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ATTRACT-VET Symposiet ä gde rum den 30 ma j 2017 hos Eurotraining,
bel äget i centrum a v Aten. Symposiet pres enterade en bred public
pres entation a v projektutresultaten ti l l na ti onella i ntressenter, bland
a nnat yrkesutbildare, beslutsfattare & pol itiker, offentliga myndigheter,
och bi drog till att s kapa legitimitet och acceptans. ATTRACT-VET symposiet
på gick under en dag, och organiserades av Eurotraining. Mer ä n 25 lokala
del tagare fa nns på plats. Alla partners organisationer deltog med en “keynote s peaker”. Symposiet lyckades blanda relevanta “key-note speakers”
med expertis på ECVET-EQF-EQAVET, både på nationell och Europeisk nivå . Ämnena i presentationerna va r:

"Att bl i en vuxen-lärare i Grekland", Christos Fois, tidigare rå dgiva re till styrelsen för den nationella organisationen
för certi fiering a v kvalifikationer och yrkesvägledning (EOPPEP), EL
"Lea rning outcomes approach in WBL", Inta Baranovska, Pa rtnership Projects & Progra m Unit of National Center för
Utbi l dning (NCE), LV
"Kva l i tetsledning i praktiken i den Österrikiska a rbetsmarknadsrelaterade yrkesutbildningen", Helmut Kronika, VD,
BEST, AT
"Kva l i tetssäkring i e-learning. Politik och praxis. Charalambos Vra sidas, Ph.D., verkställande direktör, CARDET, CY
"Europas rörlighet: Presentation av olika s tyrdokument och Europas föreningar / Centra för rörl ighet.", César
Si l va, utbildningsspecialist. CITEVE, PT
"Överföri ng a v erfarenheter frå n Sverige", Klas Tallvid, projektkoordinator, Halsinglands Utbildningsförbund, SE
"Överföri ng a v erfarenheter frå n Irland", Robert McCulloch, chef för Utbildning och Utveckling, Meath Pa rtnership, IE

Vi dare säkerställde ATTRACT-VET-teamet vi a s ymposiet förståelse för- och
överföri ng a v “know-how”, och s amlade rekommendationer för det sista
s teget i projektet. Evenemanget s jälvt fungerade s om ett "showroom" av
projektresultat, uppmuntrade till diskussion och delande a v perspektiv &
erfa renheter, boostade nätverksaktiviteter baserat på dessa resultat, för att
ga ra ntera en hå l lbar a nvä ndning a v projektresultaten och kopplas till
l i kartade initiativ på lokal, regional, nationell och Europeisk nivå. Vid detta
s ymposium diskuterade fors kare, yrkesutbildningschefer, s amt personer
frå n yrkes utbildningsorganisationer, företagsorganisationer och andra som
va r i ntresserade av yrkesutbildning, ä mnen som va r mycket betydelsefulla för yrkesutbildningens Europeiska transparensverktyg. Som en satellit-session, genomfördes en workshop med 11 deltagare där delar av verktygslådan s om utvecklats i
projektet presenterades, med må lsättningen a tt utbildningsprogrammet s om utvecklats i ATTRACT-VET- projektet får
fra mti da användare.
För mer i nformation, gå ti ll projektets hemsida: www.attract-vet.eu
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