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Överföring av utveckling:
Metodöverföring
av resultaten av ESO-CERT och
ESO-CRS projekten
ESO-CERT
”Använda en metod för
standardiserad
Kompetensverifiering och
certifiering i ett kreditPoängsystem för yrkesutbildning
– ett tillvägaGångssätt för integrering av
ECVET”
Branschöverföring
av metoden som används för
ledningskompetens i
ESO-CERT-projektet till
vidareutbildning inom handel.
Regional överföring
till de nya partnerländerna i
projektet.

ESO-CRS:
European Set up Of a
Competence Rating System
Skapande av en internetbaserad
och skalbar lösning för utvärdering
och bedömning av
kunskap och kompetenser –
för erkännande av kompetenser som
har införskaffats genom
icke-formellt och informellt lärande

Kompetensvärderingssystemet
använder CEMES – metod för
erkännande av kompetenser oavsett
hur lärandet har
skett. CEMESmetoden
belönades 2006
med The Helsinki
Award, i
kategoring
transparens och
erkännande av
kompetens.

Projektets resultat:
Metodik för en ECVET-värdering av
modulära vidareutbildnings system inom
vidareutbildning med beaktande av
informellt och icke-formellt lärande
Handlingsinriktad beskrivning av
läranderesultat/ kompetenser för ett
modulärt vidareutbildningssystem
Metodik/instruktioner för utarbetandet av
handlingsinriktade
kompetensbeskrivningar för modulära
system inom yrkesinriktad fortbildning
Praktiska exempel på tilldelning av
kreditpoäng för handlingsinriktade
kommersiella kompetenser, med
beaktande av formellt, informellt och ickeformellt lärande
Online-baserad, testad och klar,
kompetens-bedömningsprocess, för
bedömning av kompetens inom handel i
företag, som kan tillämpas inom olika
områden

