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Pilot test af automoduler
News
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Den store test
Gennem foråret 2015 er de
seks automoduler i projektet blevet afprøvet af elever
og lærere. De har testet
moduler, kompetenceskema
– og matrix, evalueringsskemaer mm. Det vigtigste
af alt den fælles kompetenceramme og beskrivelse og
det fælles taksonomisprog.
Alt sammen for at sikre en
reel forståelse og opnåelse
af kompetencemål i autouddannelsen og en reel merit
for eleven.
Modulerne består som udgangspunkt af to dele; et
skolemodul i et andet land
med teori og praktiske
øvelser og en praktik i en
lokal autovirksomhed, hvis
dette er muligt.

Beskrivelser af alle moduler kan findes på projektwebsiden: automovet.eu,
hvor man også kan finde
tomme skemaer til at lave
sine egne modulbeskrivelser i andre og nye autonetværk. Alle projektmaterialer er gratis og kan frit
benyttes. Alt ligger klar til

at gå i gang med at sende med ud at bowle og besøgte
autoelever i praktik i udlan- os på praktikstedet, for at
det.
se om vi havde det godt”
KAUNAS SRC Litauen på
Savon Finland
“Den første uge havde vi
timer på skolen, hvor vi
også mødte elever fra Finland. Der var faktisk to finske elever, som havde været på skole i Kaunas, så
dem kendte vi i forvejen.
Det var rigtigt dejligt at se
dem igen i Finland. Vi havde
korte men effektive teoriforløb, som hovedsageligt
tog udgangspunkt i praktiske øvelser. Efter skolemodulet var vi i praktik ved et
Skoda mærkeværksted i to
uger. På de to uger på Skoda-værkstedet lærte vi
meget om den daglige rutine og fik lært nogle praktiske ting omkring servicering og fejlfinding, også i
forhold til Skoda’s Servicemanualer, selvfølgelig med
hjælp fra en svend. Vi fik
også lavet service på
bremser og lært at bruge
det rigtige værktøj og procedurer. Vores lærer på
skolen, Antti, var meget
dygtig og meget villig til at
lære os noget. Han var også
meget venlig og rar at være
sammen med og han tog os

ID College Holland på SDE i
Danmark
Fra den 16. marts til den 10.
april testede SDE deres
automodul ” Service og



June 2015
AutoMOVET meeting in Munich



March 2015
AutoMOVET pilot courses



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.



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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fejlfinding på ACC og ECCsystemer” (avanceret niveau svarende til EQF niveau 4)”med tre elever fra
Holland. To uger på skole og
to uger i praktik på lokale
autoværksteder. Modulet
dækker 3 kompetenceområder: vedligeholdelse, reparation og fejlfinding. Som
en integreret del af dette
modul får man sikkerhedscertifikat til arbejde med AC
systemer. Pilottesten af
modulet var en stor succes.
De tre elever fik deres EUAC-certifikat med sig hjem,
og på den måde ret til at
arbejde på AC i alle EUlande. . Modulet blev kørt af
en lærer udenfor projektgruppen og var på den måde en reel og ærlig testperson ift. brugen af skemaer
og matrix.

Learn more about the
project at
www.automovet.eu
and AutoMOVET
Facebook group

fFinFinal conference
It will take place in Munich in
October 2015.The agenda
will be available on our
website soon.

