A projektet hosszú évek óta együttmûködô
partnerek transznacionális konzorciuma va-

Kopernikusz Innovációs Egyesület

lósítja meg.
A konzorcium vezetôje a „bbw”, Berlin Brandenburg tartomány Kereskedelmi és Ipari
Képzô Központja. A Németországban, Spa-

A Kopernikusz Innovációs Egyesület 2002 óta

nyolországban,

mûködik a vállalkozások szolgálatában.

Franciaországban,

Olasz-

országban, Magyarországon, Dániában és
Finnországban mûködô projekt csoportok

A projekt 2007 október 24. és 2009 november

egységes módszertan és azonos projekt meg-

23. között valósul meg.

COMMET

közelítés alapján végzik munkájukat.

Kapcsolat

Leonardo da Vinci
Innováció Transzfer Projekt

A tanulmányok hét országban készülnek a
fém- és villamosipar hasonló vállalati struktúrájában és összehasonlításra alkalmas regionális környezetben.
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Kompetencia – meghatározás
új módszerekkel két szakma
– „gépi forgácsoló” és
„mechatronikai technikus”
– bemutatásán keresztül

A projekt támogatója :

n www.kopernikusz.hu n
www.COMMET-project.eu

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a kiadvány a szerzõ nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehetõ
felelõssé az abban foglaltak bárminemû felhasználásért.

A LEONARDO DA VINCI program az Euró-

A projektben résztvevô európai országokban

A projekt eredményei elôször a résztvevô or-

pai Bizottság 1994-ben indult együttmûködési

átfogó tanulmányok készülnek a fém- és vil-

szágok képzési programjaiba kerülnek, egy

programja a szakképzés területén. Az „Egész

lamosipari képesítésekrôl és kompetenciákról,

életen át tartó tanulás” program részeként a

melyek a szektorban mûködô vállalkozások

Leonardo a felsôoktatáson kívüli szakképzés

számára naprakész referenciaként szolgálnak

területére irányul.

kompetencia igényeik meghatározásához.

A program keretében a végzettségek áttekinthetôségét és elismerését elôsegítô eszközök kerülnek kifejlesztésre az egyes iparágakon belüli és az

A projekt következményeként javaslatok születnek a vállalati képzési folyamatok optima-

második lépésben kerül sor Európa többi országában történô alkalmazásra.
Az eredmények alapján a tanulási kimenetelt
középpontba helyezô modulok kerülnek kidolgozásra az alap és a felsôfokú szakképzésben

lizálásához és a humán erôforrások gyors és

egyaránt. A nemzetközi konzorcium együtt-

rugalmas átcsoportosításához.

mûködésével a partner országok adaptálják és

A vállalatok számára megnövekszik a külföldön

tesztelik ezeket a modulokat. A munkavállalók

iparágak közti átjárhatóság erôsítése érdekében.

szerzett fémipari képesítések áttekinthetô-

számára jobb és szélesebb karrier fejlôdési le-

A fém- és villamosipar szakmai szövetségeinek

sége, megkönnyítve ezáltal a humán erôfor-

támogatásával a projekt keretében kísérletet te-

rásokkal kapcsolatos döntéseket. A több eu-

szünk a szakmai kompetenciák meghatározásá-

rópai országban leányvállalattal rendelkezô

ra két fémipari képesítés : „gépi forgácsoló” és

cégek szintén hasznos eszközhöz jutnak.

„mechatronikai szerelô” példáján keresztül.
A projekt az EUROPASS Mobilitási rendszer eredményeibôl és tapasztalataiból indul ki és ezeket
ülteti át az iparba.

hetôségek nyílnak meg ezáltal.

