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News

May - 2014
AutoMOVET meeting in
Kaunas
The AutoMOVET project
group meets in Kaunas
Lithuania 13. And 14. May to
continue working with an
ECVET system for the
automotive education.
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March - 2014

AutoMOVET er godt sonvognsuddannelsen i
på vej. De syv partnere i
projektet arbejder i skrivende stund på at udvikle
et kompetenceskema, som
kan bruges af alle autoafdelinger på tekniske skoler i Europa – et redskab
til mobilitet og sammenligning af uddannelser –
kort sagt et bud på et
ECVET-system for personvognsuddannelsen i
Europa. Projektet kom
fantastisk godt i gang på
kick-off-mødet i Odense i
november 2013, hvor alle
partnere arbejdede intenst
for bare at danne sig et

partnerlandene og sammenligne! Dernæst blive
enige om det fælles i vores systemer! Men et andet godt sted at starte er
også at lave en opstilling i
forhold til EQF ( den
europæiske kvalifikationsramme). Ikke alle EUlande har taget EQF’en til
sig, men rammen er anvendelig og konkret.

Nye moduler til international mobilitet.
AutoMOVET-projektet
vil udvikle seks nye autofaglige internationale moduler, som elever kan
melde sig til og deltage i.
Hver partner udvikler og
tilbyder et autofagligt
modul på ca. 2 uger. Det
er muligt for elever at
tilvælge praktik i en virksomhed som supplement
til skolemodulet. Modulerne er særlige på den
måde, at hver projektpartoverblik over hinandens
ner udvikler og tilbyder et
uddannelser og slutmål,
modul indenfor et områuddannelseslængder og
de, hvor man mener, at
præstationsstandarder.
have noget særligt at tilDet er ikke nemt, at sam- byde elever fra udlandet.
menligne uddannelsessy- Modulerne tager udgangsstemer, niveauer og læpunkt i den undervisning,
ringselementer
som kører på den enkelte
læringselementer i Euro- skole i det daglige med
pa. Derfor var første kon- egne elever.
krete skridt i projektarbejdet, at få overblik over de Web modulkalender .
reelle slutmål/
De seks nye moduler vil
kompetencemål for per-

blive tilbudt og offentliggjort i en fælles webkalender, hvor elever og
lærere kan se dato, modulbeskrivelser og få andre
kontaktoplysninger, sådan
at de kan vælge og planlægge et ophold i et andet
land. Modulerne vil også
blive lagt i kalenderen på
det eksisterende autonetværk på
www.automobility-in.eu.
Alle moduler vil blive
beskrevet ud fra den fælles kompetenceramme,
som er udviklet i AutoMOVET. De seks nye
moduler vil blive præsenteret i næste nyhedsbrev.
Fakta om AutoMOVETProjektet har som mål, at
gøre det nemmere for
elever og lærere at planlægge og gennemføre et
ophold i udlandet. Projektets mål er, at fjerne nogle
af de hindringer, der er i
forbindelse med den praktiske gennemførelse af en
international mobilitet og
den efterfølgende meritering. Projektet bygger på
to tidligere ECVET projekter, MOVET I og MOVET II. Resultater:
Kompetenceskema
Templates til moduler
Seks auto-moduler
MoU—et eksempel
En procesguide/gode råd



Stundents’ mobilities start



Feb. 10 - 2014
AutoMOVET meeting in
Gouda.
The project group is working on a draft for a full
competence grid for the
automotive vocational
programme.


Jan. 29 - 2014
The danish
"Motormagasinet" has an
article about the project:Motormagasinet


October 2014

AutoMOVET invited to the
ECVET Forum in Vienna
Learn more at
www.automovet.eu
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Learn more about the
project at
www.automovet.eu and
AutoMOVET Facebook
group
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