Партньорите по проект ASSESS
Plus 2019 ще разработят следните
продукти:

• Европейска рамка за
компетентности в одитите
на уменията за образование
на възрастни

Защо е важен този проект?
➢

➢

➢

➢

Одитът на уменията е процес,
насочен към идентифициране и
анализиране на знанията, уменията и
компетентностите
на
лицата:
нагласите и мотивацията им, за да се
насочат
към
подходящо
квалификационно
и/или
преквалификационно обучение с цел
подобряване на професионалната им
реализация.
Въпреки това, както е видно от
предишни изследвания и проекти,
връзката
между
одитите
и
валидирането на уменията невинаги е
ясна за заинтересованите страни и
степента на интеграцията им в
образованието на възрастни варира в
различните държави.
За да бъде ефективен, одитът на
уменията трябва да бъде съобразен с
целевата групи.
Някои тенденции имат все по-голямо
значение,
като
например
използването на онлайн инструменти
(като онлайн портфолио), които могат
лесно да се съхраняват и да се обект
на външно валидиране.

• Виртуален център с
ресурси
• Мобилно приложение за
одити на умения
• Набор от насоки за
осъществяване на
признаването на уменията

Проект 2019-1-FR01-KA204-062263 е финансиран с
подкрепата на Европейската комисия. Тази
публикация отразява само възгледите на автора и
Комисията не носи отговорност за съдържащата се в
нея информация.

ASSESS PLUS 2019
Одити на уменията
в областта на
образованието за
възрастни
чрез цифрови
инструменти

Следвайте ни:
https://www.facebook.com/ASSESS_Plus_Pr
oject-111929950240245/

Основни целеви групи

Цели на проекта
➢ Одити на уменията в образованието за
възрастни чрез иновативни онлайн
инструменти и продукти, за да се осигури
възможност за идентифициране, оценка
и валидиране на уменията, придобити
чрез формално и неформално учене с
цел да се улесни напредъка на
нискоквалифицираните възрастни и тези
в
неравностойно
положение
за
придобиване на по-висока степен на
квалификация.
➢ С тази цел седем европейски компании с
опит в областта на образованието за
възрастни, оценяването и валидирането
на умения и в онлайн решенията,
прилагани в областта на обучението и
заетостта от шест държави, Франция,
Испания, Австрия, Ирландия, България и
Гърция, ще работят заедно за създаване
на набор от иновативни инструменти и
онлайн приложения.

➢ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
Консултанти, наставници,
специалисти, участващи в
процеса на валидиране на
умения
➢ БЕНЕФИЦИЕНТИ
Нискоквалифицирани възрастни
лица в неравностойно
положение

Актуална информация
www.assess-plus.eu
contact.itg.europe@gmail.com

