Brugermanual

for Koordinatorer af Mobilitetsprojekter

Hvad er et europæisk projekt til udvikling af
erhvervskompetencer?
Europæiske projekter til udvikling af erhvervskompetencer (EVSTprojekter) er et spændende alternativ til et rent erhvervspraktikophold
i udlandet. I denne forbindelse arbejder lærlinge ikke (eller ikke
udelukkende) i en virksomhed, men bearbejder også
uddannelsesmæssige projektopgaver og tager resultater med hjem,
som de præsenterer i virksomheden eller på uddannelsesinstitutionen.
Målet med disse projekter til udvikling af erhvervskompetencer er at
øge indlæringseffekten af et ophold i udlandet. Pga. sammenhængen
mellem rammerne for uddannelsen eller læseplanen kan de
udfærdigede projektarbejder samtidigt blive vurderet og anerkendt
som indlæring.
De europæiske projekter til udvikling af erhvervskompetencer
omfatter som regel også et ledsagende sprogkursus, forberedelse for
deltagerne i Tyskland samt vejledning i destinationslandet.
EVST's projektdatabase understøtter dig i udarbejdelse af
projektopgaver, gennemgang af projektopgaver, der allerede er
bearbejdet, eller hjælper dig ganske enkelt med at finde en
projektleder, som påtager sig projektorganisationen for din lærling
eller studerende.
Se vores video og få flere oplysninger om de erfaringer, andre
deltagere og firmaer, der tager lærlinge, har gjort sig med dette
initiativ og find ud af, hvilke muligheder der er for at benytte EVST's
projektdatabase og bliv registreret som bruger.
Se video
Besøg Intakt hjemmeside
Registrér

Databasens opgave
Offentligt område
Hvis du er interesseret i et erhvervsrettet udlandsophold, kan du indhente
oplysninger om mobilitetsprojekter og udstationerende virksomheder på
hjemmesidens offentlige område og søge om deltagelse. Her kan du også finde
eksempler på "europæiske projekter til udvikling af erhvervskompetencer" til
inspiration for udvikling af egne projektarbejder.

Internt område
Dette område indeholder alle de funktioner, der er nødvendige i forbindelse
med ansøgning om et mobilitetsprojekt, afstemning af læremål,
opgaveformuleringer til "europæiske projekter til udvikling af
erhvervskompetencer" samt dokumentation af indlæringen, der erhverves i
udlandet.

Offentligt område Databasens
Mobilitetsprojekter:
EVST's projektdatabase indeholder specialprogrammer (såkaldte
"mobilitetsprojekter"), som lærlinge og studerende kan benytte til fremme af
et erhvervsmæssigt grundlæggende praktikum og udlandsophold i forbindelse
med en erhvervsmæssig videreuddannelse.

Udstationerende organisationer:
Oversigten indeholder alle projektledere, der er registreret i EVST's
projektdatabase, som tilbyder "europæiske projekter til udvikling af
erhvervskompetencer" til lærlinge og dimittender fra en erhvervsmæssig
grunduddannelse inden for rammerne for praktikophold og erhvervsmæssig
videreuddannelse i udlandet.

Arkiv over projektarbejder:
Vha. en søgefunktion kan du filtrere og vælge blandt de "europæiske projekter
til udvikling af erhvervskompetencer", der allerede er gemt i databasen.
Vælg det pågældende "erhvervsområde" i listefelterne, samt "temaområde",
"aspekt" og "opgavetype" for at finde de særlige projektarbejder, der allerede
er udfærdiget inden for dit erhvervsområde eller som er særligt interessante
for dig.

Ønsker du at registrere dine
mobilitetsprojekter i EVST's projektdatabase?
Hvis du ønsker at benytte EVST's projektdatabase til styring af dine
mobilitetsprojekter bedes du henvende dig til
databaseadministratoren. Vedkommende vil sørge for at du får de
nødvendige login-oplysninger.

Hvis du allerede har modtaget dine login-oplysninger kan du
tilmelde dig på: www.evst-mobility.eu.

Internt område for projektkoordinatorer
Projektkoordinatorer kan gøre følgende inden for det interne område:
 beskrive deres institution for at præsentere sig selv på
hjemmesidens offentlige område.
 beskrive deres mobilitetsprojekter for at reklamere for dem på
hjemmesidens offentlige område.
 Administrere brugere: Kategoriser lærlinge i forhold til
projekter, fagområder og destinationslande.
 Opret projektopgaver for deltagere/lærlinge.
 Deltagerinformation og projektopgaver deles med den
organisation i udlandet.
Dokumentation af indlæring (tilegnede kompetencer) til Europassmobilitet.

