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Ferðin var farin til að sækja ECVET forum í Vínarborg 30. og 31. október 2014.
Ferðalangar voru: Dóra Stefánsdóttir frá RANNÍS, Ingibjörg Rögnvaldsdóttir úr
Tækniskólanum og Jóhannes Árnason frá VMA.
Hér er í bland ferðasaga, það sem ég skrifaði á fundunum, hugleiðingar um efnið og
upplifun af ferðinni og Vínarborg. Ef einhver vill hirða texta úr þessu þá er velkomið
að senda ritvinnsluskjal eða ef hægt er að taka textann úr PDF skjalinu er það
velkomið. Hafið samt samband við jarn@vma.is
Þriðjudagur 28. október 2014.
Jóhannes byrjaði á Akureyri í snjókrapa, ca 8 cm þriðjudag 28. okt með því að fljúga
með Flugfélagi Íslands til Reykjavíkur kl. 19.55. Það þurfti að afísa vélina og við
töfðumst ti l 20.10 og lentum í Reykjavík kl. 20.50. Flugið fínt. Gisting hjá KÍ á
Sóleyjargötu 33.
Miðvikudagur 29. október 2014.
Vaknað um kl. 3.30 og gengið frá í herberginu. Smá snarl á N1 við Hringbraut og svo
ekið við hjá Ingibjörgu í Lundi í Kópavogi og við komum til Dóru í Maltakri í Garðabæ
um kl 4.30. Við fórum með Dóru á hennar eigin bíl til Keflavíkur og við komin þar
uppúr kl. 5.00.
Innritun hjá WOW og hefðbundið kaffi
og smá fríhöfn. Flugið til
Kaupmannahafnar var WOW303 og
átti að fara kl. 7.15. Við ýttum frá
landgangi og eftir öryggisleiðbeiningar fórum við í loftið 7.25.
Vélin hefur líklega verið 80% full.
Við lentum í Kaupmannahöfn rétt fyrir
kl. 11 að staðartíma (10 á íslenskum
tíma). Það var að birta til, hafði verið
þoka og smá súld. Við settum töskur
í geymslu og tókum lestina á
Ég sat við Vestur Vænginn í WOW þotunni.
Hovedbanegården. Svo eyddum við
tímanum í að rölta um á Strikinu og í kring. Borðuðum á Pósthúskaffinu, efsta hæðin
á pósthúsinu við Købmagergade er veitingastaður. Veðrið var mjög gott ca 10°C hiti
og næstum sólskin.
Á Ráðhústorginu var verið að hirða upp síðustu leifarnar af stóru ísklumounum sem
höfðu verið þar síðustu dagana.
Svo tókum við lestina aftur á Kastrup frá Nørreport. Það eru heilmiklar framkvæmdir
bæði á Nørreport og Kongens Nytorv því Danir eru að byggja Metro línu sem fer
hringinn og það þýðir 17 nýjar stöðvar. Á að verða tilbúið 2018. Við tókum lestina
um kl. 15 og það tók ca 20 mínútur á flugvöllinn.
Við vorum búin að innrita okkur í Austrian Airlines OS305 flugið til Vínar ca 15.20 og
það tók skamma stund að fara í gegnum öryggisleitina. Ég lærði að þegar maður
tekur allan farangurinn í lítilli tösku með sér í vélina þarf að hafa snyrtivörur í glærum
plastpokum og taka þær uppúr töskunni. Heklunálin hennar Ingibjargar var ekki nógu
hættulegt vopn til að hún yrði gerð upptæk, samt var heklunálin skoðuð vel.
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Flugið til Vínar fór af stað á um það bil réttum tíma 17.40 og við lentum í Vín uppúr kl.
19.00. Þar var ca 12°C hiti. Við komumst að því að strætóinn sem hentaði okkur svo
vel að hótelinu var nýfarinn og næsta ferð var eftir næstum klukkutíma þannig að við
tókum leigubíl sem kostaði 45 Evrur eða 15 Evrur á mann. Leigubíllinn var ca 20
mínútur frá flugvellinum að hótelinu Park Inn Radisson við Wagramer Strasse.
Veitngastaðurinn á hótelinu var fullur (örfá borð
og löng bið) þannig að við fórum á bensínstöð sem
er við hliðina á hótelinu, náðum í snakk, ost, vín
og bjór og fleira og snæddum á einu
hótelherberginu. Herbergin eru stór og fín.
Fimmtudagur 30. október 2014.
Morgunverður og við röltum frá hótelinu líklega
300 metra yfir á NH Hótelið þar sem fundurinn fór
fram. Við vorum stödd á nokkurskonar eyju í
Dóná og þar er svæði sem kallast Vienna
International City eða alþjóða borgin Vín (UNO
City). Þarna eru ýmsar af þeim alþjóðlegu
stofnunum sem hafa aðsetur í Vínarborg svo sem
OPEC og alþjóða kjarnorkumálastofnunin.
Skráning á fundinn, fengum gögn og lítinn
bakpoka.
Jóhannes á Ráðhústorginu í

Það var dálítið skrítið að koma inn í salinn þar sem
Kaupmannahöfn.
fundurinn var haldinn, engin borð heldur mjög
þéttar raðir af stólum, Fundurinn átti að byrja kl. 9.00 en 3 mínútur yfir kl. 9 var sett
af stað tiltölulega hávær tónlist, I Feel Good, og nógu hávær til að það var ekki hægt
að tala saman nema bara hlið við hlið. Það varð mjög fljótt alltof heitt í salnum.
Um ECVET.
Eitt atriði sem kom í hugann þegar verið var að lesa
það sem hafði verið sent út til þátttakenda og
almennt um ECVET var þýðing á ákveðnum
hugtökum á íslensku.
Learing Outcomes = lærdómsviðmið en hefur verið
þýtt sem hæfniviðmið.
Learning outcomes eru svo þrennskonar.
Knowledge = þekking , skills = færni , Competence
= hæfni.
Í þessum ECVET skjölum er mikið rætt um Units of
Learning outcomes sem merkir að náms- /
lærdómsviðmiðunum er skipt í einingar. Þetta
þekkjum við á Íslandi en þetta er ekki gert allsstaðar.
