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Velommen til
Nyhedsbrev 2
Klar til afprøvning
På det seneste projektmøde
I AutoMOVET blev der arbejdet intenst med færdiggørelsen af de mobilitetsredskaber, som projektet lover; det er kompetenceskema,format til moduler, vurderingsskema og
forslag til Memorandum of
Understanding (MoU) Nu er
projektpartnerne klar til
afprøvning.Pilotforløbet
kører fra marts til maj 2015
med følgende moduler:


Litausk modul: 2. marts til
27. marts.

Spansk modul: 2. marts til
27. marts.
 Hollandsk modul: 9. marts
til 2. april.
 Engelsk modul: 16. marts
til 10. april
 Finsk modul: 7. april til 1.
May.


Dansk modul: 16. marts til EFVET konference I Porto
10. april.
Denne gang var temaet for
den årlige EFVETAlle moduler bliver annonkonference samarbejde
ceret på projektets webmellem virksomheder og
side, hvor man også kan
erhvervsskoler. AutoMOVET
finde modulebeskrivelserne
-projektet præsenterede
og andre relevante dokuprojektets foreløbige resulmenter.
tater ved to Round Tables
med stor success.
ECVET FORUM I WIEN



November 2014
AutoMOVET meeting in
Kuopio



October 2014
EFVET anual conference



October 2014
AutoMOVET invited to the
ECVET Forum in Vienna



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.



AutoMOVET, som er et
ECVET-project, som fokuserer på uddannelsen til
mekaniker, blev inviteret
med til ECVET FORUM 2014 i
Wien. ECVET FORUM 2014 er
en konference for beslutningstagere, styrelser,
nationale ECVET-teams og
andre relevante parter. De
europæiske lande arbejder
på meget forskellige
niveauer med implementeringen af ECVET. Der er
stadig meget forskellige
holdninger til hvordan og i
hvilket omfang man skal
bruge ECVET i de nationale
systemer og på forummet
handlede mange diskussioner om graden af harmonisering af erhvervsuddannelser i Europa



March - 2014
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
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Møder
Der har været afholdt 4
projektmøder siden projektstart:
 Odense november 2013
 Gouda februar 2014
 Kaunas maj 2014
 Kuopio november 2014

Projektkonference
Projektet afsluttes
med en konference i München i
oktober 2015.
Programmet kan findes
på projektets webside
forår 2015
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Learn more about the
project at
www.automovet.eu and
AutoMOVET Facebook
group
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