Internt område for deltagere
Lærlinge, ansøgere og deltagere kan gøre følgende inden for det interne
område:
Min profil: Ansøge og udarbejde en profil (uploade personlige
oplysninger, CV og foto, beskrive motivationen for udlandsopholdet)
Mine læremål: Du beskriver ved hjælp af nøglespørgsmål din motivation
for udlandsopholdet og får støtte til at beskrive dine læremål inden for
områderne fremmedsprog, sociale kompetencer, erhvervsfaglige
kompetencer og personlige kompetencer.
Min opgaveformulering: Deltagerne modtager enten en forudbestemt
projektopgave eller de udarbejder selv en opgaveformulering til deres
"projekt til udvikling af erhvervskompetencer" – efter aftale med deres
projektkoordinator.
Min projektarbejde: Her kan deltagerne uploade alle de
projektresultater de producerer på stedet i udlandet, som filer (pdf, doc,
film, audio-filer…).
Eftersom der er tale om et beskyttet område, vil arbejdsresultaterne kun
være synlige for projektkoordinatoren. Resultaterne vil først være
synlige på hjemmesidens offentlige område efter frigivelse fra
deltageren samt bekræftelse fra projektkoordinatoren.

Login for projektkoordinatorer

Hvis du allerede har modtaget dine login-oplysninger kan du tilmelde
dig på denne side.

Min institution

Beskriv kort din institutions profil og angiv, hvem man skal henvende
sig til, hvis man ønsker at deltage i dit mobilitetsprojekt.

Mine mobilitetsprojekter

Beskriv dit mobilitetsprojekt og indikér, om deltagerne selv kan vælge
deres opgaveformuleringer eller om de skal bearbejde forudbestemte
opgaver og om der er mulighed for erhvervspraktik og udvikling af
erhvervskompetencer.
Hvis dit mobilitetsprojekt kun er tilgængeligt for en begrænset
deltagerkreds (f.eks. studerende ved din uddannelsesinstitution), må
projektet ikke offentliggøres: Det forbliver "usynligt" for eksterne
brugere.

Projektopgaver
Giver du lærlingen opgaver?
Dette kan gøres på to måder:
1. Du vælger en opgave blandt de allerede udarbejdede opgaver i
databasen.
2. De formulerer projektopgaverne frit.

Fastlæg først typen af dit projektarbejde og vælg derefter temaområde og
aspekt.
Beskriv, hvilken opgaveformulering dine deltagere skal bearbejde i udlande,

hvilke resultater dine deltagere vil opnå og hvordan de skal præsentere
disse.

Ny bruger

Hvis nogen er interesseret i at deltage i et europæisk projekt til udvikling af
erhvervsmæssige kompetencer, kan vedkommende tage kontakt til dig via
databasen. Du giver den interesserede person login-oplysningerne til det
interne område for deltagere. Her opretter deltageren sin ansøgning (læs mere
herom under "Internt område for deltagere").

Send en mail med login-oplysningerne til EVST's projektdatabase til dine
deltagere. Efter "Oprettelse" udarbejder systemet en tekst, som du kan
kopiere og indføje i din e-mail.
Deltagerne kan selv ændre deres password til beskyttelse af deres
oplysninger efter første login. Hvis et password mistes kan man på
samme måde få tildelt et nyt.

Mine deltagere

Kategoriser lærlinge i forhold til projekter, fagområder og
destinationslande.
Spar på dine e-mails: Din udenlandske samarbejdspartner kan se din
deltagers oplysninger (personlige oplysninger, CV, motivation, læremål
og projektopgaver samt selvbedømmelse af indlæring) så snart du har
sendt login-oplysningerne til din udenlandske samarbejdspartner.
„Alarmliste“:
Hold øje med diverse tidsfrister for alle deltagere med ét blik:
Har registrerede ansøgere og deltagere oprettet deres profil?
Har de defineret læremål?

Har de udarbejdet projektopgaver?
Har de allerede uploadet projektarbejder?
Har deltagerne allerede selv bedømt deres indlæring?
Har deltagerne evalueret deres udlandsophold?

Offentliggøre projektresultater
De europæiske projekter til udvikling af erhvervskompetencer kan ses
på den pågældende deltagers interne område.

