Erkännande och certifiering
med hjälp av NQF
av yrkesinriktade utbildningar
för människor med
funktionsnedsättning

EQF står för “European Qualification framework”
och är ett system för olika utbildningsnivåer. I systemet finns åtta olika nivåer. Alla EU:s medlemsländer
är ombedda att utveckla den s.k. NQF – ”National Qualification Framework”.
Målet är att utveckla en större rörlighet mellan europeiska utbildningssystem.

Vad betyder
EQF/NQF ?

Personer med funktionsnedsättningar eller personer med låg utbildning, har ofta inte möjligheten
att avlägga formell examen. Detta leder till att
personerna deltar i grundläggande yrkesutbildningar eller kurser speciellt
designade för dem för att de skall uppnå kunskaper, kompetens och förmågor för vissa yrken.

Varför
NQF-Inclusive ?

Även om personerna är välutbildade på sitt område får de inget officiellt godkännande, auktoriserat certifikat för utbildningen. Detta på
grund av att utbildningsprogrammen är s.k. non-formella. För arbetsgivarna å sin sida, vore det viktigt att se vad personen kan göra och vilka
utbildningsresultaten är.
Målet med detta projekt är därför att utveckla en modell för ett officiellt
godkännande även av dessa utbildningar eller kurser, genom att använda
oss av den Europeiska och den Nationella kvalifikationsramen
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Våra mål ?

n Utveckla en godkänd modell och certifikat för
non-formella utbildningar, som finns inom de lägre
utbildningarna /kurserna


Standardisera grundläggande yrkesträning /utbildning på nivåerna 1-2
inom NQF

Definiera inlärningsresultaten för tre exempel för grundläggande
yrkes-utbildningen

Testa examensprocessen

Skapa förslag till certifikat

Ökade möjligheter på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättningar med lägre utbildning.

Göra det tydligare för arbetsgivare

Skapa handbok för utbildarna anknutet till denna utbildningsdesign

Jämlika möjligheter och inkludering

För vem ?

n För personer med utvecklingsstörning eller för
personer med låg utbildning
n Utbildningsinstitutioner, som ansvarar för ovan

nämnda personer

Företag/potentiella arbetsgivare, som får godkänd och jämförbar information om ansökarens kunskaper, förmågor och kompetens

Officiella myndigheter, som nationellt ansvarar för utbildningssystem

Officiella myndigheter, som utvecklar NQF -systemet

Att hitta mer information : www.nqfinclusive.org
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Vem är
involverad ?
Chance B, Coordinator
kontaktperson : Franz Wolfmayr, Marion Bock
Tel.: 0043 3112 4911 Fax: 0043 3112 4911 8399
E-mail: marion.bock@chanceb.at n www.chanceb.at
Nordic Centre for Welfare and Social Issues
kontaktperson : Maarit Aalto
Tel.: 0046 8 54553600 Fax: 0046 8 7854001
E-mail: maarit.aalto@nordicwelfare.org n www.nordicwelfare.org
Malta College of Arts, Science and Technology
kontaktperson : John Bartolo
Tel.: 00356 2398 7134 Fax: 00356 2398 7316
E-mail: john.bartolo@mcast.edu.mt n www.mcast.edu.mt
Varstveno delovni center Polž Maribor
kontaktperson: Aleska K. Cijan
Tel.: 0038 6232 08654 Fax: 0038 6232 08658
E-mail: info.polz@vdcpolz.si n www.vdcpolz.si
Malta Qualifications Council
kontaktperson : Richard Curmi
Tel.: 00356 2180 1411 Fax: 00356 2180 8758
E-mail: richard.curmi@gov.mt n www.mqc.gov.mt
European Association of Service Providers
for Persons with Disabilities
kontaktperson : Sonia Staskowiak
Tel.: 0032 2282 4615 Fax: 0032 2230 7233
E-mail: sonia.staskowiak@easpd.eu n www.easpd.eu

Projektet genomförs med ekonomiskt stöd från Europeiska
kommissionen. För uppgifterna i denna publikation (som
är ett meddelande) ansvarar endast upphovsmannen.
Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa
uppgifter kan komma att användas.