Sem dæmi má nefna að þegar við tölum um
Á pósthúsinu. Skúlptúr að mestu
námssamninga í iðngreinum á Íslandi er fyrst og
gerður úr gömlum fjarskiptatækjum og
fremst talað um tíma í vikum og því er breytt í
tölvuhlutum.
einingar en hér er átt við að það væri hugsanlega
jarn@vma.is
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hægt að ljúka samningnum á styttri tíma ef viðkomandi hefur náð tökum á efninu,
færninni og er orðinn hæfur til að sinna þeim störfum sem verið er að þjálfa til. Þetta
hefur aðeins komið upp í umræðunni hjá okkur þegar rætt er um það að stytta nám til
stúdentsprófs og jafnvel líka til sveinsprófs.
Rétt er að benda á að ECVET er stytting á European Credit System for Vocational
Education and Training. Líklega má spyrja að því hvort það að við erum farin að tala
um hæfniviðmið og að skrifa markmið þannig að þau segi hvað einhver á að geta gert
eða skilið í stað þess að eingöngu sé talað um það um hvað eigi að læra sé komið úr
þessu ECVET umhverfi þótt við höfum lítið heyrt um það. Erum við svona hrædd við
ES að það má ekki einu sinni segja hvað hlutirnir heita eða hvaðan þeir eru komnir?
ECVET snýst sem sagt um að lýsa starfsnámi í skóla og á
vinnustað í lærdómsviðmiðum sem hafa skýra merkingu
og hægt er að meta hvort einhver hafi náð þeim. Síðan er
hægt að telja þessi viðmið saman og samanlagt byggja
þau upp Qualifications = skírteini (eða
starfsfærniviðurkenningar) t.d. á ákveðnu hæfniþrepi.
Hugmyndin með að hafa E-ið með er að lærdómsviðmiðin
séu til á skiljanlegu tungumáli þannig að nemi geti lokið
þeim í öðru landi og fengið þau metin í heimalandinu t.d.
þegar neminn velur eða skólinn kemur nemanum í nám
eða vinnustaðanám í öðru landi til dæmis í gegnum
ECVET mobility styrki (Mobility merkir að vera
hreyfanlegur, kannski er Mobility í þessari merkingu
hreinlega hreyfanlegt nám).
ECVET gerir líka ráð fyrir að hægt sé að meta
lærdómsviðmið (þekkingu, færni og hæfni) sem hafa
náðst í óformlegu námi eða einfaldlega við einhverjar
aðstæður sem við myndum oftast ekki kalla nám. Á
Í Nyhavn, Dóra Stefánsdóttir frá útlensku er talað um formal education = nám í skóla eða
RANNÍS til vinstri og
formlegt vinnustaðanám. Non formal education =
Ingibjörg Rögnvaldsdóttir frá
óformlegt nám er þá þegar maður lærir ýmislegt nýtt við
Tækniskólanum til hægri.
að byrja á nýjum vinnustað eða vinna við eitthvað eða
stunda tómstundir sem fela í sér að þroska með sér þekkingu, færni og hæfni.
Informal education = formlaust nám gæti verið fólgið í því að læra einfaldlega
allskyns hluti í gegnum lífið þannig að fólk sem hefur prófað eitthvað eða hefur
reynslu af einhverju býr yfir annarri þekkingu færni og hæfni en þeir sem ekki hafa
prófað þetta.
Meiningin er að ECVET nái yfir allar gerðir af slíkum lærdómsviðmiðum þannig að
hægt sé að meta það hvort einhver sem hefur unnið á veitingastað hafi nú þegar
þekkingu, færni og hæfni sem myndi fást metin þannig að þessum lærdómsviðmiðum
sé lokið. Þarna er komin að hluta til hugmyndin um raunfærnimat.
Að öllu þessu samanlögðu er ég á þeirri skoðun að við þurfum í sjálfu sér ekki að
breyta miklu í því sem við gerum eða erum að fara að gera til að nám í VMA og öðrum
starfsnámsskólum á landinu falli vel að þessum ECVET skilgreiningum.
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Kl. 9.10 byrjaði fundurinn.
Ef einhver les þetta þarf að taka tillit til þess að þetta er það sem ég tók eftir og þetta
er líka mín túlkun á því sem fram fór. Ýmislegt hefur farið framhjá mér og ég hef
örugglega misskilið sumt.
Fiona (master of ceremony) byrjaði á að bjóða alla velkomna. Hún fékk hópinn til að
hlusta og útskýrði nokkra hluti.
Fulltrúi Austurríkis. Hanspeter Huber stýrir alþjóðamálum í Ráðuneyti menntunar
og jafnréttismála í Austurríki.
Austurríki hefur langa reynslu af verkmenntun eins og önnur þýskumælandi ríki.
Í Austurríki er mjög lítið atvinnuleysi meðal ungs fólks meðal annars vegna Dual
kerfisins sem við notum. 80% af 16 ára ungmennum taka þátt í einhverskonar
starfsnámi.
Í Austurríki er verið að reyna að koma aðferðum við menntun út úr landinu til ýmissa
landa sem ekki standa eins vel. Við lítum svo á að þetta styrki báða aðila því löndin í
kringum okkur styrkjast og ennþá meira verður til af fólki sem hefur góða menntun og
hefur fengið góða þjálfun. Það styrkir svæðið í heild og þá um leið Austurríki.
Meðal annars hefur náðst gott samkomulag og samvinna við ýmsa aðila í samfélaginu
og bara í morgun var sagt frá því í blöðunum að verið væri að útbúa 17 nýjar
námsleiðir þar sem starfsþjálfun er hluti af náminu. Hann lýsti ánægju sinni á því að
fundurinn verður í Vín.
Antonio Silva Mendes.
Stjórnandi Menntamála starfsþjálfunar í
Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins
(European Commission).
Hann leggur áherslu á að setja sig í spor
nemendanna því þótt við þekkjum vel til
allra mála þá gæti verið að við séum ekki
alveg með sýn nemendanna.
