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For lidt mobilitet blandt elever i erhvervsuddannelserne i Europa er et
defineret problemfelt ifølge det såkaldte Bruges Communique. Dette
er derfor et fokusområde for de europæiske 2020-strategier, som skal
arbejde for at uddanne arbejdsstyrken i Europa og dermed sikre at EU
forbliver konkurrencedygtig i fremtiden i en verden med øget globalisering.
Ved at anvende forskellige redska-



Formål

Partnere

At øge mobilitet i autobranchen i Europa ved at gøre det nemmere for
skoler og lærere at sammenligne og
blive enige om kompetenceområder
og læringsmål, når elever deltager i
mobilitetsaktiviteter i et andet europæisk land. Technische Universität
München har ansvar for at lave transfer af resultaterne fra LdV ECVET projektet MOVET.

AutoMOVET projektgruppen består af
syv partnere, hvoraf alle seks transfer
partnere har deltaget i LdV-projekt
Automobility (2010-2012). Automobility er stadig et aktivt og voksende
netværk for mobililitet for mekanikerelever og for skolesamarbejde. Netværket danner på den måde grundlag
for det videre arbejde med ECVET i
AutoMOVET-projektet og kvalifecerer
de mål som er sat for AutoMOVET.

Projektmål– og produkter
ber, som er baseret på ECVETsystemet, kan mekanikerelever opsamle , få dokumenteret og akkrediteret læringsmål- og aktiviteter,
som er opnået ved at deltage i et
autofagligt modul gennem en mobilitetsperiode i et andet EU-land. Eleverne kan på den måde få muligheden for at lære på en anden måde, i
en anden kultur og i nye situationer
ved et kortere eller længere ophold i
et andet EU-land.
Redskaberne i AutoMOVET-projektet
vil give et eksempel på en fælles
referenceramme,
en
taksanomioversigt og et kompetenceskema,
som kan bruges til at beskrive moduler, kompetenceområder og læringsmål.

standing og til Learning Agreement
“Mobility process guide”(gode råd
til skoler om samarbejde og international mobilitet )

 Udvikling af et fælles kompetence-





matrix og en taksanomi-oversigt til
mekanikeruddannelsen baseret på
ECVET systemet
Ramme til beskrivelse af internationale moduler til mekanikeruddannelsen
Seks autofaglige internationale
moduler—et modul per partner
Format til Memorandum of Under-

