Validating Informal and Non-formal Acquired Skills
O bazie danych
Baza danych VINA zawiera
zestaw rekomendacji i
innowacyjnych funkcji
obejmujących ocenę jakości
narzędzi walidacji edukacji
formalnej i pozaformalnej,
które pozwalają
użytkownikom i
użytkowniczkom nawiązać
kontakt z innymi osobami
pracującymi w tym
obszarze.
Baza danych scala obecnie
dostępne otwarte bazy
danych i oferuje
zindywidualizowane
informacje dla przeszłych i
bieżących działań
walidacyjnych w krajach
europejskich.
Więcej informacji:
https://database.vinaproject.eu/

Ten projekt jest zrealizowany przy
wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej.
Projekt lub publikacja
odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie
ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość
merytorycz

CELE PROJEKTU VINA
VINA jest partnerstwem strategicznym pięciu państw UE
zawiązanym w ramach programu Erasmus Plus (Akcja 2). Naszym
celem jest podnoszenie świadomości kompetencji dorosłych
zdobywanych w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej. Cel
ten osiągniemy poprzez:
– budowę bazy instrumentów ewaluacji efektów uczenia się
pozaformalnego i nieformlnego
– budowę Analizatora Tendencji Rozpoznawania Możliwości (ang.
a Recognition Opportunities Tendency Analyser) - R.O.T.A.
Współpraca między partnerami będzie wzmocniona wymianą
dobrych praktyk w zakresie wsparcia rozwoju, testowania i
wdrażania innowacyjnych rozwiązań w edukacji dorosłych. Projekt
wspiera i promuje transwersalne kluczowe umiejętności, przede
wszystkim kompetencje informatyczne, językowe i
przedsiębiorczość.
.

Nowe instrumenty do
nauki i uczenia

Projekt VINA
Partnerzy projektu

Nowe instrumenty
nauczania i uczenia się oraz
narzędzia do walidacji
kwalifikacji nabytych w
edukacji pozaformalnej i
nieformalnej są
najskuteczniej rozwijane
poprzez proces
angażującego,
oświeconego i
integracyjnego
współtworzenia.
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Euro
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Email: info@eracr.cz
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Grecja
W celu opracowania ROTA
- narzędzia walidacji
zebrano wspólne
doświadczenia i uwagi
osób zainteresowanych
edukacją pozaformalną i
nieformalną, w tym
instytucji edukacyjnych i
dorosłych uczniów.
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