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2Fish projektet:

2Fish finansieres med støtte fra Den Europæiske
Union. Dette dokument afspejler forfatterens
synspunkter alene, og Unionen kan ikke holdes
ansvarlig for enhver brug, der måtte blive gjort af
oplysningerne heri.

Hvad er 2Fish

Hvorfor er der brug for 2Fish

2Fish er et projekt dedikeret til uddannelse i
fiskeri- og akvakultursektoren, godkendt af og
finansieret med støtte fra Den Europæiske
Union. Projektet løber i perioden fra november
2011 til april 2014.

Formålet med 2Fish

2Fish projektet har fire overordnede:

2Fish projektet sigter mod at udvikle 5-8
innovative
uddannelsesmoduler
for
efteruddannelse af servicemedarbejdere inden
f o r
f i s k e r i s e k t o r e n
o g
fiskerierhvervsuddannelser. De nye moduler vil
blive
integreret
i
uddannelsen
på
erhvervsskolerne tilknyttet 2Fish projektet, og
vil være tilgængelige for download og genbrug
fra
projektets
hjemmeside
for
andre

1.
At
udvikle
og
teste
innovative
erhvervsuddannelsesmoduler for uddannelse af
medarbejdere i fiskeriets sekundære erhverv
baseret på de behov, der identificeres i et
direkte samarbejde med virksomheder, der
beskæftiger erhvervsspecialister i de sekundære

europæiske fiskerierhvervsskoler.

erhverv
2. At understøtte de tætte forbindelser mellem
fiskeriskoler og virksomheder for at forudse og
reagere på behov for færdigheder inden for
sektoren.
3. At understøtte kompetenceudviklingen og
forbedre kvaliteten af uddannelsessystemerne
inden for fiskerisektoren.

Målgruppe
2Fish henvender sig til serviceprofessionelle i
fiskerindustrien og professionelle inden for
fiskeriets erhvervsuddannelsesområde, f.eks.
fiskeeksportører, medarbejdere i auktionshaller,
akvakulturspecialister, rådgivende og finansielle
medarbejdere.

4. At danne grundlag for en national / regional
certificering af nye uddannelsesmoduler i hvert
partnerland, med henblik på at bane vej for et
europæisk
meritoverførselssystem
for
erhvervsuddannelse.

Fiskeriet er meget afhængigt af dygtige og
faglærte arbejdere, hvis kvalifikationer og viden
direkte påvirker kvaliteten af produkter og
tjenester. Som det er i dag, er tilbuddet om
erhvervsuddannelse inden for fiskerisektoren i
Europa
hovedsageligt koncentreret
om
uddannelse i relation til at blive / være fisker.
Serviceerhverv knyttet til fiskeribranchen er
generelt begrænset til at benytte lavt uddannet
arbejdskraft, eller medarbejdere med en
uddannelsesmæssig baggrund fra andre
erhverv. 2Fish har til formål at tilbyde
uddannelsesmuligheder
inden
for
fiskerisektoren, som ikke eksisterer i dag.

Forventet effekt
2Fish
vil
igangsætte
nye
veje
for
erhvervsuddannelse og stimulere evnen til at
tilpasse sig skiftende vilkår og muligheder i det
lokale fiskerisamfund. Samarbejde mellem
erhvervsskolerne i projektet forventes at føre til
en gensidig forståelse af de styrker og
pædagogiske kompetencer, den enkelte skole
repræsenterer - hvilket øger de studerendes
mobilitet mellem de deltagende institutioner.
Desuden vil de udviklede uddannelsesmoduler
blive forberedt til en ECVET-vurdering, der skal
lægge
grunden
til
fremtidige
mobilitetsprojekter og forbedre mulighederne
for livslang læring i en branche med kun få
erhvervsuddannelsesudbydere.