Hvis du kan acceptere resultaterne og godkender offentliggørelsen,
kan de ses af alle på hjemmesidens offentlige område - først på
startsiden (de mest aktuelle resultater), dernæst i projektarkivet.

Dokumentér din indlæring

Deltagerne foretager deres selvbedømmelse ved at klikke på diverse
indlæringer; der kan vælges mellem fastsatte aspekter inden for
kategorierne fremmedsprog, sociale kompetencer, faglige
kompetencer og personlige kompetencer.
Deltagerne hhv. begrunder og uddyber deres selvbedømmelse som fri
tekst. Hvis projektkoordinatoren er enig, bekræfter han/hun dette ved
et klik. Hvis han/hun ikke er enig, kan han/hun afslå (status: nulstil),
tage en dialog med deltageren og bede om en ny selvbedømmelse.
Endelig kan projektkoordinatoren formulere en egen kommentar.
Den samlede dokumentation kan derpå oprettes som pdf og ganske
enkelt printes ud som Europass-mobilitet.

Evaluering

Her kan deltagerne bedømme enkelte aspekter af deres udlandsophold, dele
erfaringer og komme med forslag til forbedringer.
Resultaterne er kun synlige for projektkoordinatoren og offentliggøres ikke.

Hvordan bedømmes lærepræstationer
kompetencebaseret?
Ligesom ved løsning af opgaver og problemer, findes der forskellige
metoder til at overkomme situationer på en vellykket måde. Om
resultatet så svarer til ens forventninger, er svært at sige på grundlag
af bedømmelse med „rigtigt“ eller „forkert“. Bedømmelsen af om at
den valgte handlemåde har ført til det ønskede resultat og er sket på
en effektiv måde afhænger snarere af deltagernes perspektiv.
I et mobilitetsprojekt kan det at overkomme hverdagssituationer i
udlandet bedømmes af mobilitetsdeltagerne som en særlig
præstation, mens repræsentanterne fra de udsendende eller
optagende organisationer måske mener at dette er en selvfølge.
Omvendt kan det være at mobilitetsdeltagerne vurderer
arbejdsydelserne under praktikken så værende ringe, mens
praktikfirmaerne måske mener at de var meget tilfredsstillende.
Derfor skal de kompetencerelaterede læreresultater bedømmes ved
en dialog, hvor man tilpasser deltagernes egne og andres opfattelser til
hinanden. De, der lærer, skal her selv vurdere i hvilke områder, de
mener der er sket en forøgelse af deres evner og underviserne skal så
bekræfte dette ved en vurdering af de opnåede resultater.
Mobilitetsdeltagerne har således eget ansvar for sammensætning og
bedømmelse af læreprocessen. Dette formål tjener e-porteføljen i
COMPASS-proceduren. Det giver mobilitetsdeltagerne mulighed for at
samle og præsentere læreresultater, der gør det muligt at drage
konklusioner vedrørende lærefremskridt og opnåelse af aftalte
læremål. Det bør således være undervisernes mål at motivere
mobilitetsdeltagerne til så omfattende illustration af deres
lærepræstationer som muligt.
Oplysningerne i e-porteføljen kan igen bruges som grundlag for
bedømmelsen af lærepræstationerne i dialogen.

Bedømmelsesmålestokken dannes af de før aftalte læremål: Ved
bedømmelsessamtalen kan man så i fællesskab afstemme hvorvidt de
beskrevne lærepræstationer svarer til forventningerne og i hvilke
områder der kan bekræftes kompetenceforøgelser.
Det er meningen at denne positivt styrkende bedømmelsesproces skal
gøre det muligt også at dokumentere fremskridt i enkelte
kompetenceområder, hvis de pågældende mobilitetsdeltagere ikke
kunne nå alle de aftalte læremål i deres praktik.
INTAKT skelner mellem fire kompetenceområder, der afspejler de
forskellige indsatsområder i et praktikophold i udlandet:
Sprogkompetence Evnen til at kommunikere og gøre sig forståelig i
mållandet
Ervhervsfaglige
evner

Evnen til interaktiv anvendelse af
arbejdsprocedurer, metoder, maskiner og værktøj
i omgivelser med en anderledes kultur

Social kompetence Evnen til at orientere sig og kommunikere i
omgivelser med en anden kultur
Personlig
kompetence

Evnen til at sammensætte de personlige
omstændigheder i omgivelser med en anderledes
kultur

