jest zapewnienie doradcom, trenerom oraz konsultantom nauczycielom
kształcenia zawodowego kompletu wytycznych szkoleniowych,
które można łatwo dostosować nie tylko do indywidualnych potrzeb
użytkowników, ale także do specyficznych kultur uczenia w krajach
partnerskich.
Placówki kształcenia zawodowego uzyskają dostęp do efektywnych
materiałów szkoleniowych, które będą wsparciem w zakresie pomiaru lub
oceny kompetencji i umiejętności nabytych w kontekście pozaformalnym
i nieformalnym oraz, które umożliwią weryfikację tych umiejętności
zgodnie ze standardami Krajowych i Europejskich Ram Kwalifikacji.
Projekt zwraca również uwagę na ludzi, którzy posiadają nie tylko
wykształcenie formalne i kwalifikacje zawodowe, ale również wysoko
rozwinięte umiejętności i kompetencje nieformalne i pozaformalne, i
którzy potrzebują możliwości przejrzystego porównania tych kompetencji
na europejskim lub światowym rynku pracy.
Głównymi produktami projektu będą narzędzia KODE-KRK/
kwes onariusze dostosowane do pomiaru i oceny kompetencji nabytych
nieformalnie i pozaformalnie zgodnie z poziomami ERK i co za tym idzie
z odpowiednimi Krajowymi Ramami Kwalifikacji, jak również materiały
informacyjne z pakietu szkoleniowego w celu poinformowaniadla
użytkowników, pokazujące w jaki sposób wdrożyć te narzędzia w procesie
doradczym.
Partnerzy projektu opracują testy pilotażowe dla każdego z krajów
partnerskich w celu zapewnienia identyfikacjizidentyfikowania
możliwych problemów oraz sprawdzenia efektywności treści materiałów.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
Numer projektu: DE/11/LLP-LdV/TOl/147 413/2011-1-DE2-LEO05-08019
Numer umowy: DE/11/ LLP-LdV/TOl/147 413

Partnerzy
Partnerzy projektu z Niemiec, Włoch i Polski to instytucje z dużym
doświadczeniem w realizacji projektów europejskich i wdrażania nowych
rozwiązań w środowisku zawodowym. Współpraca z partnerami, w
każdym z krajów partnerskich opiera się na wspólnej i wzajemnie
uzupełniającej się pracy.
VHS Cham – Volkshochschule in Landkreis
Cham e.V. . jest organizacją edukacyjną oferującą
kursy zawodowe i usługi doradcze w dziedzinie
Volkshochschule
socjologii, nauki zawodu, języków obcych, zdrowia,
im Landkreis Cham e.V. kultury i kursów specjalnych (szkół drugiej szansy
i programów alfabetyzacji). Znaczna część działalności skierowana jest
do ludzi młodych, osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych
i oraz do osób chcących zmienić kwalifikacje. VHS oferuje doradztwo
zawodowe oraz szkolenia w celu zdobycia nowych kwalifikacji
dostosowanych do rynku pracy.
www.vhs-cham.de

METID (Metodi E Tecnologie InnovaƟve per
la Didaƫca) ijest centrum Politechniki w
Mediolanie, które zostało stworzone powołane
w celu zapewnienia wsparcia nauczycielom w
zakresie innowacji dydaktycznych poprzez zastosowanie technologii
komputerowej, mul mediów i telekomunikacji. Poprzez wieloletnie
doświadczenie w projektach europejskich METID posiada doświadczenie
w rozwoju kompetencji”.
www.meƟd.polimi.it

FIR angażuje się w szereg działań promujących,
wspierających
i
realizujących
inicjatywy
adresowane do społeczności wiejskich i
mieszkańców regionu. Celem FIR jest zwiększenie
świadomości i wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i

promowania zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego
w obszarze rozwoju zasobów ludzkich, przeciwdziałania bezrobociu,
zwalczania dyskryminacji i nierówności na rynku pracy, oraz udział w
rozwoju przedsiębiorczości.
www.fir.org.pl

NFDK - Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest
organizacją o strukturze regionalnej. Ogólnym
zakresem działalności jest rozwój narzędzi dla
doradców, rozwój metodologii i usług oraz
wsparcie wzrostu profesjonalizmu doradców zawodowych w różnych
dziedzinach. NFDK wykonuje również specyficzne ekspertyzy dotyczące
rozwoju narzędzi do pomiaru kompetencji, zdolności i zainteresowań
zawodowych, wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji, realizuje
szkolenia dla nauczycieli i innych pracowników poradnictwa zawodowego,
pomaga w nabyciawaniu umiejętności kluczowych w kształceniu i
szkoleniu zawodowym.
www.doradztwokariery.pl

Éupolis Lombardia jest instytutem badań,
statystyki i szkoleń w regionie Lombardii, który
wspiera proces decyzyjny Rady Regionalnej i władzę
wykonawczą Lombardii, a także cały region oraz
system instytucjonalny i społeczno-ekonomiczny, poprzez innowacyjną
integrację badań, analizy danych i szkoleń.
www.eupolis.regione.lombardia.it

Fundacja Heyse SƟŌung wspiera szereg
projektów na rzecz edukacji i szkoleń. Fundacja
zapewnia: opracowania własne; wsparcie badań
osób trzecich, zgodnie z zasadami finansowania
projektów fundacji; publikacje; opracowania; testowanie i praktyczne
zastosowanie pojęć; organizację wiedzy i rozwijanie potencjału ludzkiego
(w szczególności umiejętności, kompetencji, mocnych stron, talentów).
www.heysesƟŌung.de

Zarys projektu
Projekt KODE
- “Uznawanie i potwierdzanie nieformalnych i
pozaformalnych kompetencji w kontekście Krajowych Ram Kwalifikacji”
ma na celu wdrożenie systemu KODE® w krajach partnerskich (Niemcy,
Włochy i Polska). System KODE® został opracowany w 1997 roku przez
Erpenbeck / Heyse i od tego czasu jest stale rozwijany.
Podstawą tego systemu są 64 obszary kompetencji
(atlas kompetencji); w wielu krajach europejskich Volkshochschule
system ten jest wykorzystywany do rozwoju im Landkreis Cham e.V.
personelu w prywatnych przedsiębiorstwach lub
instytucjach rządowych (www.kode-project.eu).
W ramach projektu, ten ugruntowany naukowo
system analizy umiejętności zostanie dostosowany
do Europejskich Ram Kwalifikacji oraz Narodowych
Ram Kwalifikacji w Niemczech, Włoszech i w
Polsce. Jako, że globalna konkurencja w przyszłości
będzie coraz bardziej konkurencją kompetencji, a
rozwój umiejętności jest jednym z najważniejszych
instrumentów zapewniających przyszłość, w
ramach projektu zaplanowano przypisanie atlasu
kompetencji do poziomów Europejskich Ram
Kwalifikacji, ze szczególnym uwzględnieniem
umiejętności nabytych w sposób nieformalny i
pozaformalny.
Projekt ma na celu modyfikację i dostosowanie treści
systemu KODE® do Europejskich i Krajowych Ram
Kwalifikacji w krajach partnerskich. Celem projektu