Stórhýsi í alþjóðlega hverfinu í Vínarborg.
Hvað þarf að gera til að þjálfunin skili því
sem þarf. Enginn efast um að þjálfunin er
mjög mikilvæg fyrir einstaklingana og samfélagið. Það þarf að vera skýr sýn á að við
erum með milljónir af manneskjum sem þarf að auka færnina hjá. Ekki bara senda
fólk í skóla / háskóla heldur gefa þeim tækifæri til að þjálfa færnina.

Það er alltof margt ungt fólk sem fær ekki vinnu og margt þeirra vantar færni til
starfa því það eru til ýmis störf en vantar fólk með færnina. Svo er ekki alltaf
samsvörun milli hæfni fólks og þeirrar hæfni sem krafist er á svæðinu.
Þetta hefur líka mikil áhrif á unga fólkið og sjálfsmyndin verður slök. Þetta þarf ekki
að ræða meira og við þurfum ekki svo mjög að ræða allt þetta sem snýr að stefnu og
formlegheitum. Við þurfum að gera eitthvað. Það þarf að koma fleirum í þjálfun,
skóla og vinnustaðanám. Sveigjanleiki, permeabilty, sem merkir að geta haldið áfram
í námi (t.d. stúdentpr með starfsnámi.) og hagnýt hæfni þurfa að vera leiðarljós.
Það er mismatch því það eru störf en vantar fólk með þjálfun. Bæði er það þannig að
fólk vantar menntunina en líka að menntaða fólkið er ekki á réttum stað, ekki í réttu
landi. Það er bara hægt að leysa þetta með þeim sem stjórna þjálfuninni en þið
jarn@vma.is
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þurfið að vinna með fjölmörgum öðrum aðilum í samfélaginu. Það þarf líka að nýta öll
þessi verkfæri sem hafa verið þróuð, Europass þarf að vera með í myndinni, ECVET er
mikilvægt því þar er stefnt að því að staðla vinnubrögðin í mismunandi löndum og
gefa möguleika á að fólk fái þjálfun og störf í mismunandi löndum.
Í sumum ríkjum og í framkvæmdastjórn ES er VET komið úr skrifstofu menntamála í
skrifstofu atvinnumála. Munið samt að við sjáum ekki fram á að VET breytist í VT.
Vocational Education and Training breytist ekki bara í starfsþjálfun, Vocational
Training. Það væri óskynsamlegt.
Pallborðsumræður:
Carlo Scatoli stýrir ECVET samræmingu hjá framkvæmdastjórn ES. Það var mög
erfitt að skilja hann, enska með mjög Ítölskum hreim og kolvitlausum áherslum.
Ramona David-Craescu CEDEFOB
Hugues Pouzin kemur frá samtökum fyrirtækja í Frakklandi.
Kulli All deildarstjóri fullorðinsfræðslu í ráðuneyti menntmála og rannsókna í
Eistlandi.
Carlo. Utanaðkomandi matið segir að ECVET styðji lifelong Learning. Sveigjanleiki
og hæfniviðmið.
Ramona bendir á að í kerfum sem nota meira námssamninga þá færast þau síður í átt
að því að skilgreina einingar og hæfniviðmið.
Kulli. Sveigjanleiki og gæði námsins / lærdómsins skipta miklu máli.
Hugues. Það sem er áhugavert með ECVET vitum við nákvæmlega hvað unga fólkið á
að læra og geta gert. Ekki bara að einhver hefur skírteini heldur hvað það þýðir. Það
sýnir unga fólkinu líka svo vel hvað það þarf að læra. Fyrir atvinnuvegina er þetta
mjög gott.
Carlo. Europass og ECVET eiga að geta verið rammi utanum og það sem styður við
sveigjanleikann fyrir einstaklingana og fyrir það að atvinnuvegir fái aðgang að fólki
sem hefur hæfni til starfa.
Kulli. Það er líka gæði þjálfunarinnar og kerfisins sem skiptir miklu máli.
Ramona. ECVET eykur gæði í þeim verkefnum sem snúa að mobility fólks. Ekki bara
á framhaldsskólastigi heldur líka á háskólastiginu. Það er ákveðin hætta á að
millistigið verði útundan, að 4. þrepsnámið falli niður mili ECVET og ECTS kerfanna.
Carlo. ECVET og ECTS eru kerfi sem eiga að starfa saman en ekki keppa um hylli
fólks. Hann bendir á að það þarf virkilega að passa að ECVET vinni með
þjálfunarkerfunum.
Kulli. Eistland er með algerlega nýja námskrá fyrir starfsnám og það er búið að
yfirfæra námið í hæfniviðmið og skilgreina lærdómsviðmið (Learning Outcomes). Það
er verið að vinna að þjálfun og fræðslu kennara og annarra sem sjá um kerfið. (Er sá
fasi með á Íslandi?)
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Hugues. Það þarf góða samvinnu kerfanna. Það þarf að einfalda hlutina í sumum
löndum. Ungt fólk hefur vissulega tryggingu í ECVET fyrir því að starfstækifærin eru
fleiri og atvinnuvegirnir geta treyst því að fólk hafi hæfnina sem ætlast er til.
Ramona. Í löndum með
sterkt námssamningakerfi
er ekki verið að færa sg yfir
í þetta samræmda kerfi
sem byggir á
hæfniviðmiðum. Þetta
tefur fyrir því að
sveigjanleikinn verði
raunverulegur.
Carlo. Bendir á að það þarf
virkilega að passa að kerfin
Um Það bil helmingur þátttakenda í minni vinnustofu. Stjórnendurnir
vinni saman.
standa.

Vinnustofa. Öllum þátttakendum var skipt í vinnustofur.
Michel Hublot var annar stjórnandi vinnustofunnar en ég náði ekki nafni konunnar frá
Hollandi.
Hann byrjaði að skoða niðurstöður úr könnun meðal þátttakenda í ráðstefnunni.
Hann sýndi glærur.
Mikil breidd í þekkingu fólks á ECVET.
