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Naujienos

SVEIKI ATVYKĘ Į
Antras naujienlaiškis
Ruošiamės bandymams
Paskutiniojo susitikimo,
vykusio Suomijoje, metu
AutoMOVET projekto komanda tobulino kompetencijų
matricą, modulio formą,
modulio aprašymo šabloną
ir susitarimo memorandumą, kurie turės būti
pabaigti prieš kitą svarbų
žingsnį: pavasarį išbandomus modulius. Projekto
partneriai ta ip pat
nusprendė kurti bendrų
terminų, kurie bus naudojami projekte, žodynėlį.
Pavasarį startuos ne tik
moduliai, bet ir Judumo
Gidas, kuriame bus naud-

ingų patarimų kaip pradėti
kurti tarptautinį tinklą.
Šeši nauji judumo moduliai
 Modulis Lietuvoje: kovo 2
– 27 d.
 Modulis Ispanijoje: kovo 2






– 27 d.
Modulis Olandijoje: kovo 9
— balandžio 2 d.
Modulis Anglijoje: kovo 6
— balandžio 10 d.
Modulis Suomijoje: balandžio 7 — gegužės 1 d.
Modulis Danijoje: kovo 16
— 27 d.

Visi moduliai bus paskelbti
mūsų tinklapyje: automovet.eu, kur rasite ir
visą projekto medžiagą.

ECVET forumas Vienoje
AutoMOVET projekte daug
dėmesio skiriama ECVET
taikymui profesiniame autom o b i l ių i nži n e r i j o s
mokyme, todėl AutoMOVET
nariai buvo pakviesti
dalyvauti ECVET 2014 forume, kuris vyko Vienoje.
Tai yra kasmet vykstanti
konferencija, skirta ECVET
institucijoms, ECVET nacionalinėms komandoms ir politikos kūrėjams. Europos
šalys pradeda įgyvendinti
arba jau yra įgyvendinę
ECVET, tačiau visa dar kyla
klausimų kaip geriau praktiškai panaudoti ECVET sis
temą ir kaip labiau suderinti švietimą Europoje.

Kasmetinis EFVET susitikimas Porte
Šiais metais konferencijos
tema buvo glaudžiai susijusi
su AutoMOVET projektu—
profesinio mokymo
sektoriaus ir verslo bendradarbiavimas. Konferencijoje AutoMOVET projektą
pristatė partneriai iš Ispan-



2014 m. lapkričio mėn.
AutoMOVET susitikimas
Kuopio, Suomijoje



2014 m. spalio mėn.
EFVET kasmetinė konferencija



2014 m. spalio mėn.
AutoMOVET pristatytas
ECVET Forume Vienoje




2014 m. gegužės mėn.
AutoMOVET susitikimas
Kaune
AutoMOVET projekto grupė
gegužės 13—14 d. susitiko
Kaune, kur tęsė darbą su
ECVET sistema automechanikos mokyme.
2014 m. kovo ėn.
Prasideda mokinių judumo
veiklos



2014 m. vasario 10 d.
AutoMOVET susitikimas
Goudoje.
Projekto grupė kuria kompetencijų tinklelio metmenis
automechanikos profesinio
mokymo programoms.


2014 m. sausio 29 d.
Danijos žurnale
"Motormagasinet" paskelbtas straipsnis apie
projektą:Motormagasinet

ijos, Jungtinės karalystės ir
Danijos. Jie sėkmingai sudalyvavo dviejose šiam projektui skirtose apskritojo
stalo diskusijose.
Susitikimai
 Odensė, Danija 2013 m.

lapkričio mėn.
 Gouda, Olandija 2014 m.
vasario mėn.
 Kaunas, Lietuva 2014 m.
gegužės mėn.
 Kuopio, Suomija 2014
m. lapkričio mėn.
Baigiamoji konferencija

Konferencija vyks 2015
m. rugsėjo mėn. Miunchene. Darbotvarkė
netrukus bus paskelbta
mūsų tinklapyje.

AutoMOVET LEO05-2013-011
2013 m. lapkričio mėn.—2015 m.
spalio mėn.

Rėmėjas: ES Leonardo da Vinci
programa.

Šis leidinys atspindi tik autoriaus
požiūrį, todėl Komisija negali būti
laikoma atsakinga už bet kokį jame
pateikiamos informacijos naudojimą.

Sužinokite daugiau apie projektą: www.automovet.eu ir AutoMOVET Facebook grupėje
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