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Ένα από το τα πρώτα πνευματικά
αποτελέσματα του Έργου ATTRACT-VET ήταν η
έρευνα και η ανάπτυξη του @Οδηγού Καλών
Πρακτικών
στα
EQF-ECVET-EQAVET.
Αντιπροσωπεύει
μια
ουσιαστική
και
ολοκληρωμένη συλλογή βασικών πόρων για τα
εργαλεία διαφάνειας της ΕΕ και αναπτύχθηκε
κατόπιν
επαφών
με
εθνικούς
ενδιαφερόμενους φορείς στη Σουηδία, την
Αυστρία, τη Λετονία, την Πορτογαλία, την
Ελλάδα, την Ιρλανδία και την Κύπρο.
Ο κύριος στόχος του δεύτερου αποτελέσματος
Ο2 είναι να αποτελέσει μια state-of-the-art
μελέτη βασισμένη σε έρευνα. Στο πλαίσιο του
έργου, η ανάλυση αναγκών διεξήχθη
προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τα
κενά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν
οι πάροχοι ΕΕΚ για την εφαρμογή και τη χρήση
των εργαλείων EQF-ECVET-EQAVET εντός των
φορέων τους και των καθημερινών
πρακτικών. Διαφορετικές μέθοδοι συλλογής
δεδομένων, όπως συνεντεύξεις, ομάδες
εστίασης και μια online έρευνα, έχουν
χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παρέχουν
σημαντικές πληροφορίες για τα ακόλουθα
αποτελέσματα του Έργου. Η ανάλυση

Η παραπάνω έκδοση αποσκοπεί να εισαγάγει
και να εξηγήσει επιχειρησιακά σε κάθε χώρα
εταίρο, τα ευρωπαϊκά εργαλεία EQF-ECVETEQAVET, τις στρατηγικές και τις συστάσεις και
να τονίσει τη σημασία τους για τους
εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης στη συνεργασία τους με τους
μαθητές και τους εκπαιδευόμενους. Επίσης,
έθεσε ως στόχο να χαρτογραφήσει τα εργαλεία
διαφάνειας και να δημιουργήσει ένα
οικοσύστημα που να δείχνει τη διασύνδεση
αυτών των εργαλείων.
Ο @Οδηγός Καλών Πρακτικών είναι ένα
απαραίτητο εργαλείο για τους εταίρους του
έργου και συνδυαζόμενος με την state of art
έρευνα θα καθοδηγήσει την κοινοπραξία να
προσδιορίσει τις βασικές γνώσεις, δεξιότητες
και ικανότητες για την ανάπτυξη του ATTRACTVET ECVET πρόγραμμα σπουδών και
κατάρτιση.
Ο @Οδηγός Καλών Πρακτικών είναι ένας
Ανοιχτός Εκπαιδευτικός Πόρος διαθέσιμος για
ενημέρωση και λήψη στα αγγλικά (με
περίληψη σε όλες τις γλώσσες των εταίρων)
από την ιστοσελίδα του Έργου ATTRACT-VET
www.attractvet.eu
αναγκών διεξήχθη στις χώρες: Αυστρία,
Κύπρο,
Ελλάδα,
Ιρλανδία,
Λετονία,
Πορτογαλία και Σουηδία. Η ανάλυση
αναγκών αποκάλυψε κατά κύριο λόγω ότι
πολλές από τις παραπάνω χώρες δεν
διαθέτουν εθνικά προγράμματα για αυτά τα
ευρωπαϊκά εργαλεία διαφάνειας, κι αν
ακόμα διαθέτουν, είτε υπολειτουργούν είτε
είναι ακόμα σε φάση ανάπτυξης. Επιπλέον,
υπάρχουν πολλά κενά και προκλήσεις που
εντοπίστηκαν στη συνολική εφαρμογή αυτών
των ευρωπαϊκών εργαλείων στα οργανωτικά
πλαίσια των φορέων παροχής ΕΕΚ, όπως
απουσία νομοθεσίας και δημοσιονομικά
θέματα που αφορούν EQF-ECVET-EQAVET.
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