Líka mikil breidd í því hve mikið fólk er að vinna með ECVET kerfið og hvernig, beint
við þjálfun eða í stefnumótun eða fræðilega eða í rannsóknum. (Þetta er áhugavert,
er verið að rannsaka ECVET og þær hugmyndir á Íslandi?)
Fleiri voru að vinna með mobility heldur en að vinna beint við þjálfun.
Mikil breidd var líka í því hversu mikla þekkingu og reynslu fólk hafði af ECVET
kerfinu.
Bent var á úr hópnum að myndirnar sýna líklega sömu mynd og kemur fram í Evrópu
yfirleitt í þekkingu á ECVET.
Mikilvægt er að benda á og það er erfitt að koma því í gegn að ECVET snýst ekki bara
um mobility (að stunda nám og vinna í öðrum löndum).
Þegar spurt var í könnuninni á opinn hátt var hægt að taka út lykilhugtök. Mobility,
Learning Outcomes og Recognition.
Í nýrri skýrslu um ECVET kemur fram að tveir mikilvægustu þættirnir eru: ECVET
styður mobility og ECVET styður lifela-ong leraning.
Fyrst var spurt: Er eitthvað mikilvægt sem matsskýrslan hefur misst af? Erum við
sammála niðurstöðunum. Þetta var unnið í smærri hópum.
Eistlandi. Alltof mikið papprísflóð. Það ætti að vera meira innihald og að snúast um
hvað er verið að þjálfa en minna um formlegheit og skrifræði. ECVET styður líka
endurmenntun.
Anka frá Rúmeníu. Vinnur með verkefni með starfsmenntun. Búið að vinna upp
námskrár fyrir 200 starfsnámsbrautir á mismunandi þrepum.
jarn@vma.is
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Jóhannes frá Íslandi.
Marta. Lettland. Vinnur með Europass og fleira.
Anna frá Ítalíu landsskrifstofu fyrir ECVET og fleira. Hún bendir á að hún er sammála
því í matsskýrslunni að ECVET bætir möguleika á flæði fólks og að gæðin í
starfsþjálfuninni gætu aukist.
Niðurstöður. Talað um tengsl milli mismunandi verkfæra EU. ECVET og Europass og
fleiri kerfi sem notuð eru. Það þarf að vinna meira milli landa. Mobility er í góðum
málum. Það þarf meira gegnsæi í starfsþjálfunarkerfum og milli kerfanna. ECVET er
ekki bara mobility tool og það þarf að verða að kerfi sem fjallar um þjálfunina. Það
þarf að hugsa um að vinna meira um innihaldið en minna um formlegheitin og
skrifræðið. Það er mikilvægt að hugsa um gæði þjálfunarinnar og hvort verið er að
tala um starfsþjálfun á sama námsþrepi.
Gegnsæi þarf að verða meira um að
þjálfunin og lærdómsviðmiðin séu þau
sömu fyrir sömu þrep í sömu
starfsgreinum og að hægt sé að bera
saman störf í mismunandi löndum. (Til
dæmis, hvað gera sjúkraliðar í
mismunandi löndum.)
Nú vorum við spurð hvað við höfum lært
og hverjar eru bestu aðstæður til að það
markmið náist að þetta skili einhverju í
betri þjálfun og meiri mobility.
Það þarf að finna þarfir nemandans,
Stephansdom, eða dómkirja St Stefáns í miðborg
skólans og vinnustaðanna og beina
Vínar.
kröftunum að því að uppfylla þær. Það
Upplýst þegar dimmir.
þarf að verða einfaldara fyrir vinnustaði.
Vinnustaðir taka ekki þátt nema í mjög takmörkuðum mæli því tíminn er naumur.
Vinnustaðir sjá ekki nauðsynina og taka ekki frá tíma til að vinna mikla pappírsvinnu.
Það verður að þjóna öllum aðilum, nemandanum, vinnustaðnum og skólanum /
skólakerfinu og samfélaginu í heild. Hugsanlega er þetta óleysanlegt en aðalatriðin
sem þurfa að vera til staðar eru traust milli aðila.
Svo komu niðurstöður af borðunum. Því miður voru þær skrifaðar niður á blöð í svo
smáu letri að enginn sér neitt. Hér vantar inní.
Það sem við höfum lært :
Key conditions for success:
Það vantar political commitment.
ECVET er gróði fyrir nemann hann getur vitað hvað hann þarf að læra. ECVET er
aðstoð við kennara við að koma því til skila að nemendur þurfa að ná .
Til að ná árangri þarf traust.
Ef þú mættir breyta einu í ECVET hvað væri það?
Það þarf vefsvæði sem tekur við upplýsingum og hægt er að nota fyrir alla, skóla,
nemendur og vinnustaði en líka landsskrifstofur og ráðuneyti og svo komu fleiri
tillögur en ég missti af þeim að mestu.
jarn@vma.is
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Hádegisverður var prýðilegur, nokkur fjölbreytni og góður matur
Eftir hádegisverð kom aðalfyrirlesari dagsins, Borhéne Chakroun frá UNESCO.
Hann sagði að það væru þrjár ástæður fyrir því að hann kom. 1. Honum var boðið. 2.
Mobility (að fólk eigi kost á því að færa sig milli svæða) er mikilvægt fyrir það sem
UNESCO er að vinna með og að ECVET er mikilvægt fyrir mobility. 3. Hann vildi sýna
niðurstöður úr rannsókn sem UNESCO hefur verið að vinna að um starfsmenntun á
mismunandi svæðum í heiminum.
Á þriðja alþjóðaþingi UNESCO var samþykkt að bera saman TVET (starfsmenntun og
þjálfun í tæknigreinum). Þetta var gert með ýmsum hætti með því að taka saman
gögn um menntakerfi nokkurra landa úr hverjum heimshluta.
Hann sagði að um það bil 240 milljónir manna væru Economic Migrants þ.e. flyttu
milli svæða / landa vegna starfa eða annarra efnahagslegra ástæðna. Mobility of
jobs, það að störf eru flutt milli svæða, fyrirtæki setja upp starfsstöðvar til að vinna
sérhæfð verk með litlum fyrirvara og loka þeim líka með litlum fyrirvara, er líka mjög
áberandi.
