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P1 – Dekra Akademie GmbH (DE)

P2 - EU Agencija regionalne vlade v
Koelnu (DE)

Pozdravljeni na E.R.M.E.S. portalu mobilnosti
Podjetja, usposabljajoči in organizacije za
usposabljanje so glavni dejavniki v organizirani
mednarodni izkušnji mobilnosti)

P3 - Regija Veneto – Direzione
Formazione (IT)
P4 – Regionalni šolski urad za Veneto
(IT)
P5 – Regionalno združenje trgovinske
zbornice , I.A.A. VenetaEurosportello del Veneto (IT)
P6- Albeda College (NL)

http://cai-eu.cpv.org/
P7- KCH International (NL)

Koordinator projekta

FONDACIJA GIACOMO RUMOR –
CENTER ZA PRODUKTIVNOST VENETO (CPV)
Via E. Montale, 27
36100 Vicenza (IT)
Tel.: +39 (0)444 99 47 00
Fax: +39 (0)444 994710
E-mail: bressan@cpv.org

P8 – Gospodarska zbornica Slovenije –
Center za poslovno usposabljanje (SI)

EVROPSKI PORTAL ZA
IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI
ORGANIZIRANE UČNE
MOBILNOSTI

P9 – Primorska gospodarska zbornica
Koper (SI)

P10 – Poklicna šola za gostinstvo in
turizem Maribor (SI)

Projekt je bil financiran s podporo Komisije EU. Ta letak odraža le poglede
avtorja in Komisija ne nosi odgovornosti za kakršnokoli rabo, do katere bi lahko
prišlo na podlagi vključenih informacij.

E.R.M.E.S. portal mobilnosti je orodje za vodenje
in
administrativno
spremljanje
aktivnosti
mednarodne mobilnosti.

E.R.M.E.S. portal mobilnosti
ustvarja
spletno
bazo
podatkov
vseh
usposabljajočih, podjetij gostiteljev in organizacij
za usposabljanje, kar omogoča prenos tovrstnih
podatkov v vse dokumente, ki so povezani z
mobilnostjo.

PODJETJA
()
Z dostopom do zanje rezerviranega mesta na
portalu bodo podjetja lahko:
 Opravila

Dokumenti, kot so dogovor o usposabljanju in
Europass mobilnost se v sistemu izdelajo
samodejno.
Projekte mobilnosti opisujemo v obliki, ki se sklada
z Evropskimi vodili in so izraženi kot učni izidi ali
kot znanja – veščine - kompetence.
Portal poenostavlja vsa opravila v zvezi z
administrativnim spremljanjem
projektov
mobilnosti
tako,
da
omogoča
dostop
usposabljajočim,
podjetjem
gostiteljem
in
organizacijam za usposabljanje do niza orodij in
virov za podporo vodenja, kar bi sicer moral razviti
sami zase.
S tem, ko so specifična orodja na razpolago na
spletu v obliki, ki omogoča enostavno uporabo, to
zagotavlja usposabljajočim, organizacijam za
usposabljanje in podjetjem gostiteljem, da se hitro
in enostavno prebijejo skozi najbolj relevantne
informacije in dokumentacijo za organiziranje in
vodenje uspešne in dragocene izkušnje mobilnosti
v tujini.
E.R.M.E.S. portal mobilnosti in orodja so
namenjena registriranim uporabnikom ne glede na
razvitost programa mobilnosti:
Od tistih, ki se vključujejo na novo, do tistih z
večletnimi izkušnjami pri vodenju mednarodnih
projektov mobilnosti.

E.R.M.E.S. portal mobilnosti
Vključuje obrazce za presojo. Ti se izpolnjujejo kot
del zaključnega vprašalnika, ki ga potrebujejo
usposabljajoči in mentorji v podjetju na koncu
obdobja mobilnosti.

ORGANIZACIJE ZA USPOSABLJANJE
E.R.M.E.S. portal mobilnosti:
Izboljšanje in optimizacija delovne uspešnosti
osebja organizacij s tem, da postane vodenje
projektov mobilnosti enostavno in racionalno.
Avtomatizacija postopkov vodenja z namenom, da
skrajšamo potreben čas zanje in se izognemo
morebitnim napakam.
Spremljanje vseh aktivnosti programov mobilnosti
na enem mestu.
Shranjevanje vseh informacij na enem mestu, kar
zagotavlja uporabnikom hiter dostop do vnesenih
podatkov.

priklic možnih ponudb
mednarodno delovno namestitev.

za

 Opredelila programe delovne namestitve z

izborom nalog,
usposabljajoči.

ki

bi

jih

naj

opravil

 Ocenila

uspešnost usposabljajočega z
izpolnjevanjem spletnega obrazca za presojo
delovne namestitve.

USPOSABLJAJOČI
Na E.R.M.E.S. portalu mobilnosti se bodo lahko
registrirali le izbrani usposabljajoči in dostopali do
rezerviranega področja določenega projekta
mobilnosti.
Usposabljajoči lahko najdejo koristne informacije
in orodja ra različne faze izkušnje mobilnosti:
 Priprava pred odhodom
 Logistična
podpora








okoli
potovalnih
aranžmajev, zavarovanja, socialnega varstva
in zdravstvene pomoči
Informacije o organizacijah gostiteljicah
Dogovor o usposabljanju
Obrazce za pisanje dnevnih/tedenskih poročil
Forum/oglasno
desko
kamor
lahko
usposabljajoči pošlje besedno sporočilo,
naloži video ali slike.
Samo presoja izkušnje mobilnosti.

