Partner

Data a informace

Projekt TrainCom je koordinován Výzkumným ústavem podnikového vzdělávání (f-bb). F-bb má rozsáhlé zkušenosti v oblasti
tvorby a implementace nástrojů na podporu transparentnosti a
mobility. Zabývá se vývojem a testováním Evropského systému
kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET) v národním
a mezinárodním kontextu, jakož i realizací Evropského rámce
kvalifikací (EQR) v Německu.

Název projektu
TrainCom –
	
Developing Training Competence in IVET
by Using Units of Learning Outcomes (Rozvíjení výukových kompetencí v programu
počátečního odborného vzdělávání IVET
pomocí jednotek výsledků vzdělávání)

V rámci projektu TrainCom spolupracuje f-bb se sedmi partnery,
kteří mají rovněž bohaté zkušenosti s nadnárodními projekty:

Termín	
1. října 2013 až 30. září 2015

ECAP Consulenze se sídlem ve Švýcarsku a Itálii se může
ohlédnout za svou dlouholetou zkušeností v oblasti zajišťování
a hodnocení kvality. ECAP v rámci TrainCom přebírá roli hodnotitele.
bfz. o.p.s. je zkušený poskytovatel dalšího vzdělávání v České
republice v oblasti odborného vzdělávání, zejména v průmyslovém sektoru.
Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo ze Španělska podporuje a koordinuje činnosti v oblasti odborného vzdělávání a dalšího vzdělávání pro firmy a zaměstnance.
Coleg Cambria z Walesu (Velká Británie) je vzdělávací a výzkumná instituce v jednom. Spektrum činností zahrnuje praktické
kurzy a empirický výzkum.
K zajištění toho, aby výsledky TrainCom uspokojily potřeby firem
a trhu práce, jsou do projektu jako zástupci německého automobilového průmyslu zapojeny společnosti AUDI AG a Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG.

Financování	Evropská komise
Program Leonardo da Vinci*
Realizace
Národní agentura
programu	BILDUNG FÜR EUROPA (VZDĚLÁNÍ PRO
EVROPU) při Bundesinstitut für Berufs
bildung BIBB (Spolkový institut pro odborné
vzdělávání)
www.na-bibb.de
Výkonná
organizace

Forschungsinstitut Betriebliche Bildung (f-bb)
(Výzkumný ústav podnikového vzdělávání)
Obere Turnstraße 8
90429 Norimberk
Tel.: +49 (911) 27779-0
E-mail: info@f-bb.de
Web: www.f-bb.de

Kontakt	Heiko Weber
Tel.: +49 (911) 27779-19
E-mail: weber.heiko@f-bb.de
Internet	
www.train-com.de

*Tento projekt je financován s podporou Evropské komise.
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Öibf (Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung/Rakouský ústav pro výzkum v odborném vzdělávání) se intenzivně zabývá realizací ECVET v Rakousku a účastní se diskuse o
národní realizaci EQR. Öibf v rámci TrainCom řídí a koordinuje
proces Peer-Review.

TrainCom
Vývoj vícejazyčného
internetového výukového programu

Souvislosti

Cíle a průběh

Projektové fáze

Do evropské debaty o odborném vzdělávání byl pojem výsledků
výuky vnesen především se zřetelem na zvyšování nadnárodní transparentnosti a na podporu mobility. Cílem bylo vytvořit
“společnou řeč”, která v oblasti vzdělávání umožní porozumění
napříč hranicemi systémů, stejně jako přenos výsledků výuky
z jednoho vzdělávacího kontextu do dalšího. Orientace na výsledky výuky se tak stala důležitou součástí vývoje systémů ve
vzdělávací politice mnoha zemí a v mnoha ohledech již ovlivňuje
vývoj osnov.

Cílem projektu TrainCom je vyvinutí vícejazyčného internetového výukového programu pro utváření procesů výuky/učení v odborném vzdělávání s orientací na výsledky výuky.

1. etapa Dosažení vzájemné shody

Projekt TrainCom přispívá k realizaci orientace na výsledky
výuky v odborném vzdělávání. Vychází z poznatků z projektů
“EDGE - Zohlednění výsledků vzdělávání mezi duálními učebními obory na základě ECVET” (f-bb) a “Peer Review in European
VET” (öibf). Využití výukových jednotek založených na rozvoji
odborné způsobilosti v kombinaci s průběžným zjišťováním této
způsobilosti, může významně přispět k zajištění kvality v odborném vzdělávání.
Předpokladem pro to je, aby byl i vzdělávací personál schopen
utvářet výukové procesy zaměřené na rozvoj odborné způsobilosti. V rámci projektu TrainCom je proto vyvíjen vícejazyčný
internetový výukový program pro utváření procesů výuky/učení,
zaměřený na rozvoj odborné způsobilosti v oblasti odborného
vzdělávání. Cílovou skupinou výukového programu jsou školitelé
a učitelé v odborném vzdělávání.
Projekt probíhá ve společnostech z oblasti automobilového průmyslu a v (odborných) školách, které nabízejí příslušné kvalifikace prvotního odborného vzdělávání, a to v České republice,
Španělsku, Velké Británii, Německu a v Rakousku.

Projekt je realizován ve čtyřech fázích:
V prvním kroku bude pro strukturovaný evropský Peer Learning
použita metoda “Peer Review in European VET”. Odborníci ze
zúčastněných zemí podílejících se na realizaci a dále z Rakouska a Itálie, vyvíjejí standardy kvality pro utváření procesů
výuky/učení v odborném vzdělávání s orientací na výsledky výuky. Výsledky této etapy budou zdokumentovány v kontrolních
zprávách, zprávách jednotlivých zemí, stejně jako v rámci návrhu
systému kvalitativních kritérií.

•	Určení stavu metodiky z hlediska formulace orientace na
výsledky výuky v různých zemích s různými systémy odborného vzdělávání
•	Vyvinutí standardů kvality pro utváření procesů výuky/učení
s orientací na výsledky výuky
•	Hloubková analýza národních/systémových specifik prostřednictvím národních zpráv a expertních konzultací
2. etapa Vytvoření internetové výukové platformy
•	Naprogramování vícejazyčného internetového výukového
programu pro školitele a učitele v odborném vzdělávání na
základě získaných poznatků
•	Zahájení testovací fáze a vyhodnocení platformy

Ve druhé etapě bude s přihlédnutím k této dokumentaci vyvinut,
vyzkoušen a vyhodnocen vícejazyčný internetový výukový program pro školitele a učitele v odborném vzdělávání.
Ve třetím kroku budou zkušenosti z testovací fáze shrnuty v doprovodné příručce pro využití výukového programu (“uživatelská
příručka”). Oba produkty budou poté v partnerských zemích poskytnuty pro širší využití.

3. etapa Další rozvoj výukového programu

V závěrečné etapě budou výsledky projektu TrainCom zpřístupněny širší odborné veřejnosti na závěrečné konferenci v létě
2015, jakož i v závěrečné publikaci, která vyjde na podzim 2015.

4. etapa Uveřejnění a šíření

• Revize programu na základě zpětné vazby
•	Vytvoření uživatelské příručky
• Zveřejnění programu a příručky

•	Celkové shrnutí na závěrečné konferenci
•	Dokumentace výsledků v závěrečné publikaci

