SAMARBEIDSPARTNERE
Partnere i prosjektet utgjør et bredt
spekter av pedagogisk kompetanse,
utdanningsmuligheter,
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og
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Nordsjøen.
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HVORFOR ER DET BRUK FOR 2FISH

HVA ER 2FISH
2Fish er
prosjekt finansiert av European
Commission, designet for opplæring innen
fiskeri- og akvakulturnæringa. Prosjektet vil
gjennomføres fra November 2011 til April 2014.

HVA VIL 2FISH OPPNÅ
2Fish
skal
utvikle
5-8
innovative
opplæringsmoduler, som skal integreres som et
utdannings– og opplæringstilbud for yrkesfag i
regi av skolene.
Modulene vil være tilgjengelig for nedlasting
og gjenbruk fra prosjektets hjemmeside hos
deltakende
europeiske
yrkesskoler
for
fiskeriutdanning.

MÅLGRUPPE
2Fish er rettet mot fagarbeid knyttet til
fiskeriene og innen fiskeri– og akvakultur
utdanning, som f.eks. fiskeeksport, fiskeauksjon,
akvakulturspesialister, rådgivere og finansielle
medarbeidere.

MÅLET MED 2FISH
1. Å utvikle og teste innovativ yrkesrettet
utdanning og moduler for opplæring av
sekundære fiskeriyrker, basert på de behov som
er identifisert i direkte samarbeid med bedrifter
som ansetter fagarbeidere innen fiskeri og
akvakultur.
2. Å understøtte de tette forbindelsene mellom
fiskeriskoler og bedrifter, for å forutse og
respondere på de kompetansebehov denne
sektoren har.
3. Å støtte kompetanseutvikling samt forbedre
kvaliteten på utdanningssystemene innenfor
fiskeri– og akvakultursektoren.
4. Å gi grunnlag for en nasjonal/regional
sertifisering av nye opplæringsmoduler i hvert
partnerland, med sikte på å bane vei for et
europeisk samarbeid for yrkesrettet utdanning
og trening på et senere stadium.

Fiskerisektoren er svært avhengig av dyktige og
kvalifiserte arbeidere, som med kompetanse og
kunnskap om fiskeri– og akvakultur, direkte kan
påvirke kvaliteten på sine produkter og
tjenester. Slik det er i dag, er tilbudet om
utdannelse innen fiskerisektoren i Europa
hovedsakelig konsentrert om utdannelse i
relasjon til å bli fisker. Serviceyrker knyttet til
fiskeri er generelt begrenset til bruk av
lavfaglærte, eller arbeidstakere med bakgrunn
fra andre yrker. 2Fish sin målsetting er å tilby
utdanning og opplærings muligheter, som i
dag ikke eksisterer innen
fiskeri– og

FORVENTET EFFEKT
2Fish vil initiere nye veier for yrkesrettet
utdanning, og stimulere evnen til å tilpasse seg
endrede betingelser og muligheter i det lokale
fiskerisamfunn. Samarbeidet mellom skolene i
prosjektet forventes å føre til en gjensidig
forståelse av de styrker og pedagogiske
kompetanser den enkelte skole representerer,
og dermed forsterkes studentenes mobilitet
mellom de deltakende institusjoner. I tillegg vil
2Fish utvikle utdanningsmoduler for ECVET
(European Credit System for Vocational
Education and Training), som skal legge
grunnen
for
fremtidige
mobile
kompetansehevingskurs,
samt
forbedre
mulighetene for livslang læring i en sektor med
bare noen få yrkesfaglige tilbydere.

