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Scopul proiectului EURspace
Proiectul EURspace urmăreşte să contribuie la
dezvoltarea domeniului Abilităţi şi Calificări Europene
prin crearea unei Platforme Europene de sprijin pentru
transferul , recunoaşterea şi certificarea rezultatelor
învăţării acumulate de către elevii din învăământul
profesional şi tehnic in timpul participării lor la
programe de mobilitate de tip Leonardo da Vinci .
In timpul implementării proiectului un cadru metodologic va fi deyvoltat în scopul de a sprijini
recunoaşterea ,şi certificarea achiziţiilor de noi deprinderi şi cunoştinţe făcute de elevi în alte ţări dect cea in
care învaţă . Se vor utiliya în acest scop recomandările şi
ghidurile europene cu privire la ECVET, EQF şi EQAVET.
Metode ce vor fi utilizate
Implementarea unui Proiect Pilot în scopul de a găsi
stanardele necesare pentru recunoaşterea , validarea şi
certificarea unităşilor de învăţare de la o ţară europeană la alta . Proiectul va porni de la componentele
tehnice ale calificării în meseria Managementul
Hotelurilor şi Restaurantelor .
O Metodologie de Găsire a Punctelor Comune va fi
dezvoltată prin prcurgerea paşilor :, identificarea
rezuatelor practice , tehnice şi tehnologice ale învăţării
ce sunt comune în diferite ţări grupând rezultatele
învăţării în unităţi nucleare ; identificarea de rezultate
ale învăţării ce apar în curriculumul mai multor ţări
(potrivire +matching ; definirea sistemului de credite şi
de atribuire a punctelor ECVET ; setarea criteriilor de
performanşă ce trebuie atinse pentru atestarea reyultatelor învăţării conceperea matricilor de potrivire Matching Matrices intre curricula mai multor ţări

Grupuri Ţintă
- Elevi ce participă la cursuri de formare profesională
inişială în ţările europene .
- Profesionişti VET , Profesori; Instructori de pregătire
practică; Directori ai şcolilor VET ; Technicieni care
lucreaya în prorame de mobilitate VET reprezentnţi
legali sau tehnicieni din organizaţii ce doresc să implementeze Programe de Mobilitate Europene .
- Scoli , Centre VET ; Organizaţii implicate în Programe
de Mobilitate Europeană (organizaţii de trimitere , de
primire , intermediare , organizaţii ce oferă programe
de formare de tip internship) .
REZULTATELE INTELECTUALE ALE PROIECTULUI
O1 | Platformă Digitală Europeană pentru sprijinirea
the recunoaşterii, validării , allocării de credite şi certificarea of calificărilor şi-sau a unităţilor de învăţare cu
referir la rezulttele învăţării obţinute de participanţii la
programe VET de mobilitate europeană .
O2 | Kit Peagogic EURspace compus din un Ghid
Methodologic pentru Profesionişti (ghid descriptiv
al metodelor utilizate ) şi o Baterie de Instrumente ,
pfolosite cu referire la metodele utilizate în proiectul
pilot.
O3 | Ghid de sprijin pentru Inţelegerea ECVET
pentru Learneri in Invăţământul Initial Vocational
şi de Formare Profesională – EURspace pentru learneri
in IVET. Acest Ghid este dedicat Learnerilor prticipanţi
la Coursuri in Invăţământul Initial Vocational şi de
Formare Profesională in Europa.
Data de începere a proiectului : 01-09-2015
Data de sfrşit proiectului : 01-09-2018
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