Prihodnost v
izobraževanju
Kako lahko uporaba univerzalnega modela pri učenju v
poklicnem izobraževanju in usposabljanju vodi vse učence do
uspeha na trgu dela.

Ključna sporočila

O projektu INVESTT

RR INVESTT podpira pravice oseb s posebnimi izobraževalnimi potrebami.

Inkluzivno poklicno izobraževanje in usposabljanje po
programu, ki je prilagojen posamezniku

RR INVESTT pripomore k zniževanju izključenosti oseb s posebnimi potrebami v
poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter na trgu dela.

Evropsko združenje ponudnikov storitev za osebe s posebnimi potrebami
(EASPD) in 13 evropskih partnerjev razvija projekt Investt – strategijo
namenjeno razvoju univerzalnega modela za učenje na področju sistema
poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET – Vocational Education
and Training).

RR INVESTT ponuja zgled dobre prakse za vse izvajalce
poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
RR INVESTT z inkluzivnim izobraževanjem omogoča mladim
osebam s posebnimi potrebami boljše življenje.
RR INVESTT lahko s promocijo inkluzivnega izobraževanja okrepi
strategijo EU na področju zaposlovanja.

Poklicne šole v Evropi – v Avstriji, Belgiji, Norveški in Sloveniji – skupaj
s krajevnimi ponudniki storitev in raziskovalci razvijajo nove pristope v
programu poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET).

RR INVESTT spodbuja sodelovanje vseh vključenih po celotni Evropi.
RR INVESTT ... je prihodnost podpore osebam s posebnimi
potrebami.

Inkluzivno izobraževanje in usposabljanje za vse
Kako priti do univerzalnega modela za učenje (UDL – Universal design
for Learning), s katerim bi mlade osebe s posebnimi potrebami vključili v
večinski sistem poklicnega izobraževanja? Kako jim pomagati doseči enako
raven usposobljenosti kot pri drugih učencih in jim olajšati prehod iz šole
na trg dela?
INVESTT želi šolam zagotoviti uporabne strategije za delo z vsemi učenci
in jim pomagati do uspeha v njihovih skupnostih. Da bi povečali njihovo
uspešnost, bo program poklicnega izobraževanja in usposabljanja VET
zasnovan na merilih delodajalcev.

INVESTT je triletni projekt
(december 2012–november 2015) in
se sofinancira v okviru Programa za
vseživljenjsko učenje Leonardo da
Vinci (EU).

Cilji
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INVESTT poudarja potrebo izmenjave praktičnih informacij na področju
‘inkluzivnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za vse’ (inclusive
VET for all).
INVESTT si prizadeva razviti:
RR Strategijo, uporabno po vsej Evropi, ki bo izvajalcem v njihovem okolju
pomagala uporabljati univerzalen model učenja na področju poklicnega
izobraževanja in usposabljanja. Ta strategija je zasnovana na raziskavah,
opravljenih v partnerskih državah, in je usmerjena na dva ključna
koncepta Konvencije OZN o pravicah invalidov: to sta “univerzalen
model” in “primerne prilagoditve”.
RR Program One VET (enotno poklicno izobraževanje in usposabljanje)
v vsaki partnerski državi, ki bo zasnovan na omenjeni strategiji ter bo
prilagojen šoli in učencem. Program bo vseboval seznam primernih
prilagoditev.
RR Mrežo vseh ustanov, ki izvajajo inkluzivno izobraževanje ter delujejo na
področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja.
RR Spletno zasnovan Center znanja, ki bo ponujal informacije o inkluzivnem
poklicnem izobraževanju in usposabljanju -www.investt.eu.

Če ste ...
RR ravnatelji in zaposleni v poklicnih šolah in centrih za usposabljanje,
RR ponudniki storitev za osebe s posebnimi potrebami,
RR osebe s posebnimi potrebami in njihove
družine,
RR raziskovalni inštituti, univerze,
RR delodajalci, zaposlitvene agencije,
RR vodstveno osebje na področju
izobraževanja,
RR mediji in splošna javnost.

Obiščite www.investt.eu
Vprašanja? Email info@investt.eu

Partnerji projekta
Koordinacija: EASPD
www.easpd.eu

Avstrija/Nemčija

Orthopädische Kinderklinik Aschau
Heilpädagogisches Zentrum Aschau
Heilpädagogisches Zentrum Piding
Heilpädagogisches Zentrum Ruhpolding

Schule für Sozialbetreuungsberufe

BZ AschauGmbH
www.evchiemgau-bgl.de

Schule für Sozialbetreuungsberufe (SOB)
www.sob-caritas.at

Paris Lodron University of Salzburg(PLUS)
www.uni-salzburg.at

Pädagogische Hochschule Salzburg
www.phsalzburg.at

Belgija
Vlaams Verbond van het Katholiek
Buitengewoon Onderwijs (VVKbuO)
www.vvkbuo.be

Scheppersinstituut
www.scheppers-wetteren.be

University of Leuven (KUL)
www.kuleuven.be

Norway
Statped vest
www.statped.no/english

GAND VGS
I SENTRU

M

Gand (GVS)
www.gand.vgs.no

University of Stavanger
www.uis.no

Slovenija
CUDV Draga
www.center-db.si

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo
(IRSSV)
www.irssv.si

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je
izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske
komisije.
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Ekonomska šola Celje (ESC)
www.pksola.si

