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Šī ga da 30.ma i jā Atēnā s noti ka projekta ATTRACT-VET rezultātu
i zplatīšanas s eminārs, kuru orga nizēja projekta pa rtneris no Grieķijas
Eurotra ining, pul cinot 25 da l ībniekus-profesionālās i zglītības praktiķus,
pol itikas veidotājus un īstenotājus, vietējās varas pārstāvjus. Klātesošajiem
bi ja iespēja iepazīties a r projekta rezultātiem un noklausīties vi su projekta
pa rtneru uzs tāšanos

par Ei ropas i ns trumentu-ECVET-EQF-EQAVET,

i zma ntošas piemēriem nacionālā un Ei ropas l īmenī. Semināra programma
pi edāvāja šādas tēmas:
“Kā kļ ūt pa r pi eaugušo i zglītības treneri Gri eķijā”, Chri stos Fois, di rektoru pa domes konsultants Na cionālās kvalifikāciju
s erti fikācijas un profesionālās izglītības konsultēšanas organizācijā (EOPPEP), Grieķija
“Mā cīš anās rezultātu pieeja darba vidē balstītās mācībās”, Inta Baranovska, Valsts izglītības satura centra projektu vadītāja,
Latvija
“ Pra kti sko mācību kvalitātes vadība profesionālajā i zglītībā Austrijas darba tirgū”, Helmuts Kronika, Mā cību komānijas BEST
Izpi ldirektors, Austrija
“Kva l i tātes nodrošināšana e-mācībās. Politika un prakse”, Charalambos Vra sidas, CARDET – UNIC izpilddirektors, Kipra
“Mobi litāte Eiropā: Dažādi dokumenti un kā tos i zmantot.”, César Si lva, CITEVE mācību centra pasniedzējs, Portugāle
“Projekta mācību materialu aprobēšanas pieredze Zviedrijā”, Klas Tallvid, Halsingland izglītības asociācijas projektu vadītājs,
Zviedrija
“Projekta mācību materialu aprobēšanas pieredze Īrijā”, Robert McCulloch, Mā cību un a ttīstības nodaļas va dītājs Meath
pa rtnerībā, Īrija

Semi nāra laikā ATTRACT-VET komandai bija i espēja ne ti kai parādīt savu
vei kumu, bet arī rosināt sarunu par projekta rezultātu i edzīvi nāšanu vietējā,
reģi onalā, va lsts un Ei ropas līmenī. Dalīšanās pieredzē, s avstarpējā domu
a pmaiņa, deva ja unas i erosmes projekta noslēguma etapam un veicināja
ja unu kontaktu veidošanos. Visiem, kuriem bija vēlēšanās tuvāk iepazīties
a r projektā i zstrādāto mā cību materialu, ti ka piedāvāta pēcpusdienas
noda rbība Ei rotra ining s pecialistu va dībā. Vi enpadsmit i nteresenti šo
i espēju arī izmantoja. Vairāk informācijas ATTRACT-VET projekta mājas lapā:
www.a ttra ct-vet.eu
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