gæðamála hjá Ferðamálamenntastofnun Möltu, hann er 
líka í sérfræðihópi um ECVET á Möltu.
Býður alla velkomna, hann er einn af fjórum ECVET sérfræðingum.
http://www.ecvet-secretariat.eu/en/system/files/documents/3764/gino-schiavone-ecvet-
malta.pdf 
Malta.  
Ráðuneyti menntamála er í ráðuneyti fyrir atvinnumál.
Til er stofnun fyrir framhaldsnám og háskólanám, þar eru mál ECVET undir.
ECVET er notað fyrir allt starfsnám en ekki bara fyrir mobility.

Komið var á kynningu á starfsnámi í skóla fyrir 11 – 16 ára.
Byggt upp á hæfniviðmiðum.

Hæfniviðmiðaramminn á möltu er eins og EQF.
Þrep 1 – 4 nota ECVET  en 5 – 8 nota ECTS.

Ræðir um að 20% af námsbrautunum innihalda lykilhæfniþætti svo sem tölvufærni og fleira
sem nýtist allsstaðar.  Einnig gagnrýn hugsun.  Ræðir um það ferli að skrifa hæfniviðmið 
og að þar er oft farin sú leið að skrifa þau eins og matsþætti.

Mobility er mikilvægt fyrir Möltu.
Margir nemar fara mili landa til að fá þjálfun.
Notuð eru modular kerfi í starfsþjálfun.  Þá er til áfangi fyrir hvert viðfangsefni.

Hvernig eru stakeholders teknir með?

Fagráð fylgja námsbrautum.
ITS  hefur Scientific Committee.  Fagráð ferðamála vinnur með skólanum.
Fagráðið fer yfir námið,  þau hafa meiri áhuga á hæfniviðmiðunum heldur en kerfinu.

Kirsi Lounela, frá Starfsmenntamiðstöð í Sedu í Finnlandi.
http://www.ecvet-secretariat.eu/en/system/files/documents/3766/kirsi-lounela-finland-
flexible-vocational-learning-pathways.pdf 
Nefnir líka kaffihléð.
Flexible vocational learning pathways Case Finland.
Notar norðurljósin sem samlíkingu við sveigjanlegar námsleiðir, norðurljósin flökta og 
breytast.
Sveigjanleiki, valmöguleikar og viðurkenning eru aðalatriðin í Finnska kerfinu ásamt því að 
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vera í nánu samstarfi við atvinnulífið.

Allar námsleiðir hafa einingagrunn. 
Hægt er að ná í einingar fyrir einstaka áfanga og það hjálpar til dæmis þeim sem eiga 
erfiðara með nám því þeir geta smám saman safnað einingum. 

Hægt er að hefja nám hvenær sem er ekki endilega bundið ákveðnum dagsetningum. 

Nota herma og virka þjálfun á vinnustað.
Frá 1. janúar 2018 verða til 160 qualifications  (hæfnibréf).
Meiri samvinna milli skóla og vinnustaða.

Fleiri og fleiri kennarar vinna með nemendur á vinnustöðum.   Guiding and coaching mun 
verða meiri þáttur í starfi kennaranna og það þarf að þjálfa kennarana.

Kerfið byggir minna á tíma en meira á hæfniviðmiðum og mati á hæfni. 
40 nefndir meta námið og þarfirnar og eiga að láta það passa saman.  Þetta gætu verið 
starfsgreinaráð.

Yfirleitt er allt nám og þjálfun sem nemendur taka í útlöndum er metið inn í nám þeirra í 
Finnlandi.

