Vi vil

Vi tilbyder

Justere EUD systemerne, tilpasse og færdiggøre faglige
profiler I henhold til de reelle behov på arbejdsmarkedet.

Rapport om “bedste praksis” vedr. bytning af metoder
og teknikker mellem virksomheder og erhvervsuddannelses systemerne i Spanien, Østrig, Grækenland, Italien
og Danmark.
Rapport om produktive sammenhænge og de fleste
betydningsfulde værdier af virksomheder.
Identifikation af de vigtigste tværgående kompetencer efterspurgt
af virksomhederne, som er beskrevet i henhold til den
europæiske referenceramme.
Udvikling og udgivelse af didaktiske værktøjer I digitalt format,
udviklet til at kvalificere lærerne/underviserne til at kunne
udnytte og mobilisere de tværgående kompetencer hos deres
elever.

Tilbyde lærerne/underviserne pædagogiske redskaber,
således at de kan undervise deres elever I tværgående
kompetencer som efterspørges af virksomhederne.
Bidrage til udvikling af nøglekompetencer der er
erhvervet på uformel og ikke formel måde gennem hele
livet.

Vi henvender os til
Aktører I de forskellige områder af erhvervsuddannelserne:
Fagfolk der har ansvaret for design og planification af politikker I
uddannelses og erhversuddannelse sammenhænge.
Uddannelse og erhvervsuddannelse udbydere: lærere, undervisere,
vejledere, rådgivere og formidlere.
Virksomheder: direktører, og Human Resources/uddannelse manager.
Social agenter.
Foreninger og fonde der er involveret i erhversuddannelserne som
sparringspartnere.
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Værktøjer til at hjælpe lærerne med at udvikle,
mobilisere og anerkende deres elevers tværfaglige
kompetencer, opnået ved uformel læring, der
efterspørges af virksomhederne.
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