Nyhetsbrev 2
Inom ramen för ATTRACT-VET-projektet är nästa steg utvecklingen av ECVET läroplan och TOOLKIT. Baserat på resultaten av bra metoder och behov som identifierats i @CATALOGUE (O1) och STATE OF THE ART STUDY (O2), kommer att ATTRACTVET ECVET läroplanen och TOOLKIT ha en resultatorienterad struktur med hänsyn
till utbildningsnivå som förväntas uppnås av verksamma inom yrkesutbildningen. ECVET läroplanen är utformad för EQF-nivå 6 och möter behov för målgruppen
som ATTRACT-VET satt upp, vilket inkluderar studie– och yrkesvägledare, utbildare, socialarbetare, psykolog och övrig personal. De kommer att utbildas i den
praktiska användningen av verktyg för europeisk öppenhet med stöd av ECVET
Toolkit. ECVET Toolkit innehåller instrument, till exempel mallar för lärande avtal
och samförståndsavtal att stödja yrkesfolk och främja rörlighet i deras organisationer. Det avrundas med en ordlista med relevanta termer relaterade till tydlighet i kvalifikationer på europeisk nivå. Denna produkt erbjuder en tvärvetenskaplig
inriktning och den nödvändiga grunden för utvecklingen av UTBILDNINGSPROGRAMMET ATTRACT-VET (O4).
För mer information, vänligen besök webbplatsen ATTRACT-VET projektet på:
www.attractvet.eu
Under senare år har en mängd initiativ har lanserats för att
underlätta insyn och tillgodoräknande av färdigheter och kvalifikationer i Europeiska länder. Ett bra exempel är validering av
icke-formellt och informellt lärande. Valideringsprocessen
omfattar identifiering, dokumentation, bedömning och
certifiering av individens lärande prestationer. Uppdelningen
av kunskaper, färdigheter och kvalifikationer syftar till att täcka
alla aspekter av inlärningsprocessen, som förvärvats inom såväl som utanför det
formella utbildningssystemet. Med processen för validering, kan studieresultat göras synliga och mer transparenta för att användas i framtida studier eller arbete. På
frivillig basis, kan medlemsländer delta i utvecklingen genom att tillhandahålla
nödvändiga åtgärder för validering fram till år 2018. För att stödja denna process
publiceras relaterade riktlinjer och en europeisk inventering uppdateras
regelbundet för att ge en översikt över god praxis
Källor:
http://ec.Europa.EU/Education/Policy/Strategic-Framework/Skills-qualifications_en
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