Að lokum nefnir hún dæmi frá sínum skóla um margvíslegar leiðir og margvíslegar gerðir 
nemenda sem fara mismunandi leiðir til að ljúka námi.
Sprinters sem höfðu með sér ýmsa hæfni og eru fljót í gegnum námið, nýta sér allskyns 
leiðir með tölvur og fjarnám til að flýta fyrir sér.
Orienteers eiga við allskonar vandamál að stríða.  Gerð er einstaklingsbundin áætlun fyrir 
hvern nema.  
Duathlonists sameina nám í skóla og á vinnustað.
Cross country skiers sem vilja mikla praktíska þjálfun og raunveruleg verkefni.
Þeir geta jafnvel tekið sameiginlegu áfangana á meðan.

Þannig eru til margar leiðir og oft hafa mobility til dæmis vinnustaðadvöl í útlöndum komið 
inn í þessar leiðir.

Í Finnlandi er mikilvægt að nota hæfniviðmið fyrir nám.  ECVET hefur stutt þetta kerfi mjög 
mikið.  Mikilvægt er að sjá fyrir endann á námsprógramminu sem neminn er að stefna á.

10.45   kaffihlé.

11.15  Kynning á vinnustofum – Sveigjanlegar leiðir í starfsnámi til að auka möguleika á 
ráðningu í starf.

11.30  Samhliða vinnustofur  um eftirtalin málefni

Að auka starfsmöguleika með því að:  (Boosting employability by..)

V1 Skipuleggja skírteini / námsleiðir með því að nýta vel skilgreinda klasa af viðmiðum.
Designing qualifications in terms of clearly defined groups of learning outcomes. 
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V2 Meta einstakar einingar af viðmiðum og skrá niðurstöðurnar fyrir allar einingarnar.
Assessment of individual units of learning outcomes and documentation of the results.

V3 Safna saman klösum af námsviðmiðum til að ná að ljúka námi og þjálfun til 
skírteinis.  Accumulation of groups of learning outcomes to achieve a full qualification.

V4 Yfirfæra klasa af námsviðmiðum milli mismunandi þjálfunarkerfa og hæfniþrepa.
Transferring groups of learning outcomes between different qualification systems and 
levels.
Stjórnandi var Rinske Stelwagen

Frances Thom 
Talked about the PEARL transnational Cooperation Activity
Pathways to enhanch..
Workshop in Glasgow May 2015.

Conclusion is:
Pure and healthy relationship is based on trust.

Unni Teigen
Adult Education  - The Norwegian Government´s Ambition
Deliver training to groups that have difficulty in the work environment.

Erfitt vegna mismunandi aðstæðna fólks, erfitt að standa tímaáætlun og margt truflar.  
Sérstaklega hjá þessum hópum sem unnið er með.
Hvernig var þetta gert?  Þróa sjálfstæð námskeið (modules) fyrir sérstaka þætti.

Spurt um námskeið fyrir leiðbeinendur í fyrirtækjum, in company trainers.
Norska leiðin er að hafa tveggja ára skólanám og tveggja ára samning við fyrirtæki til að 
læra en ekki er hægt að ætlast til að fullorðnir klári allan þann process.  Fylkin eru með 
miðstöðvar fyrir nemasamninga og þau sjá um að meta vinnustaðina og gefa nemaleyfi.

Rinske talaði um yfirfærslu sem er mjög vítt hugtak.

Niðurstöðurnar af hópavinnu voru ekki mjög skýrar.  Þó á að vera hægt að yfirfæra og nýta
námsviðmið þannig að sum þeirra eru mjög almenn og gilda um flest störf en önnur eru 
algerlega fagbundin.  Fólk hafði eiginlega meiri áhyggjur af því að mismunandi aðilar skilji 
ekki alveg um hvað er rætt.  Stjórnendur í menntakerfinu, kennarar, þeir sem stýra 
samskiptum við Evrópu, kennarar, vinnuveitendur og foreldrar þurfa að hafa lágmarks 
sameiginlegan skilning á þrepum og því hvað hæfniviðmið þýða.

V5 Að hafa aðila vinnumarkaðarins með þegar verið er að setja upp og endurnýja 
áfanga og einingabær námsviðmið.  Involving labour market stakeholders in the design 
and update of modules and units of learning outcomes.