Systemet fungerer frem for alt som orienteringsramme, som kan bruges til at
tildele læring på en kompetencerelateret måde og visualisere dem og gøre dem
forståelige for deltagerne i et mobilitetsprojekt. Her drejer det sig frem for alt om
at illustrere det gensidige forhold mellem personligt opnået interkulturel
kompetence, der kan bruges i erhvervsmæssig sammenhæng, og forøgelsen af ens
erhvervsmæssige færdigheder.
Merværdien af COMPASS-kompetencekortet ligger i at man, via kanbeskrivelserne kan formulere sine læremål på grundlag af ens kompetencer og

således gøre det lettere at bestemme hvilke konceptområder, der skal lægges
vægt på og fremmes, samt af gøre de tilsvarende kompetenceforøgelser
transparente og dokumentere dem.

INTAKT- Kan-beskrivelser:
Kompetenceområde: Fremmedsprog
Jeg vil gerne lære i et andet land …

Jeg har lært i et andet land…

at forstå dagligdags udtryk og instruktioner og forklaringer på arbejdsopgaver.
at beskrive min egen baggrund og miljø, uddannelse og erhvervsuddannelse og
arbejdsopgaver.
at gøre mig forståelig i rutinemæssige situationer i hverdagen og på arbejdet med andre
mennesker og kolleger.
at skrive korte noter og beskeder på fremmedsproget.
at forstå hovedpunkterne i en klar normal tale om dagligdags emner som fx arbejde, skole,
fritid osv.

at udtrykke mig enkelt og flydende om kendte emner og personlige interesser,
identificere problemer og beskrive forslag til løsninger.
at tale om oplevelser og begivenheder og begrunder og forklaringer af planer og
synspunkter.
at skrive en enkel og sammenhængende tekst om emner, der er velkendte og af personlig
interesse.

at forstå indholdet af komplekse tekster og tekniske drøftelser i mit eget
interesseområde.
at præsentere klare, detaljerede beskrivelser på en bred vifte af emner og udtrykke mig
spontant og flydende.
at lære at fremlægge et synspunkt om et aktuelt emne og angive fordele og ulemper ved
forskellige løsningsmuligheder.
at skrive klare og detaljerede tekster om en lang række emner, et essay eller en rapport hvor
jeg formidler oplysninger og argumenterer for eller imod et bestemt synspunkt.
at forstå lange, komplekse tekster på fremmedsproget, og også forstå deres baggrund
betydninger.
at udtrykke mig i udlandet flydende og spontant uden alt for tydeligt at lede efter ordene.

at bruge det fremmede sprog fleksibelt og effektivt i faglige og sociale formål og i
uddannelse og studere.
at udtrykke mig i en skriftlig tekst klar og velstruktureret, der udtrykker synspunkter i en vis
udstrækning om indviklede emner i et essay eller en rapport.
at forstå stort set alt, hvad jeg læser eller hører på fremmedsproget uden problemer.
at udtrykke mig spontant, flydende og præcist, hvilket giver årsager og forklaringer i en
sammenhængende præsentation.
at klarlægge drøftelser i mere komplekse situationer.
at skrive komplekse rapporter eller artikler at præsentere et emne i en velstruktureret måde
og sammenfatte og diskutere tekniske tekster skriftligt.
* Overdragelse til den europæiske referenceramme for sprog.

Kompetenceområde: Erhvervsfaglige færdigheder
Jeg vil gerne lære i et andet land …

Jeg har lært i et andet land…

at gengive observationer og konklusioner om strukturer, processer eller udviklinger inden for mit
eget fagområde på en måde som relaterer til emner inden for dette og på en struktureret måde.
at benytte digitale medier til orientering og kommunikation.
selvstændigt at søge adgang til informationskilder for at arbejde på faglige opgaver.
at benytte standard-computerprogrammer til tekst- og tabelkalkulationer til fremlæggelse af
resultater og konklusioner.
at benytte mine faglige evner og kompetencer i praksis til at udføre arbejdsmæssige opgaver.
at præsentere ligheder og forskelle mellem fælles strukturer og processer inden for eget
fagområde og at drage konklusioner om mulige udviklinger og foretage justeringer.
at erkende og forklare vigtigheden af mit eget arbejde i bredere sammenhæng.
at benytte faglige evner og kompetencer til at udregne og identificere afvigelser og uønskede
udviklinger.
at benytte computere og internettet til at researche diverse informationer om udviklinger og
udarbejde og evaluere mulige handlinger og problemløsninger.
at bruge faglige evner og kompetencer til at analysere oplysninger og formulere løsningsforslag
til særlige problemer inden for eget fagområde.
at analysere information og kritisk at undersøge modsigende information.

