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VITA Değerlendirme Yaklaşımı 
 
VITA, daha çok nonformal ve informal öğrenme 
ortamlarında gelişen bireysel, sosyal ve örgütsel 
yeterliklerin geçerlenmesi için özel olarak 
tasarlanan LEVEL5 sistemini kullanmaktadır.  
Bu sistem, bilişsel, etkinliğe dayalı ve duyuşsal 
öğrenme çıktılarını (LEVEL5 
küpü) geçerlemek amacıyla 3 
boyutlu bir yaklaşımı esas 
almaktadır. 
LEVEL5 yalnızca bir belge-
lendirme aracı olmayıp, bü-
tünsel öğrenme sürecine de 
entegre edilebilmesi saye-
sinde öğreniciye, eğitim sağ-
layıcılara ve potansiyel işve-
renlere fayda sağlamaktadır.   

 
Ağ 
 
VITA, Avrupa Birliği’ne üye 20 ülkede temsil edilen 
Informal ve Nonformal Öğrenmeyi Geçerlemeyi, 
Değerlendirmeyi ve Ölçmeyi amaçlayan Araştırma 
ve Değerlendirme Grubu REVEAL’ın bir 
parçasıdır.    
 

 
 
 
İletişim ve Bilgi için:  
Dr. Tim Scholze: tscholze@reveal-eu.org 

 
Web siteleri: www.reveal-eu.org / www.vita-eu.org 
 
 
Bu proje Avrupa Komisyonu’nun katkıları ile finanse edilmiştir. 
Bu ilan yalnızca yazarın görüşlerini yansıtmaktadır ve burada 
yer alan bilgilerin herhangi bir şekilde kullanılmasından 
Komisyon sorumlu tutulamaz. 
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VITA İlke ve Esasları 
 
Avrupa giderek hizmete dayalı bir topluma 
dönüşmektedir. Hızla değişen 
taleplere uyum sağlamaya 
yardımcı olan sürekli öğrenme 
olgusu, artan bir şekilde meslek 
yaşamına ve kariyer gelişimine 
yön vermektedir.  
 
Hizmet sektöründe özellikle bireysel ve sosyal 
yeterlikler oldukça gereklidir ve bu nedenle de 
meslek düzeyinde hızla rekabet faktörleri hâline 
gelmektedir.  
 
Bu durum, müşteriyi yönlendirme, ekip çalışması, 
işbirliği, kültürlerarası iletişim ve esnekliğin yanı 
sıra girişimcilik becerileri ve yeterlikler ile de 
birebir ilişkilidir. 
 
Bunlar gibi kesişen yeterlikler ise çoğunlukla 
eğitim kurumlarının dışında kalan, işte ya da 
günlük yaşamda öğrenme gibi informal ortamlarda 
kazanılmaktadır. 
 
Bu yeterliklerin 
geçerlenmesi söz 
konusu olduğundan, 
öğretim programlarının 
ya da standartlaştırılmış referans sistemlerinin 
(EQF, ECVET ve ECTS gibi) tek tip bir ölçme 
aracı ile değerlendirilmesi makul değildir. Bu 
nedenle de formal onaylama, hizmet 
ekonomisinde belirleyici rol oynayan bireysel ve 
sosyal yeterliklerin ortaya çıkarılması için elverişli 
bir yöntem arz etmemektedir.   

 
VITA, bu yeterliklerin öğrenenlere 
ve potansiyel işverenlere mesleki 
kapasiteler hakkında bilgi verme-

sini sağlamak amacıyla özgün ve yenilikçi bir 
geçerleme sistemi kurmayı hedeflemektedir.  
 

 
VITA Proje Hedefleri 

 
VITA “Hizmete İlişkin Öğrenme Çıktılarının 
Bilişim Teknolojisi Tabanlı Ölçme ve Bel-
gelendirme Sistemi ile Geçerlenmesi” 
anlamına gelmektedir ve okul içi ve okul 

dışı, yüksek öğretim kurumları, işyeri ve yetişkin 
öğrenmesi ortamları gibi çeşitli informal öğrenme 
bağlamlarında edinilen bireysel, sosyal ve örgütsel 
yeterliklerin onaylanmasını amaçlamaktadır.   
Farklı eğitim sektörlerinde uygulanabilen birleştirici 
yaklaşımıyla VITA, öğrenme yollarının 

çeşitlendirilmesine ve 
dolayısıyla öğrenme içerikleri 
ile bireysel öğrenme stillerinin 
daha isabetli bir şekilde 

eşleştirilmesine katkıda bulunacaktır. Belgeler ve 
bulgular LEVEL5 yazılımı ve VITA-e-portfolyo 
kanalıyla iletilecektir. 
 
VITA formal geçerleme sistemlerinin çoğunlukla 
göz ardı ettiği bireysel ve sosyal yeterliklerin 
onaylanmasını amaçlayan bir sistem sunarak bu 
boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.  
 

VITA Hedef Kitleleri 
 
VITA;  

 Farklı yaş grubundaki öğrenicilere, öğrenme 
ortamlarına ve eğitim sektörlerine,  

 Yöneticilere, eğitmenlere ve farklı eğitim 
sektörlerinde çalışan personele, 

 Değerlendiricilere ve geçerleme alanında görev 
yapan uygulayıcılara, 

 Avrupa Komisyonu, Ulusal Ajans ve siyasi ve 
yönetsel kuruluşlardaki uzmanlara  
hitap etmektedir.    

 
 
 
 

 
VITA Proje Faaliyetleri 
 
Ocak 2012 ile Aralık 2013 tarihleri arasında 
eğitimin farklı alanlarında çalışan uzmanlardan 
oluşan VITA takımı tarafından düzenlenen 
etkinlikler şunlardır:  
 

 hizmet ekonomisi ile ilişkili bireysel ve sosyal 
yeterliklerin kapsamlı bir dökümünü çıkarmak;  

 hizmet bağlantılı beceri ve yeterliklerin  
ölçümünü ve belgelendirilmesini  
kolaylaştıran bir sistem sunmak; 

 bu yaklaşımın pilot  
uygulamasını okul,  
yüksek öğretim ve yetişkin öğrenmesi gibi farklı 
eğitim ortamlarında yapmak; 

 bireysel ve sosyal yeterlikleri geçerlemelerinde 
öğrenicileri, eğitim tedarikçilerini, İnsan 
Kaynakları yöneticilerini ve potansiyel 
işverenleri desteklemek; 

 öğrenme çıktılarının çeşitli eğitim sektörlerinde 
geçerlenmesi konusunda personele eğitim ve 
danışma hizmeti sunmak;  

 nonformal ve informal öğrenmenin 
geçerlenmesi ile bireysel ve sosyal yeterliklerin 
tanınması konularında farkındalık kazandırmak 
amacıyla proje sonuçlarını ve başarılı 
uygulamaları yaymak; 

 uygulama ve araştırma alanlarından gelen 
paydaşların toplumumuzda aktif rol 
oynamalarını sağlamak için yoğun bir ağ 
kurarak ilgilerini çekmek; 

 bireysel, sosyal ve örgütsel beceri ve  
yeterliklerin belgelendirilmesi ve bunlara  
atfedilen değerin artmasını sağlamak  
için VITA yaklaşımı ile formal  
belgelendirme sistemleri  
(EUROPASS) arasında bağlantı   kurmak. 

 
Daha fazla bilgi için: 

www.vita-eu.org 