Hádegisverður.
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kl. 14.00  Real life stories: using ECVET for long term mobility.
Nemar frá ferðamálaskóla Möltu  og stjórnandi hjá ferðamálasamtökum Möltu sögðu frá 
reynslu sinni.

Miriam Galea sem sér um vinnustaðanám hjá ferðamálaskóla Möltu.
Hún lýsti ferlinu sem hún fer til að sjá um þetta.
Hún segir að nemendum gangi vel.  
Skýrslur nemenda eru lesnar og þeir fá feedback bæði gott og beiðni um að gera betur.  
Yfitleitt gengur þetta vel en stundum þarf að færa nema milli vinnustaða ef illa gengur.
ECVET hefur gefið strúktúr með einingum og stöðluðum viðmiðum. 

Michaela Perry var nemi í London í heilt ár.  Hún var að vinna með markaðsmál og fleira, 
sinna viðskiptavinum, sjá um upplýsingapakka, við fjölmiðla og fleiri.
Hún sagðist hafa þroskast mjög mikið.  Hálfgert sjokk en mjög gott.  Maður verður að 
treysta á sjálfan sig.  Það er erfitt að vita ekki hvað á að gera en um leið og maður skilur 
það er allt auðveldara.  Bjó hjá fjölskyldu utan við London.
Hvernig gekk að læra samkvæmt markmiðum?  Við þurftum að fylla út og svara skýrslum 
með starfsfóstrunum í vinnunni á ca 3 mánaða fresti.
Aðalatriði var að þroskast.  Sjá um sig, peninga og allt.

Simona Gaydarova var á hóteli í London í heilt ár.  Hún fékk að reyna alla hluti á hótelinu.
Hún sagði að hún hefði þroskast og hún orðið sjálfstæð, maður fullorðnast.  Hún segir 
meira skoðun sína og styrkti sjálfsmyndina.  Hún bjó í herbergi í hótelinu.
Hún spurði starfsfóstrann hvernig gengi og þurfti að skila skýrslum líka.
Ánægð með að hafa farið í þetta, það að vinna á Möltu og í London er ekki eins, sumt er á 
hærri standard og við þurfum að læra það.  Fara út úr þægindarammanum er mikilvægt.

14.25   Vinnustofur aftur. Kynning.

14.30 – 16.00  Vinnustofurnar endurteknar, þó voru aðrir sem stýrðu og höfðu framsögu en
um morguninn.

V8   Safna saman klösum af námsviðmiðum til að ná að ljúka námi og þjálfun til skírteinis.  
Accumulation of groups of learning outcomes to achieve a full qualification.
Paul Guest stýrði.

Eva Farkas frá Ungverjalandi
Hefur sömu hæfniþrepin eins og EQF en notar fjórar gerðir af viðmiðum.  
Knowledge, skills, attitude, autonomy-responsibility
Ekkert einingakerfi.
Hún segir að einingakerfi skipti í raun ekki svo miklu máli, aðalatriði séu að viðmiðin náist.
Skjölin sem eru notuð þegar nemar fara í þjálfun annarsstaðar auka stöðlun og hjálpa við 
mat á hæfninni og auka traust.

Mat á óformlegu námi í Ungverjalandi.
Ekkert heildarkerfi en á ríkar rætur í skólakerfinu og reglum um nám.
Vegna þess að skólarnir fá peninga vegna fjölda tíma í þjálfun eru skólastjórnendur ekki 
hrifnir af því að meta óformlegt nám. 
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Búinn var til handbók um hvernig á að skrifa námskrá út frá hæfniviðmiðum og innan 
ramma Evrópskra kerfa.

Hans  ???
Sænskt kerfi virkar vel við að færa einingar til hliðar en ekki vel við að byggja upp skírteini 
með einingum úr ýmsum áttum.