Alþjóðavæðing í menntun og starfsþjálfun er meira áberandi í ákveðnum
starfsgreinum en ekki á sviði menntakerfanna í heild. Það veldur því að sum skírteini
í sumum starfsgreinum eru metin milli landa en ekki önnur. Það hefur orðið framför í
endurmenntun og Life Long Learning.
Rannsóknin sem UNESCO hefur staðið fyrir:
Hvað er semeiginlegt og ólíkt þegar verið er að lýsa hæfniþrepum? (Convergence
and divergence in level descriptors). Sameiginlegt er að flest kerfi notast við
lærdómsviðmið (learning outcomes) og þekking og færni eru skilgreind á svipaðan
hátt en hæfni (competence) hefur ekki sama samhljóm. Ennfremur er ekki tekið eins
á hlutum sem talað er um sem formlega og óformlega menntun.
Svæðisbundin kerfi fyrir starfsmenntun og útskriftir eru ekki að nota credits /
einingar. Þessi kerfi eru frekar frumstæð. Það er mikilvægt að þau tengist saman og
hægt verði að nota sömu viðmið.
(Hér vantar mig eitthvað inn í: WRL, World Reference Levels er eins konar
viðmiðunarpunktur sem unnið er að. Transparency tool til að gera kerfin gegnsærri
og þar með frekar sambærileg og þá opnast á möguleika á að viðurkenna skírteini
milli svæða. )
Að lokum minntist hann á að það þarf alltaf að vera í huga fólks að til er svindl, hægt
er að kaupa skírteini á netinu sem ekkert stendur á bakvið.
Pallborð:
Eduard Staudecker stjórnandi ECVET vinnu í Austurríki.
Barbara Kelly hjá QQI, Quality and Qualifications Ireland.
Manuela Bonacci er rannsakandi frá Ítalíu ISFOL.
Philipppe Pefetti frá UEAPME sem eru samtök lítilla og meðalstórra fyrirtækja í
Evrópu, SMEs in Europe.
Staudecker sagði að ECVETþyrfti að gera starfsnám meira aðlaðandi, auka gæði í
hreyfanlegu námi (Mobility), auka möguleika á að halda áfram í námi eftir starfsnám
jarn@vma.is
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(Permeability). Starfsnám þyrfti að vera hagnýtt en gefa líka möguleika á að hala
áfram í námi.
Kelly. Írland hefur notað NQF (National Qualification Framework sem er kerfi af
skírteinum í starfsnámi) í 15 ár. Þar á meðal lærdómsviðmið og námseiningar. Þau
hafa ekki gott námssamningakerfi. Það þarf líka að skoað vel tengsl milli VET og
frekari (háskóla) menntunar.
Bonucci benti á að það væri mikilvægt að ECVET ætti að vera og geyur verið kerfi
sem tekur með viðkvæma hópa nemenda. Ef ECVET aðferðafræðinni er beitt ætti að
verða auðveldara að meta hæfni þeirra.
Pefetti. Talar um tengsl atvinnulífs og skóla. Starfsnám á háskólastigi er mikilvægt
og verður að verae meira tengt VET á framhaldsskólastigi. Þarna varð svo umræða
um tengsl lærdómsviðmiða og eininga í ECVET og ECTS kerfum.
Umræðan hélt svo áfram: ECVET það er mikilvægt að taka alla aðila (stakeholders)
með í vinnuna og umræðuna. Hér var bent á að það gildir ekki bara um aðila úr
samfélaginu svo sem vinnustaði, stéttarfélög, félagsmála- og atvinnumálayfirvöld
heldur líka kennara í skólum.
Einhver sagði að við yrðum að hætta að tala um punkta hér og beina þeirri umræðu
inn í menntakerfin þannig að þeir sem ræða um grunnskólanám, framhaldsskólanám
og háskólanám, fullorðinsfræðlu og starfsréttindi ræði þetta. (Það koma berlega í ljós
í ýmsum umræðum að sum lönd vilja hreint ekki nota einingakerfi, þau nota það ekki
núna og vilja ekki taka slíkt upp heldur bara miða við starfsréttindi þegar ákveðnum
hæfniviðmiðum er náð án þess að telja einingar.)
Maður frá framkvæmdastjórn ES sagði að ECTS sé líka hæfniviðmið og það þurfi að
skoða mun betur hvernig allar þessar sakmmstafanir EQF, ECVET, ECTS og fleiri
tengjast saman. Þessi kerfi fjalla öll um nám og starfsþjálfun.
EQF (European Qualification Framwork sem setur fram hæfniþrepin) var ætlað að
tengja saman kerfi á framhaldsskóla- og háskólastigi. Þar er svo notast við ECVET og
ECTS einingakerfi sem eru að flestu leyti sambærileg og fjalla um nám og þjálfun.
Úr salnum var bent á að það má alls ekki gleyma þeim sem glíma við sérstök
námsvandamál og fá sérstaka aðstoð við nám. (Í VMA gildir það aðallega um
starfsbrautina en svo er þessi grái hópur alþjóðlegt fyrirbrigði, það eru nemendurnir
sem ekki falla undir starfsbrautir en þurfa visulega aðstoð en fá hana oft ekki nema
að litlu leyti.)
Rætt var um að þegar við ræðum um hæfniviðmið eigi líka að hugsa um þá sem
glíma við námserfiðleika. (Hér rifjaði ég upp fyrir sjálfum mér að Ísland setti saman
tvö fyrstu þrepin í EQF kerfinu því þau töldust bæði til grunnskólaþrepsins. Líklega
hefði verið dálítið snjallt að hafa tvö þrepa þarna eins og við notum þegar við tölum
um 193 og 293 áfanga sem efni af miðstigi og efsta stigi grunnskólans.) Kelly frá
Írlandi sagði að þar sé miðað við 10 hæfniþrep.
Framkvæmdastjórn ES svarar spurningum.
