A projekt fő eredménye:
A projekt fő eredményeként olyan új, európai szinten is egyedülálló, komplex módszertan kerül kidolgozásra, amelynek alkalmazásával megkönnyíthető a tanulás és a
munka közötti átmenet, a képzést befejezők
könnyebben el tudnak helyezkedni.

A nemzetközi konzorcium vezetője:
Békés Megyei Kormányhivatal
5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.
Telefon: +36-66/444-211
E-mail: projekt@bekes.gov.hu
Honlap: http://bekes.munka.hu

További információ:
Oroszné Kovács Enikő, projektkoordinátor
e-mail: kovacs.eniko@bekes.gov.hu

A projektben résztvevő partnerek:
Gyulahús Kft.

Hogyan javítható
a szakképzés minősége?
Work-based
Learning in CVET –
Munkaalapú tanulás a
felnőttképzésben

5700 Gyula, Munkácsy Mihály u. 7-9.
Telefon: +36/66/620-220
E-mail: info@gyulahus.hu
Honlap: www.gyulahus.hu

ALFA KISOSZ Érdekvédő és
Felnőttképző Egyesület

Bonn, Németország

A „Munkaalapú tanulás a felnőttképzésben” című módszertani kézikönyv tartalmazza a felnőttek szakképzésének és szakmai továbbképzésének folyamatait, az alkalmazott
iratmintákat és a munkaalapú képzésben
alkalmazott – minőségbiztosítási szempontból fontos – tevékenységeket az EQAVET
munkacsoport ajánlásában meghatározott
6 építőelem – Tervezés, Fejlesztés, Reakció,
Kommunikáció, Felkészítés, Értékelés – szerinti bontásban.
A komplex módszertani kézikönyv elérhető a http://bekes.munka.hu oldalon a Nemzetközi projektek link alatt.

5600 Békéscsaba, Dr. Becsey Oszkár u. 4/1.
Telefon: +36/66/325-997
E-mail: alfakepzo@alfakepzo.hu
Honlap: www.alfakepzo.hu

Etelä-Savon Koulutus Oy
(Finnország)

50101Mikkeli, Otavankatu 4.
Telefon: +35/8152215111
E-mail: laura.jouhkimo@esedu.fi
Honlap: www.esedu.fi

Centro Italiano Opere Femminili
Salesiane – Formazione
Professionale (Olaszország)
00153 Roma, Via di San Saba 14.
Telefon: +39/065729911
E-mail: info@ciofs-fp.org
Honlap: www.ciofs-fp.org

Wissenschaftsladen Bonn Ev
(Németország)
53113 Bonn, Reuterstrasse 157.
Telefon: +49/228201610
E-mail: info@wilabonn.de
Honlap: www.wilabonn.de

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben)
megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.

Békés Megyei Kormányhivatal
http://bekes.munka.hu

A projekt címe:

„Work-based Learning in CVET”
– Munkaalapú tanulás
a felnőttképzésben
A projekt száma:
2015-1-HU01-KA202-013646
A projekt időtartama:
2015. december 1 – 2017. november 30.

A projektet megvalósító nemzetközi partnerség
azt tűzte ki célul, hogy az együttműködés keretében olyan komplex módszertant dolgoz ki,
melyet az Európai Unió valamennyi tagállamában is jól lehet hasznosítani, összhangban van az
Európai Uniós törekvésekkel, az EQAVET munkacsoport által meghatározott minőségi követelményeknek megfelelően kerül összeállításra.

A projekt fő célcsoportja:
A felnőttek szakképzésében, szakmai továbbképzésében és foglalkoztatásában érintett szervezetek szakemberei, vezetői, a munkahelyen
megvalósuló gyakorlati képzés lebonyolításáért
felelős szervezetek vezetői, szakemberei, oktatói.

A projekt célja:

● A finn, olasz és német módszerek figyelembevételével elkészül a komplex módszertani kézikönyv tesztelés előtti változata.
● A módszertan tesztelése, gyakorlatban
való kipróbálása.
● A külföldi partnerszervezetek, a felnőttek
szakképzésében érdekelt szakemberek
véleményének, javaslatainak, a tesztelés
tapasztalatainak figyelembevételével kerül sor a komplex módszertani kézikönyv
elfogadására.
● A projekt hatásának mérésére kérdőíves
felmérések lebonyolítása – a gyakorlati
képzőhely és felnőttképzési intézmény
szakemberei, valamint a képzésben résztvevők körében – a projekt kezdetekor és a
módszertan kipróbálását követően.

A felnőttek szakképzésében alkalmazható munkaalapú képzés komplex módszertanának kidolgozása nemzetközi együttműködésben finn, német és olasz modellek
alapján.

Mikkeli, Finnország

A projekt fő tevékenységei:

Bonn, Németország

● A külföldi partnerszervezetek egységes
szempontrendszer szerint elkészítik a felnőttek szakképzésében általuk alkalmazott
munkaalapú képzés folyamatait, jó gyakorlatait tartalmazó kézikönyvet.

Róma, Olaszország

● Partnerszervezetek közötti tapasztalatcsere a nemzetközi találkozókon.
● Multiplikációs rendezvények szervezése
valamennyi partnerországban a projekt
eredményeinek népszerűsítése céljából.

