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Det kommer att testa systemet och kommer sprida resultaten till berörda parter inom Europeiska kommissionen,
inom industrin, i handel, den akademiska
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världen och utbildningsanstalter i Europa och
utanför. Projektet löper från oktober 2013 till
september 2015 och finansieras av Leonardo
da Vinci-programmet för livslångt lärande.

project-comp4you.eu

Kontakt

Comp4you Projektet finansieras av Europeiska
kommissionen. Ansvaret för innehållet i denna
publikation ansvarar endast för projektets
partner. Europeiska kommissionen ansvarar
inte för eventuell användning av den information som finns där.
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Människor lär sig på en mängd olika
sätt,
i
olika
miljöer
och
situationer. Oavsett om lärande sker
genom formell akademisk utbildning,
program eller helt enkelt förvärvats
genom att göra ett jobb av arbete,
eller till och leva livet, är det
ackumulerade lärandet lika verkliga
och lika värdefulla.
Genom överföring av innovation från
tidigare ECVET projekt, strävar
Comp4you att utveckla och testa ett
ramverk och metoder för formellt
erkännande från EU av en persons
samlade lärande - oavsett var den
har lärt sig - och på så sätt att ge
mervärde För Att person.

Lifelong Learning - all your professional learning recognised
Livet är en ständing inlärnings process. Vi slutar

Comp4you Project Bakgrund och Mål

Testa färdigheter, kompetens

aldrig att lära oss. Under hela våra liv så är myck-

Inom EU numera, fungerar bara 30% av den arbetsföra

Som en del av tidigare EU-finansierade livslångt

et av det vi har lärt oss någon formell utbildning

befolkningen i arbete de ursprungligen utbildats för.

program

som vi kan göra kommer att ge oss med certif-

Detta innebär att människor förvärvar kompetens ge-

ordinator, IBS-CEMES, utvecklat och fullt testad

ikat, diplom, examina eller andra sätt att specifi-

nom informellt och icke-formellt lärande som inte är

CEMES online testplattform för kunskaper, fär-

ka prestationer inlärnings kan erkännas. Men vi

certifierade. Utmaningen för Comp4you Leonardo da

digheter och kompetenser, som tillämpades på det

lär oss så mycket mer,

Vinci-projektet är att hitta ett sätt att ackreditera profes-

kommersiella om-

och många människor

sionella lärande, kunskaper och kompetens men inte har

rådet. IBS CEMES

som inte får chansen

fått de. Varje system som utvecklats för att uppnå detta

online test platt-

att komma in i formell

måste kunna tillämpas i hela EU samt ha kvalitetsstand-

form,

utbildning riskerar att

arder som är jämförbara med den mest prestigefyllda av

kontinuerligt förbättrats med tiden, nu är robust
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lärande är i centrum för EU-projektet Comp4you,
som stöder initiativet EU ECVET. Det kommer att
ha tre viktiga fördelar:
1. Att skapa ett jämställt samhälle av inlärning

2. Att underlätta yrkesmässig rörlighet för fler EU
-medborgare

Överföring av innovation

de olika språken i medlemsländerna. Dess online-

Comp4you Projektet är en överföring av innovation pro-

karaktär

jekt som kombinerar utgångarna från två tidigare pro-

tionsgränserna, som kräver endast mindre anpass-

jekt för livslångt lärande, ESyCQ - europeiskt system för

ning till frågor enligt Funktionella språk och anpas-

kommersiella kvalifikationer och M-ECVET-S - som ut-

sade. Det kommer att ytterligare testas i Comp4You

vecklades och rekommenderade en metod för ett system

projektet och appliceras på två nya kommersiella

för europeiska ECVET Kredit för yrkesutbildning och

områden.
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Lärande kredit
För att ge lämplig kredit till kandidater, och undvika

3. Bygga öppenhet och förtroende mellan medlemsländerna

att använda abstrakta "poäng", kommer de kunskaper, färdigheter och kompetenser kopplas till
begreppet

"notional

learning".

Ge
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mförelser med benchmarks och formellt lärande
arbeta över gränserna där det kan finnas skillnader i