Svo tók við mjög skrítinn dagskrárliður. Þar voru opnaðar spurningar sem fólk hafði
skrifað til framkvæmdastjórnarinnar eða menntamálahluta hennar. Því miður var
helst til svara Carlo Scatoli sem er næstum ómögulegt að skilja þegar hann talar
ensku með sínum ítölsku áherslum.
jarn@vma.is
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Europass og ECVET þarf að vinna saman. Europass er pappírsvinna sem meðal
annars er ætlað til að gera upp hreyfanlegt nám (Mobility), lögð var áhersla á að
þetta væri tengt saman þannig að ef einhver fer í vinnustaðanám í öðru landi þá verði
Europass skjölin líka fyllt út.
ECVET og ECTS var sett af stað til að nemar í Erasmus verkefnum (taka hluta af sínu
námi í öðru landi) gætu nýtt það nám sem þeir taka í öðru landi sem hluta af náminu í
heimalandinu. Spurt var um ECAVET, ECVET og ECTS kerfin. Hvað er það sem er
hjartað í þessu öllu? Svar. Það eru
lærdómsviðmiðin og námið sem öllu
máli skipta og þeu eiga að vera
grunnurinn að kerfinu.
ECAVET (einskonar gæðakerfi fyrir
starfsnám og þjálfun) var metið á
síðasta ári. Það þarf að tengjast
betur við hin kerfin og það þarf
sérstaklega að skoða hvernig þetta
fellur að menntakerfi í hverju landi.
ECVET, er það bara fallegt og
skemmtilegt kerfi? Snýst það bara
um námsdvalir í öðrum löndum. Nei.
Það er ekki bara um hreyfanlegt nám
(Mobility). Þar er verið að tala um
Rathauskäller. Ráðhúskjallarinn er glæsilegur
uppbyggingu á starfsnámi og þjálfun.
veitingastaður í kjallara hallarinnar.
Það er ekki ECVET að kenna að
flestar námsdvalir / vinnustaðanám í
útlöndum er stuttur tími. Það er bara þannig. Það er dýrt að vera í öðru landi.
Rætt var um nýtt ERASMUS plus styrkjakerfi og hvernig hreyfanlegt nám er sett þar.
Hvernig mun VET nám koma þar út?
Svo var líka minnst á það að VET (starfsnám og þjálfun) færist frá skrifstofu
menntamála hjá Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins yfir til skrifstofu
atvinnumála. Mun þetta hafa áhrif? (Þá spyr ég: Mun þetta hafa t.d. þau áhrif að
atvinnuvegir og stórfyrirtæki vilja taka starfsnám algerlega undir sinn hatt út úr
skólum? Hvað með Ísland? Eru slíkar hugmyndir á floti hér?)
ECVET Principles in 45 minutes
Eftir sameiginlegu spurninga- og svara stundina tóku við vinnustofur sem fólk hafði
skráð sig í og ég fór í vinnustofu fyrir byrjendur. Þar sáu tveir herramenn frá
Frakklandi um að kynna grundvallaratriðin í ECVET. Þeir gerðu það reyndar vel en fór
dálítið út um þúfur þegar þeir fóru að svara spurningum með alltof löngum svörum og
endurtóku alltof mikið.
Þeim tókst samt að útskýra margt fyrir mér. Sjá líka útskýringu á ECVET framar.
ECVET merkir European Credit System for Vocational Education and Training. Þýtt á
Íslensku gæti þetta verið Evrópskt einingakerfi fyrir starfsnám og þjálfun.
Þeir bentu á að þetta byggir á fjórum aðalatriðum. Náms- eða lærdómsviðmiðum
(Learning Outcomes), mati á því hvort neminn hafi lokið þessum viðmiðum, söfnun
eininga fyrir lærdómsviðmið og að lokum fær neminn skírteini eða viðurkenningu á
jarn@vma.is
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starfshæfni (qualification) þegar hann hefur lokið öllum þeim viðmiðum sem krafist er
til að fá viðurkenninguna. Sjá umfjöllun um ECVET framar.
Eftir að ég gafst upp um kl. 17.30 og fór út hafði ég samband við Ingibjörgu og við
ákváðum að fara af stað í áttina að Ráðhúskjallaranum þar sem kvöldverðurinn átti
að vera. Þegar við vorum að fara út af hótelinu kom Dóra (við áttum eiginlega ekki
von á henni strax) og við biðum eftir að hún skildi eftir dót á herberginu.
Eftir að hafa lesið mér dálítið til um Vínarborg komst ég að því að hún er stærri borg
en ég bjóst við. Þar búa ca 1,7 miljónir manna og ef talið er með allt Metropolitan
svæðið eru um 2,2 milljónir íbúa.
Við tókum Metro lestina í átt að
miðbænum og fórum út á Stephanplatz
þar sem er Stefánskirkjan. Það er
risastór dómkirkja af fínustu gerð. Við
fórum inn í smá part af kirkjunni en það
var messa í innri partinum. Eins og
venjulega dettur manni í hug að það hafi
farið nokrar vinnustundir í svona
byggingu. Svo gengum við eftir helstu
göngugötunni Kärtner Strasse og snérum
svo við en fórum í smá villutúr á leiðinni
að ráðhúsinu. Miðborg Vínar er mjög
glæsileg, húsin greinilega í keisaralegum
stíl og allt mjög vel hirt. Ráðhúskjallarinn Í Ráðhúskjallaranum, frá vinstri, Anais frá Króatíu,
Jóhannes frá Íslandi og Paul frá Skotlandi.
er glæsileg salarkynni í kjallaranum á
ótrúlega flottri höll.
Kvöldverður var hlaðborð og prýðilegur matur. Ég hitti fólk frá Krótaíu, Skotlandi og
Svíþjóð.
Við tókum Metroinn á hótelið, ein biðstöðin er rétt hjá ráðhúsinu. Metro kerfið er fínt,
greinilega frekar nýlegt, biðstöðvarnar hreinar og snyrtilegar og lestirnar góðar.
Komum á hótelið um kl. 21.30.
Þá tóku við smá tölvupóstur og fréttir af mikilli gosmengun á Akureyri.
Föstudagur 31. október 2014
Svipað veður, 8°C um morguninn, heldur bjartara og það var sólskin öðru hverju.
