Projekt THEME – Sodelovanje

Tukaj smo, da vam pomagamo

Partnerji

Gospodarska zbornica Slovenije Center za poslovno
usposabljanje

Nemčija

Cologne Government Regional Office
European Agency for Vocational
Education and Training

Finska

Salpaus Further Education
Lahti Region Educational Consortium

Finska

The City of Kouvola,
Kouvola Region Vocational College

Italija

Area Formazione Fondazione
Centro Produttivita Veneto

Italija

APRO Formazione s.c.a.r.l.

Litva

Vytautas Magnus University

Nizozemska

ROC Leeuwenborgh

Nizozemska

KCH International

Nizozemska

Endurance / Kenwerk

Slovenija

Gospodarska zbornica
Slovenije/Chamber of Commerce &
Industry of Slovenia

Španija

Asociación Catalana
Internacionalización del Talento (ACIT)

Španija

Centro Integrado de Formación
Profesional Número Uno

Vključene ustanove za poklicno usposabljanje
Adolf-Kolping-Berufskolleg, Horrem
Berufskolleg Bergisch-Gladbach
Berufskolleg Bergisch Land, Wermelskirchen
Berufskolleg Eifel, Kall
Carl-Reuther-Berufskolleg des Rhein-Sieg-Kreises, Hennef
Geschwister-Scholl-Berufskolleg, Leverkusen
Hans-Böckler-Berufskolleg, Köln
Joseph-DuMont-Berufskolleg, Köln

CPU (Center za poslovno usposabljanje) je hčerinsko podjetje
GZS (Gospodarske zbornice Slovenije). CPU ima dobro
izhodiščno pozicijo za povezovanje potreb gospodarstva s
poklicnim in strokovnim izobraževanjem. CPU ponuja različne
oblike usposabljanj, tako formalnih kot neformalnih. Ima dolgo
tradicijo delovanja na področju izobraževanja v zadnjem času pa
se pojavlja tudi kot pomemben partner v nacionalnih in
mednarodnih projektih. V projektih deluje kot koordinator ali
partner. CPU odlikuje ustvarjalnost in učinkovitost, prilagodljivost in
verodostojnost, zato se vedno več partnerskih držav odloča za
projektno sodelovanje s CPU-jem.

GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE
CENTER ZA POSLOVNO
USPOSABLJANJE
Kardeljeva ploščad 27a,1000 Ljubljana,
SLOVENIJA
tel: + 386 1 5897 669
fax: + 386 1 5655 920
http://www.cpu.si

THEME:
Prenos ECVET orodij na
področju zunanje trgovine,
gostinstva ter elektronike
in mehatronike

Cilji projekta THEME

Ozadje projekta THEME

Vsebina projekta THEME

Z mobilnostjo imajo dijaki/študentje večje možnosti vstopa na
evropski trg dela, poleg tega sama mobilnost krepi njihovo
osebnost in pomaga pri krepitvi evropske identitete. Da bi povečali
mobilnost dijakov/študentov v poklicnem izobraževanju za 6 % do
leta 2020 (cilj EU) oziroma 10 % (cilj Nemške zvezne vlade), ni
potrebno prepričevati le dijake/študente in učitelje, ampak je
potrebno omogočiti tudi lažjo organizacijo mobilnosti in olajšati
njeno priznavanje in vrednotenje.

Ciljne skupine projekta so:
- učitelji v poklicnih šolah in drugih institucijah, ki so odgovorni za
mobilnost dijakov/študentov v poklicnem izobraževanju,
- individualni dijaki/študenti poklicnega izobraževanja, katerih se
želi olajšati sama mobilnost in
- podjetja, ki bodo imela koristi zaradi mobilnosti
dijakov/študentov. Omogočena bo boljša preglednost.

INTEGRADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº1

Projekt THEME želi, da bi postalo pripravništvo v tujini primerno za
vse nivoje poklicne usposobljenosti.
Strokovnjaki poklicnega izobraževanja in usposabljanja iz Španije,
Slovenije, Nizozemske, Litve, Italije, Finske in Nemčije zagotavljajo
kakovostno mobilnost na nivoju poklicnega izobraževanja in
usposabljanja ter prispevajo k potrjevanju in priznavanju
usposobljenosti, glede na EU smernice (ECVET - Evropski sistem
prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in
usposabljanju). Hkrati pa gradijo mrežo med partnerji na področju
poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Od dobrega okolja na
področju mobilnosti v poklicnem izobraževanju in usposabljanju
imajo prednosti vsi: pripravniki, podjetja in učitelji, ki organizirajo
praktična usposabljanja v tujini.

THEME:
Prenos ECVET orodij na
področju zunanje trgovine,
gostinstva ter elektronike
in mehatronike.

Mobilnost dijakov/študentov v poklicnem izobraževanju je
pomembna pri povečevanju njihovih možnosti za zaposlitev na
evropskem trgu dela. Namen mobilnosti je prepričati interesne
skupine in podjetja za razširitev pripravništva v tujini. Rast
samozavesti, samozaupanje, spoznavanje različnih delovnih
ritmov in osebne možnosti za pridobitev zaposlitve so dodana
vrednost za pripravnika, te lastnosti pa so prav tako pomembne za
interesne skupine in za podjetja, zlasti tista, ki poslujejo s tujino, pa
mobilnost podpirajo tudi zaradi možnosti izboljšanja znanja tujih
jezikov.
Ob upoštevanju demografskih sprememb, pripravništvo v tujini
omogoča večjo mobilnost na trgu dela in omogoča pridobivanje
usposobljenih delavcev po vsej Evropi.
V Evropi so na področju poklicnega izobraževanja še vedno velike
nacionalne razlike, slaba preglednost, ni zadostnega priznavanja
pridobljenih kompetenc, oviro pa predstavljajo tudi
zapleteni organizacijski postopki.

THEME projekt temelji na predhodno uspešnih projektih (VQTS,
Trift, ECMO, ERMES). Rezultati in orodja razvita v zgoraj naštetih
projektih se bodo združila, ocenila in razširila.
Na podlagi obstoječih kompetenčnih matrik v zunanji trgovini,
gostinstvu ter elektroniki in mehatroniki bodo opredeljene delne
kompetence, ki se bodo uporabile za učne pogodbe, za
ocenjevanje uspešnosti in lažji prenos v Europass mobilnost.
Dodatne informacije o našem projektu in prvih rezultatih je
mogoče najti na naši spletni strani: www.theme-eu.net.

