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News

Welkom bij
Tweede nieuwsbrief
Klaarmaken voor de test
Op de laatste projectbijeenkomst in Finand was de focus
op werken aan de competentiematrix, het module format
en het Memorandum of Understanding om voor te
bereiden op het volgende
grote issue: het testen van
pilot modules in the lente. De
projectpartners realiseren
zich de noodzaak om een
zelfde taal te spreken, dus de
ontwikkeling van een terminologie voor taxonomie is
een proces, om tot deze
gezamenlijke taal te komen.
Parallel daaraan krijgt een
Procesgids voor Mobiliteit

vorm, met goed advies over
hoe
je
internationale
netwerken om studenten uit
te wisselen op te starten.
Zes nieuwe modules voor
mobiliteit
 Litouwse module: 2 tot 27
maart

 Spaanse module; 2 tot 27

maart
 Nederlandse module: 9
maart tot 2 april
 Engelse module: 16 maart
tot 10 april
 Finse module: 7 april tot 1
mei
 Deense module: 16 maart
tot 27 maart.

blijft hoeveel je wil harmoniseren in onderwijs in Europa.

Jaarlijke EFVET bijeenkomst
in Porto.
Het thema van de conferentie
was dit jaar samenwerking tussen middelbaar beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Dit is zeker gerelateerd aan het AutoMOVET project. AutoMOVET
Alle
modules
worden werd vertegenwoordigd door 3
gepresenteerd op onze website: automovet.eu. Daar zijn
ook alle gemaakte materialen
beschikbaar.
ECVET FORUM in Wenen
AutoMOVET, dat richt zich op
ECVET voor de autotechniek
in middelbaar beroepsonderwijs, was uitgenodigd om te
participeren op het ECVET
FORUM 2014 in Wenen. Dit
forum is een jaarlijkse conferenties over EVCVET organisaties en nationale teams en
beleidsmakers. De Europese
landen werken op verschillende niveaus aan de implementatie van ECVET, Het lijkt
dat er nog steeds een discussie is over de praktische
manier hoe je het ECVETsyteem gebruikt. De vraag



November 2014
AutoMOVET bijeenkomst
in Kuopio



Oktober 2014
EFVET jaarlijkse conferentiie



October 2014
AutoMOVET op het ECVET Forum in VWenen



May - 2014
AutoMOVET bijeenkomst
in Kaunas



Maart 2014
Stundenten mobilitieit start



Feruari 2014
AutoMOVET bijeenkomst
in Gouda.
The projectgroup iheeft
gewerkt aan een voorstel
voor een competentiraamewerk voor autotechniek onderwijs in middelbaar beroepsonderwijs.



Januari 2014



De Deense
"Motormagasinet" heeft
een artikel over het project.
Motormagasinet
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projectparnters uit Spanje,
Verenigd
Koninkrijk
en
Denemarken. Ze draaiden twee
succesvolle
rondetafelgesprekken om het project te
presenteren.
Bijeenkomsten
 Odense – november 2013
 Gouda- Februari 2014
 Kaunas Mei 2014
 Kuopio November 2014
Eindconferentie
Deze vindt plaats in
Munchen in September
2015. De agenda zal zo
snel mogelijk beschikbaar zijn op de website.
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Leer meer over het project
op at www.automovet.eu
en op de AutoMOVET
Facebook group
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