Fiona glærur: Hún vitnaði í Einstein og fleiri.
Learn from Yesterday, live for today, hope for tomorrow.
We cannot solve our problems with the same thinking that created them.
Definition of insanity: doing the same thing over and over again and expecting
different results. (Þetta segir nú kannski eitthvað um viðbrögð við brottfalli.)
Fiona lét alla gera smá æfingar til að koma blóðinu af stað.

Pallborð.
Ramona David-Craescu frá CEDEFOB benti á að margir af þeim sem eru hér þekkja
til sögu ECVET kerfisins. Þess vegna er mjög mikilvægt að skoða hvort við störfum
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með opnum huga eða hvort við erum stöðnuð. Hefur ECVET fært nemum tækifæri til
að kynnast nýjum hlutum og höfum við náð þeim markmiðum sem ætlunin var að ná.
Við verðum að hugsa um það hvernig einingakerfið getur orðið nemendum að liði.
Pasqualino Mare frá ETF. Hann benti á að ECVET er mest verkefnabundið og hann
vildi að löndin tæku upp kerfið sem hluta af sínu menntakerfi og að ECVET verði ekki
bundið tímabundnum verkefnum.
Við þurfum líka að bæta við mobility kerfið, nemendur eru bara stuttan tíma í burtu í
vinnustaðanámi. Stutt vinnustaðadvöl í öðru landi er ágæt en í raun fer aðal athyglin
í að vera í öðru landi. Það þarf líka að treysta á að neminn læri í faginu á þessu
Það sem er merkilegast í ECVET eru lærdómsviðmiðin. Það þarf að taka þetta upp í
menntakerfum allra landa (hér áttaði ég mig almennilega á að Ílsendingar eru komnir
lengra ne mér fannst að við værum komnir í þessu).
Dominque Faivre-Pierret aðstoðarforstjóri ANFA í Frakklandi. Frá
fyrirtækjasjónarmiði er hún bjartsýn á ECVET kerfið. ECVET kerfið bendir á hluti í
mismunandi áttir. Frá fyrirtækjasjónarmiði og skólasjónarmiði. Hún bendir á að í
Frakklandi (ákveðnum starfsgreinum) frá 2015 munu allir starfsmenn hafa
námssamning t.d. um endurmenntun. Hvernig er hægt að sjá um að starfsmenn geti
nýtt sér þau tilboð sem eru í boði? Ef hægt er að setja upp verkfærin ( námskeið,
nota lærdómsviðmið og meta þau..) í fyrirtækjunum mun ECVET kerfið nýtast vel.
Wolfgang Kreher fulltrúi Hessen í Þýskalandi hjá ES varðandi VET. Fyrirtækin og
nemarnir vita hvað þau vilja, starfsmenn sem geta og atvinnu til framtíðar. ECVET er
gott kerfi til að búa til lærdómsviðmið en þau þurfa að vera þannig að hægt sé að
meta þau. Þannig verður hægt að meta hvort neminn býr yfir hæfninni. Það verður
að vinna saman að því að setja inn gæðaviðmið og gæðatryggingar inn í
lærdómsviðmiðin.
Ramona. Heldur að samvinna kerfanna sé á grunni menntakerfisins í hverju landi.
Menntakerfið í hverju landi þarf að vera samkvæmt sjálfum sér og taka inn þær
áherslur sem settar eru í alþjóðlegu samhengi.
Wolfgang. Við erum að reyna að fá sameiginlegt kerfi fyrir Evrópu. Hann vill að
lærdómsviðmið verði sameiginleg að til verði einherskonar viðmiðabanki fyrir sem
flestar starfsgreinar og skírteini verði að einhverju leyti samræmd.
Dominique. Það er mjög mikilvægt fyrir fyrirtækin að fá lærdómsviðmiðin fram í
ECVET kerfinu. Í gær var mikið rætt um ECVET og ECTS kerfin en frá sjónarmiði
fyritækjanna þarf að skoða það líka hvernig þau vinna saman og hvernig fyrirtækin
nýta það. Það þarf að passa að bæta ekki í sífellu við kerfum sem flækja málin. Hér
var vísað í einhver ný fyrirbrigði með skammstöfun sem ég veit ekki um.
Pas. Eitt aðaltækifærið í ECVET er óformlegt nám. Að hægt sé að meta hæfni sem
hefur náðst utan skóla eða atvinnu. Það er mjög mikilvægt að ná því að meta slíkt til
skirteinis.
Ramona. Við erum bæði að vinna innan menntakerfanna í hverju landi og líka
alþjóðlega. Við þurfum að passa að þetta fari saman.
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Vinnustofur.
Framtíð ECVET, til styttri og lengri tíma. Sömu vinnustofur og í gær. Allir í hring og
sérstakur ritari tók niður það sem kom fram.
Við unnum í hópi þar sem 8 manns voru í innri hring og 8 manns í ytri hring. Þau sem
voru í innri hringnum höfðu hvert um sig eina mínútu til að koma með hugmynd og
svo var annar í innri hringnum beðinn um að segja eitthvað um það sem hinn sagði.
Þeir sem voru í ytri hringnum máttu ekki segja neitt en skrifa hjá sér hugmyndir. Svo
var skipt um í hringjunum.
Eftir þetta var hvor 8 manna hópur beðinn um að taka saman mikilvægustu
hugmyndirnar sem höfðu komið fram.
Svipaðar hugmyndir frá báðum hópum.
ECVET fyrir alla, hugsa líka um nemendur sem eiga erfitt.
Einfalda kerfið og nota ekki alltof mörg fín og flókin orð um það sem við erum að
gera.
Segja frá því sem tekst vel og leggja áherslu á það sem er gott og tekst vel. Tala ekki
bara við fólkið i kerfinu heldur líka stjórnmálamenn, kennara og nemendur. Nota
réttu hugtökin en passa að tungumálið sé skiljanlegt þeim sem er verið að tala við.
Passa að aðferðir ECVET nái til vinnumarkaðarins og einangrist ekki bara um mobility
(hreyfanlegt nám). Það verður að taka ECVET aðferðir beint inn í menntakerfin því
ef svona kerfi er einangrað mun það deyja.
