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Spanien, Frankrig, Ungarn, Italien, Danmark og
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Leonardo da Vinci er den Europæiske Unions
program for erhvervsuddannelse og træning.
I dette program udvikles redskaber, der kan
fremme gennemskuelighed og muligheder for
udveksling of kvalifikationer for at fremme mobiliteten i og blandt forskellige industrier.

Brede studier af kvalifikationer og kompetencer i
metal og elektroindustrien i forskellige europæiske lande vil udstyre sektorens selskaber med et
up-to-date referenceredskab, der kan fastlægge
deres kompetencekrav.

Projektets resultater vil til en begyndelse blive
indarbejdet i de nationale læseplaner i de deltagende projektpartneres lande, og de vil senere
blive overført til andre lande på det europæiske
niveau.

Derfor bliver der med støtte fra sektorforeningerne inden for metal og elektroindustrien gjort
et forsøg på at identificere erhvervskompetencer i et studie, der kan tjene som eksempel for

Det vil give driftsforslag til forbedring af træningsprocesserne i selskabet og til hurtig og
fleksibel medarbejderudvikling.
Hvad angår de kvalifikationer, som forlanges i
udlandet i metalindustrierne vil selskaberne

På grundlag af disse resultater vil der blive udviklet moduler, der retter sig mod studieresultater i den grundlæggende og videregående erhvervsoplæring.

Programme for Lifelong Learning

Benefit for day-to-day business

metalprofessionerne ’mechatronics technician’
og ’metal cutting technician’.

drage fordel af forbedret forståelighed og i sidste ende kunne træffe rigtige beslutninger i personaleudvikling.
Underordnede i andre europæiske lande kan
også drage nytte af dette sæt værktøjer.

Projektet bygger på nyere erfaringer med og resultater af Europass Mobility og dets redskaber,
som skaber gennemskuelighed og som føreroverførslen af disse indsigter ud i livet i industrien.

European dimension

Dette vil give medarbejdere bedre og bredere
adgang til nye muligheder for karriereudvikling.

