Εταίροι του έργου

Διαχειριστής του έργου
Ausra Razgune

PROMOTE

Vilnius University
Unversiteto st. 3,
LT-01513 Vilnius
Lithuania
Phone: (+370 5) 239 8798
ausra.razgune@cr.vu.lt

www.promote-eu.org
Προώθηση της Εγκυροποίησης
των Βασικών Δεξιοτήτων σε Δράσεις
Κινητικότητας και Πρακτικής
Άσκησης στην Ευρώπη

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
παραγωγή της παρούσας έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή
του περιεχομένου, αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των
συγγραφέων και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί
υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

www.promote-eu.org

Αφετηρία του έργου

Δραστηριότητες

Ομάδες αναφοράς

Το πρόγραμμα Erasmus ξεκίνησε πριν από 25
περίπου χρόνια. Προκειμένου να αναγνωρίσει την
μάθηση η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της
κινητικότητας με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα έχουν δώσει ιδιαίτερη
έμφαση στα συστήματα αναγνώρισης πιστωτικών
μονάδων οι οποίες άμεσα συνδέονται με τα
μαθησιακά αποτελέσματα.

Οι κύριες δραστηριότητες του έργου για το διάστημα
Δεκέμβριος 2015 - Νοέμβριος 2016 είναι οι εξής:

Το έργο απευθύνεται και αφορά:
Σε φοιτητές και σε νέους πτυχιούχους οι οποίοι
προσλαμβάνονται
ως
μαθητευόμενοι
ή
ασκούμενοι.
Σε επιχειρηματίες και εργοδότες οι οποίοι
προσλαμβάνονται ως μέντορες, καθώς και στα
δίκτυα δράσης τους.

Ωστόσο, πολύ λίγα είναι τα ιδρύματα εκείνα που
έχουν κατανοήσει την λανθάνουσα προστιθέμενη
αξία στα προγράμματα κινητικότητας σε σχέση με τις
προσωπικές και κοινωνικές βασικές δεξιότητες που οι
μετακινούμενοι
(φοιτητές
και
προσωπικό)
αναπτύσσουν στο εξωτερικό σε ένα διαφορετικό
εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο.

Σε
προσωπικό
των
συνεργαζόμενων
πανεπιστημιακών εταίρων του έργου οι οποίοι
εκπαιδεύονται στην καθοδήγηση ή/και στην
επιχειρηματικότητα.
Σε μέλη της πανεπιστημιακής και ακαδημαϊκής
κοινότητας.

Στόχοι
Το έργο στοχεύει στη δημιουργία μίας ολιστικής
προσέγγισης στην εγκυροποίηση με προσανατολισμό
στα ανοικτά μαθησιακά περιβάλλοντα για την
προώθηση και την εγκυροποίηση των βασικών
δεξιοτήτων, για την διασύνδεση της ακαδημαϊκής
εκπαίδευσης και της μάθησης με την πράξη στο
εργασιακό περιβάλλον.
Το έργο επικεντρώνεται στις ακόλουθες βασικές
δεξιότητες που είναι πιο σχετικές τόσο στον τομέα της
κινητικότητας και της πρακτικής άσκησης, καθώς και
στη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη:
κοινωνικές και πολιτικές ικανότητες,
αίσθηση
της
πρωτοβουλίας
και
της
επιχειρηματικότητας, και
μαθαίνω πώς να μαθαίνω.
Το πλαίσιο αναφοράς είναι ανύπαρκτο, όταν
πρόκειται για την εγκυροποίηση αυτών των βασικών
δεξιοτήτων, παρότι είναι απαραίτητα για τις κοινωνίες
μας.
Το έργο στοχεύει στην κάλυψη αυτού του κενού
χρησιμοποιώντας
έναν
από
τους
πιο
αποτελεσματικούς τρόπους μάθησης –μάθηση στη
διάρκεια
προγραμμάτων
κινητικότητας–
και
εγκυροποιώντας τα μαθησιακά αποτελέσματα στο
πλαίσιο ανάπτυξης βασικών ικανοτήτων.

Εγκυροποίηση
Διερεύνηση των υφιστάμενων προσεγγίσεων για
την απόκτηση και εγκυροποίηση των βασικών
δεξιοτήτων, τόσο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
όσο και στο χώρο εργασίας.
Ανάπτυξη μίας διευρυμένης προσέγγισης στη
μάθηση
και
στην
εγκυροποίηση
με
προσανατολισμό στις δεξιότητες.
Εμπλουτισμός των υφιστάμενων συστημάτων
επικύρωσης και πιστοποίησης και σύνδεση τους
με το υφιστάμενο σύστημα ECTS.
Προσαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος
εγκυροποίησης LEVEL5 σε δεξιότητες που
αποκτήθηκαν σε προγράμματα κινητικότητας,
πρακτικής άσκησης και συνεχούς επαγγελματικής
ανάπτυξης.
Πιλοτική
αξιολόγηση
των
μαθησιακών
αποτελεσμάτων που αποκτήθηκαν στη διάρκεια
μαθητείας ή πρακτικής άσκησης.
Μεταφορά των αποτελεσμάτων του έργου, τόσο
στο Πανεπιστήμιο (για εμπλουτισμό των
προγραμμάτων σπουδών) αλλά και στους
χώρους εργασίας (για ανάπτυξη συστημάτων
συνεχούς επαγγελματική κατάρτισης).

Το έργο αξιοποιεί το εργαλείο εγκυροποίησης
LEVEL5 το οποίο είναι ειδικά σχεδιασμένο για την
αξιολόγηση και εγκυροποίηση των προσωπικών,
κοινωνικών και οργανωτικών δεξιοτήτων οι οποίες
αναπτύσσονται με μη τυπικό ή άτυπο τρόπο.
Βασίζεται σε μία τρισδιάστατη
προσέγγιση
για
την
εγκυροποίηση, η οποία αφορά
στην
αποτίμηση
των
μαθησιακών
αποτελεσμάτων
μέσα
από
με
γνωστικές
δραστηριότητες
και
συναισθηματικές ασκήσεις με τη
βοήθεια του κύβου LEVEL5.
Το LEVEL5 στοχεύει σε μια
ολιστική
διαδικασία
εγκυροποίησης, συμβατής με τις ανάγκες των
συμμετεχόντων, των παρόχων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων αλλά και των εργοδοτών ή/και
υπεύθυνων καθοδήγησης στους χώρους εργασίας.
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