ECVET workshop
Πρόσκληση
Αθήνα, Ξενοδοχείο “Golden Age”,
Μιχαλακοπούλου 57

23 Οκτωβρίου 2012
10.00 -15.00

Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

«ECVET και EQF: Ανοιχτές πόρτες στη
Δια Βίου Μάθηση για όλους!»
Για ποιόν;

Το workshop διοργανώνεται
από το ΕΙΕΑΔ και υλοποιείται
στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος «PEP goes
local», στο οποίο το ΕΙΕΑΔ
είναι εταίρος.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο
να κινητοποιήσει όλα τα
εμπλεκόμενα
μέρη
στην
εφαρμογή του ECVET και να
δημιουργήσει τις κατάλληλες
προϋποθέσεις για τα επόμενα
βήματα της εφαρμογής του
«Ευρωπαϊκού Συστήματος Πιστωτικών Μονάδων για την
Επαγγελματική Εκπαίδευση και
Κατάρτιση» (ECVET) στην Ελλάδα!

Πληροφορίες ΕΙΕΑΔ:
τηλ. 210 2120746 & 210 2120752

Έχετε ποτέ ακούσει για το «Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» (ECVET), αλλά δεν γνωρίζετε τι θα
μπορούσε να κάνει για εσάς; Εργάζεστε στο χώρο της επαγγελματικής
κατάρτισης και ενδιαφέρεστε να στείλετε ή να υποδεχτείτε εκπαιδευόμενους/νες από το εξωτερικό, αλλά δεν γνωρίζετε πώς να αξιολογήσετε
και να αναγνωρίσετε τις δεξιότητες που απέκτησαν στο εξωτερικό; Είστε
εργοδότης και θα θέλατε να γνωρίζετε πώς το ECVET μπορεί να σας
συνδράμει στο χώρο της Δια Βίου Μάθησης; Απαντήσεις σε αυτά τα
ερωτήματα, καθώς και σε πολλά άλλα, θα είναι στο επίκεντρο αυτού του
workshop.
Το workshop «ECVET και EQF: Ανοιχτές Πόρτες στη Δια Βίου Μάθηση για
όλους» είναι σχεδιασμένο για κοινωνικούς εταίρους, για στελέχη της
επαγγελματικής κατάρτισης, της άτυπης/μη τυπικής μάθησης, για συμβούλους ανθρωπίνου δυναμικού, εθνικούς, περιφερειακούς, κλαδικούς
φορείς. Δηλαδή, απευθύνεται σε όλους όσους μπορούν να παίξουν ένα
σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ECVET, σε εθνικό, περιφερειακό ή
κλαδικό επίπεδο.

Τι μπορείτε να περιμένετε από αυτό το workshop;
Καταρχήν θα υπάρξουν παρουσιάσεις για την παρούσα φάση ανάπτυξης
και εφαρμογής του ECVET και του EQF στην Ελλάδα. Θα ακολουθήσει
συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εμπειρογνώμονες στο χώρο της
επαγγελματικής κατάρτισης και της αγοράς εργασίας. Τα συστήματα EQF και
ECVET θα φωτιστούν από διαφορετικές σκοπιές και θα παρουσιασθούν
πραγματικές εμπειρίες των συμμετεχόντων.
Στη συνέχεια θα συζητηθούν διάφορα ζητήματα, όπως «πώς μπορεί να
λειτουργήσει το ECVET στην πράξη» και «τι υπάρχει σε αυτό για εμένα;». Το
workshop επιδιώκει να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για
συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων στο πλαίσιο της εφαρμογής του
ECVET στην Ελλάδα!