12 mismunandi VET prógrömm í Svíþjóð, ættu að vera sveigjanleg á sínu sviði til að mæta
kröfum vinnumarkarðins.
2013 skiptu 14% nemenda um prógramm. 
Ca 20% nemenda eru ekki í sænska starfsmenntakerfinu, vegna tungumála eða annarra.  
Mjög lítið regluverk er um starfsheiti.   Nánast engar námsleiðir leiða til útskrifta á lægri 
hæfniþrepum en 4 EQF, sama og á Íslandi.
Mikil andstaða er við að útskrifa á lægri hæfnþrepum, frá stéttarfélögum og social 
demokrata stjórninni.
Margvísleg félagsleg vandamál hafa mikil áhrif á starfsmenntun og hugmyndir um hana.  
Innflytjendur og fleiri atriði koma þar inn.

Erfitt hefur verið að búa til pakka sem ekki leiða til útskrifta á efri hæfniþrepum en leiða 
ekki bara til láglaunastarfa. 

Paul Guest.
Do processes currently differ for the assessment, validation and recognition of groups of 
learning outcomes that have neen acquired  or achieved in formal, non-formal and informal
learning contexts?
IS yes skills evaluation assesses the competency in specific things, the outcome is a list of
courses 

In how far do qualifications structured in terms of clearly defined groups of learning 
outcomes help to boost the employability og VET - learners

The language is difficult it is important that people in the workplace understands the things 
we use.
It is good to be able to get a recognition for a short course, it can tell that you know 
something.  This can lead to better employability.  We talked about soft skills and how 
these can be included and awarded.
Mikilvægt að hafa verkefni activity / tasks með þegar rætt er um viðfangsefni í námskrá í 
starfsnámi. 
Þegar nemar / einstaklingar vita og skilja hvað er átt við með lýsingum á hæfninni er 
líklegra að þeir taki ábyrgð á því og hafi áhuga.

Rætt um mat á óformlegu námi, raunfærnimat koma þar inn og það fer fram að talsverðu 
leyti eins í mismaunandi löndum en samt eru smá afbrigði af þessu ferli, portfolio eru 
notaðar og mismikill hluti praktískt mat eða viðtöl.
Viðtöl, athuganir á vinnustað, skýrslur frá vinnuveitendum, portfolio frá nemanum og lfeiri 
aðferðir notaðar við matið.  Í Frakklandi er mat fyrir framan nefnd.  Fyrirtæki biður um mat 
á hæfni en það er ekki til í opinberu kerfi, þá er hægt að taka það inn í kerfið. 

What barriers exist in terms of the accumulation  of groups of learning outcomes with a 
view to achieving a full qualification.
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Sustainability of the evaluation process.  Erfitt að halda úti matsþjónustu þegar fáir nýta 
hana.

Alls konar atriði geta hindrað fólk í að fá metna reynslu, vinnuveitandi getur verið 
andsnúinn því, lesblinda og annað slíkt getur hindrað, erfitt að taka síðustu áfangana, t.d. 
fræðilega undirstöðu og slíkt.

Það að bjóða stuttar námsleiðir getur leitt til brottfalls því einhverjir vilja bara komast í 
vinnu.

Paul sagði frá hinum hópnum.

Já, það vantar sameiginlegan orðaforða til að allir skilji við hvað er átt.

Hindranir eru ýmsar, reglur t.d. á Möltu er bara hægt að meta 50% af námsleiðinni með 
raunfærnimati.
Legal barriers is it allowed, financial (fæ minni peninga ef neminn fær áfangann metinn, þá
þarf ekki að kenna nemanum þennan hluta og enginn fær greitt fyrir kennsluna.)

Kaffihlé.

16.30 – 18.00  
Umræða.  Að gera sveigjanlegar námsleiðir hluta af endurmenntun með því að nýta 
ECVET og önnur samevrópsk tæki og kerfi.  Making flexible learning pathways in lifelong 
learning a reality by using ECVET and/or other European tools.