at bearbejde oplysninger vha. selvudviklede grafer og diagrammer ved brug af standardcomputerprogrammer til tekst- og tabelkalkulationer.
at undersøge strukturer, processer og tendenser og på baggrund af dette drage konklusioner
om eventuelle problemer og beskrive mulige alternative handlinger.
at benytte ny viden og nye arbejdsmetoder til at løse opgaver og at finde løsninger på erkendte
problemer.
at benytte digitale medier til fremlæggelse af arbejdsresultater på en nytænkende og
spændende måde.
at benytte faglige evner og kompetencer til udvikling af innovative aktiviteter og
løsningsmodeller og planlægge implementering af disse.
at integrere nye fremgangsmåder og processer i egne arbejdsmetoder for at optimere
arbejdsgange og forbedre service- og produktkvaliteten.
at benytte faglige evner og kompetencer til at sætte ting, som man er bekendt med, i ny
kontekst, at ændre dem på en kreativ måde og at udvikle nye produkter og tjenesteydelser på
en kreativ måde.
at oprette og udforme digitale medier og kommunikationsnetværk.
at benytte faglige evner og kompetencer til at implementere ukonventionelle idéer og kreationer
som modeller.

Kompetenceområde: Sociale kompetencer
Jeg vil gerne lære i et andet land …

Jeg har lært i et andet land…

at vurdere de mulige konsekvenser mine handlinger kan have for andre.
at være hjælpsom og bruge mine evner i arbejds- og gruppeprocesser på en konstruktiv måde.
at overholde gældende regler og forskrifter når jeg udfører mine arbejdsopgaver.
at opleve og gengive kulturelle og sociale forhold på en differentieret måde.
at blive integreret i et team og koordinere mine egne aktiviteter med andre.
at acceptere en evaluering af egne opfattelser og arbejdsresultater og at være fair i min kritik af
andre.
at erkende andre værdisæt og andre adfærdsmønstre og at tilpasse min egen adfærd.

at tage ansvar for at udføre delopgaver i arbejdsprocesser.
at respektere adfærdsmønstre, der er anderledes end min egen kultur.
at tilpasse min adfærd til skiftende krav og arbejdssituationer.
at tage højde for andre regler mht. adfærd og værdier når jeg gennemfører arbejdsopgaver.
at erkende modsigelser og modstand og bevidst at tackle problemer og konflikt.
at tænke i netværk og teamwork og at deltage i beslutningstagningsprocesser.
at forsvare mine egne standpunkter, acceptere andre indstillinger og indgå kompromiser.
at opfatte og evaluere omstændigheder fra et andet (kulturelt) perspektiv.
at kunne formidle mellem to forskellige indstillinger til problemer og konflikter.
at tage hensyn til andres idéer og tilsidesætte mine egne meninger når jeg udfører
arbejdsopgaver.
at indtage en lederfunktion i gruppeprocesser.
at tage ansvar for mine beslutninger og indrømme fejltagelser over for andre.
at udarbejde fælles mål og at arbejde sammen med andre hen imod implementering af disse.

Kompetenceområde: Personlige kompetencer
Jeg vil gerne lære i et andet land …

Jeg har lært i et andet land…

at evaluere og benytte nuværende og nødvendige hjælpemidler til at udføre mine opgaver på en
realistisk måde.
selvstændigt at organisere arbejds- og læringsprocesser og at overholde tidsfrister.
selvstændigt at orientere mig og at opfylde de mål, jeg har sat mig.
at udføre aftalte opgaver uden hjælp og selvstændigt at arrangere hjælp, også i vanskelige
situationer.
at planlægge arbejdstrin til udførelse af opgaver og at prioritere.
selvstændigt at bearbejde omfattende opgaver og at tackle uforudsete vanskeligheder.
at forudsige eventuelle problemer og at finde alternative handlingsmuligheder og løsninger.
at planlægge, undersøge og vælge arbejdsprocesser og fremgangsmåder i forhold til, hvor
effektive de er.
at tænke i nye baner og at improvisere når arbejdsopgaver skal udføres.
at påtage mig ansvar for beslutninger vedr. implementering af innovative og alternative
koncepter mht. udvikling og handling.
systematisk at planlægge arbejdstrin under hensyntagen til forholdene i et andet land samt
implementere dem på en målrettet måde.

Yderligere information om de intakte projekt på:
www.intakt-mobility.eu

