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Στο πλαίσιο του έργου ATTRACT-VET, το επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη του προγράμματος
σπουδών ECVET και της εργαλειοθήκης αυτού (Toolkit). Με βάση τα ευρήματα από τις καλές
πρακτικές και τις ανάγκες που εντοπίζονται στον @Κατάλογο (Ο1) και στην state-of-the-art
μελέτη (Ο2), το πρόγραμμα σπουδών ECVET και η εργαλειοθήκη αυτού θα έχουν μια δομή
προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο της μάθησης που
αναμένεται να επιτευχθούν από τους επαγγελματίες ΕΕΚ. Το αναλυτικό πρόγραμμα ECVET
έχει σχεδιαστεί για το επίπεδο 6 στο EQF και καλύπτει τις ανάγκες της ομάδας-στόχου, η
οποία περιλαμβάνει συμβούλους καριέρας και απασχόλησης, εκπαιδευτές, κοινωνικούς
λειτουργούς, ψυχολόγους και λοιπό προσωπικό. Οι προαναφερθέντες θα εκπαιδευτούν στην
πρακτική χρήση των ευρωπαϊκών εργαλείων διαφάνειας με την υποστήριξη της
εργαλειοθήκης ECVET. Η εργαλειοθήκη ECVET παρέχει μέσα, όπως τα πρότυπα για τη
συμφωνία Μάθησης και το Μνημόνιο Συμφωνίας για την υποστήριξη των επαγγελματιών
στην προώθηση της κινητικότητας στις οργανώσεις τους. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται
από ένα γλωσσάριο συμπεριλαμβανομένων των σχετικών όρων που σχετίζονται με τη
διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το αποτέλεσμα αυτό
προσφέρει μια διεπιστημονική προσέγγιση και την απαραίτητη βάση για την ανάπτυξη του
προγράμματος σπουδών ATTRACT-VET (Ο4).
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος:
http://www.attractvet.eu/
I Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από πρωτοβουλίες έχουν
αναληφθεί προκειμένου να διευκολυνθεί η διαφάνεια και η
αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων στις χώρες της
Ευρώπης. Ένα καλό παράδειγμα είναι η επικύρωση της μη τυπικής
και της άτυπης μάθησης. Η διαδικασία επικύρωσης περιλαμβάνει
τον εντοπισμό, την τεκμηρίωση, την αξιολόγηση ή / και την
πιστοποίηση των επιτευγμάτων της μάθησης ενός ατόμου. Ο καταμερισμός των γνώσεων,
δεξιοτήτων και ικανοτήτων έχει ως στόχο να καλύψει όλες τις πτυχές της διαδικασίας
μάθησης, εκείνων που αποκτήθηκαν εντός, όσο και εκτός του επίσημου εκπαιδευτικού
συστήματος. Με τη διαδικασία της επικύρωσης, τα αποκτηθέντα της μάθησης γίνονται σαφή
και πιο διαφανή, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε μελλοντικές σπουδές ή/και εργασία.
Σε εθελοντική βάση, οι χώρες μέλη μπορούν να συμμετέχουν στην ανάπτυξη, παρέχοντας
απαιτούνται ρυθμίσεις για την επικύρωση μέχρι το έτος 2018. Για την υποστήριξη της
διαδικασίας, σχετικές κατευθυντήριες γραμμές έχουν δημοσιευτεί και ένας ευρωπαϊκός
κατάλογος ενημερώνεται τακτικά ώστε να παρέχει μια επισκόπηση των ορθών πρακτικών.
Πηγή:
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