Daniela Ulicna frá ECVET secretariat stýrði umræðum um niðurstöður vinnustofanna.

19.00  Við fórum í rútum frá hótelinu að Mdina virkinu sem er gamalt svæði þar sem Möltu 
riddarararnir höfðu virki.   Þar hefur meðal annars verið unnið upptökum á Game of 
Thrones.
http://thefairytaletraveler.com/2015/05/03/game-of-thrones-filming-locations-in-malta/ 
Svo var ekið að veitingastað og við fengum kvöldverð í Maltneskum stíl.

Föstudagur 20. október 2017.

Open Space workshop on how to support teachers and trainers in companies.

Katrin Þýskalandi, 

Martine Frakklandi  good for companies to have students.  Now ministry wants more about
soft skills.

Annette Denmark  Sosu  

Angelika Grande Norway  regional education authority, Trondelag.  Working with 
companies, we need to have the same understanding of the issue talk the same language.
Regional approach, perhaps not call it ECVET but something else.
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Slowly introduce the terms.
Calling the Wolf a dog.

Jóhannes frá VMA

Olga Check Republic
How to use ECVET and make it user friendly and insteresting for 

Helena Check Republic.  ECVET coordinator,  ECVET well known in the country.
Prepare units og learning outcomes for teachers going abroad.
They have different resources for teachers.

Karolina Croatia.  Teacher math. Teachers do not have time for the things needed when 
organizing mobilities.
The time needed  for mobilities needs to be recognized.  Teachers 

Ivica Croatia.  Teacher.  Changing programs into outcomes. 

Sylvia Italy.  Chemistry teacher.  Using ECVET for mobilities.  Internships compulsary.  

Christina  Austria.   Interesting to how to help teachers

The way to use ECVET in disguise is to use the term “ How to work with quality mobilities.”

Domestic mobilities arre using the same things 

How to make good use of time for teachers?

Denmark, VET schools need to have cooperation with unions and other stakeholders.

Must remember that the student is the focus, the learning and training of the students will 
be relying on the work of teachers and trainers / workmentors.  Therefore all the support 
for teachers  taking care of students is very important.  

Understanding the need for work / time for preparing is important.

Working with host organizations is easier, why can we not have one KA1 project with two 
or three partners in different countries. 

Who is the specialist for assisting students?  Teachers:   How can intermediary institutions 
be specialists in mobilities?

A lot of comments about the complexity of the process, finances and the time teachers 
need to put into the work of sending students.

It is important to remember the soft skills added during the mobility or training. Sometimes 
the language skill is not good when going abroad but when the student comes back having
been able to cope even if the student has little language skills the student has increased 
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self esteem because he/she managed on his/her own in a foreign country.  This has to be 
based on good preparation, that the teacher knows the workplaces and the student can 
rely on support in the workplace.

If possible a school should hava available experts in contacting companies / workplaces, 
both locally and internationally so the teachers can focus on the support for students, also 
visiting students in companies locally and abroad.

Eftir hádegisverð fór ég í fylgd með öðrum í gönguferð í nágrenni hótelsins, ég nennti 
eiginlega ekki að sitja í strætó eða leigubíl til Valetta.
Veðrið var got að við löbbuðum um svæðið.  Mest ferðamannahótel og lítið að sjá af 
einhverju Maltnesku sérstaklega. 

Fórum að fengum okkur kvöldverð.

Laugardagur 21. október 2017.

Ég fór eldsnemma með leigubíl ásamt fleirum frá hótelinu að flugvellinum, það tók stutta 
stunda að tékka inn og svo var flogið til Heathrow og svo áfram til Íslands með Boeing 767 
breiðþotu Icelandair.  Flugrúta og svo innanlandsflug til Akureyrar fyrir kvöldmat.
Notaði flugferðirnar og bið á Heathrow í að þýða Briefing note Cedefop frá í September.

http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9123

14