Svo tók við öðruvísi vinna þar sem helmingur hópsins vann saman.
Settar voru upp spár eða staðreyndir um vinnumarkað, námsumhverfi og fleira.
Hugmyndin um að fara úr skóla og til vinnu og vera í sömu vinnunni mestallan
starfstímann er að verða gamaldags.
Opin tækni og upplýsingar á vefnum gefa möguleika á að fólk læri hvar sem er
hvenær sem er.
Og fleiri slíkar væntingar um framtíðina.
Þetta var kynnt og svo var kaffihlé.
Kaffi kl. 10.50 í 20 mínútur og við héldum áfram í vinnustofunni.
Við áttum að ræða það hvaða atriði við vildum koma á framfæri um ECVET til langs
tíma. Mínum hópi gekk það ekki vel því allir voru orðnir þreyttir og í hópnum voru
sumir tilbúnir til að skjóta niður flestar hugmyndir sem komu fram. Þegar einhver
sagði að ECVET þyrfti að taka með samskiptahæfni og slíkt ásamt því að geta gert
eitthvað benti einhver á að þetta væru lykilþættir sem væru í öllu námi en gleymdi þá
um leið að það er líka verið að tala um að meta færni þeirra sem ekki hafa verið í
formlegu námi og líklega tilviljun hversu vel fólk hefur tileinkað sér lykilhæfnina.
Ég lét mig hverfa út ca 11.50 og fór með töskuna mína niður á gangstétt fyrir framan
ráðstefnuhótelið. Þar er einmitt biðstöð fyrir flugvallarrútuna. Líklega er þessi rúta
höfð úr þessum hluta borgarinnar því lestin sem gengur beint frá flugvellinum fer á
lestarstöð nærri gömlu miðborginni. (Það sem var eftir af dagskrá ráðstefnunnar var
yfirlit frá einhverjum sam tók saman aðalatriðin og svo lokaávarp.)
Heimferð
Á biðstöðinni voru Dóra og Ingibjörg ásamt fleiri ráðstefnugestum á leið í flug. Rútan
fór af stað um kl. 12.10 og var rúmlega 30 mínútur á leiðinni á flugvöllinn. Veðrið í
Vín var fallegt, það hafði verið hálfskýjað og sólskin með köflum og líklega um það bil
jarn@vma.is
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14 stiga hiti. Það var fljótlegt að innrita sig og skila töskum. Flugstöðin í Vín er
glæsileg en einhvernvegin blandast allar flugstöðvar saman.
Við dunduðum á flugvellinum, fengum okkur hádegisverð og biðum svo. Flug OS303
til Kaupmannahafnar fór svo af stað um kl. 15.30 og við lentum um kl. 16.50 á
Kastrup. Við Dóra kvöddum Ingibjörgu því hún verður hjá ættingjum í
Kaupmannahöfn fram á sunnudag.
Ég setti töskuna mína í farangur í Vín og þegar kom til Kastrup þurfti ég að fara og ná
í hana og innrita mig aftur, skila töskunni og fara í gegnum vopnaleit aftur. Það var
nægur tími og allt í lagi að labba svolítið, nógu mikið situr maður svona daga á
ráðstefnu og í flugferðum.
Á Kastrup var margt fólk og flugstöðin mjög lifandi en verslunareigendur þar fá litlar
tekjur af mér. FI213 flugið til Íslands fór svo af stað kl. 20.20 ca 10 mínútum á eftir
áætlun. Flugvélin næstum full en samt var autt sæti milli mín og konunnar sem sat í
sömu röð. Vegna þess að við Dóra bókuðum okkur ekki inn fyrirfram og vorum sitt á
hvorum stað við að innrita okkur vorum við ekki með sæti hlið við hlið.
Að sjálfsögðu hálffylltist (óþarflega
sterkt til orða tekið) flugvélin af VMA
fólki. Sigíður Huld, Benedikt og
Ásdís B voru að koma af
verkefnisfundi í Helsinki (Verkefnið
er Erasmus plus verkefni um
viðbrögð við brottfalli) og
Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir og
Rögnvaldur komu frá verkefnisfundi
í Noregi (verkefnið er Nordplus
verkefni um það að undirbúa
vinnustaðanám fyrir nemendur á
Við flugum með Helgafelli, Icelandair vél, heim frá
starfsbrautum). Það voru þá 6
Kaupmannahöfn.
starfsmenn VMA í vélinni frá
Kaupmannahöfn þetta föstudagskvöld. Spurning hvort VMA ætti ekki bara að eiga
sæti reglulega þessa leið og þá gæti fólk nýtt sér það.
Flugið fór vel af stað en eftir um það bil klukkutíma fór vélin að hristast og gerði það í
rúman hálftíma, ekki mikið en þó þannig að ég hefði ekki viljað ganga um vélina.
Þegar við vorum yfir Ingólfshöfða var hægt að sjá greinilega bjarmann frá eldgosinu,
með sjónauka hefði maður jafnvel séð gosið sjálft en á þetta löngu færi var það
bjarminn sem vi sáum, ótrúlega skýrt og meira ljós en maður hefði reiknað með.
Lentum í Keflavík um kl. 22.10, smá fríhöfn og ég fékk far með Dóru á Sóleyjargötuna.
Laugardagur 1. nóvember 2014
Vaknaði um kl. 9.00 og ekkert nema að dunda sér við að ganga frá, fara á N1 og fá
sér eitthvað smávegis í morgunsárið. Sinnti tölvupósti og ritvinnslu. Árni Víðir kom
og skutlaði mér á flugvöllinn. Hann var á leið á stúdentagarða að hitta samstarfsfólk í
hópverkefni, nóg að gera.
Flug til Akureyrar á réttum tíma kl. 12.30 og kominn til Akureyrar um kl. 13.15.
Ef einhver les þetta eru allar ábendingar og athugasemdir vel þegnar. Þetta skrifa ég
fyrir mig en ef einhver les og hefur gagn eða gaman af þá er það gott mál.
JÁ.
jarn@vma.is

14

