
VETMO4TL - Rozszerzanie, rozwijanie Mobilności w ramach kształcenia zawodowego na  

poziomie 4 EQF w transporcie i logistyce 

Projekt VETMO4TL to 30-miesięczny projekt, który jest współfinansowany z programu Erasmus 
+. VETMO4TL ma na celu dostarczenie niezbędnych dokumentów i narzędzi umożliwiających i 
ułatwiających uznaną mobilność osób uczących się w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET) 
na poziomie 4 Europejskiej Ramy Kwalifikacji (EQF) w sektorze transportu i logistyki. Projekt 
rozpoczął się w listopadzie 2017 r. i skupia 11 uzupełniających się organizacji partnerskich, 
takich jak stowarzyszenia (AFT, TUI), centra badawcze w dziedzinie transportu i logistyki (ITL, 
TTS), właściwe organy (CCGPE DGEO, GenCat) i centra VET (BS Kehl, Kainuun College , IPTrans, 
Zespol School, Graafschap College), z 10 krajów europejskich: Belgia, Finlandia, Francja, 
Niemcy, Irlandia, Włochy, Polska, Portugalia, Hiszpania (Katalonia) i Holandia. 

Aby zagwarantować wykor-
zystanie narzędzi / wyników 
projektu i promować 
wdrażanie mobilności na 
poziomie 4 EQF w transpor-
cie i logistyce, wyniki pro-
jektu VETMO4TL zostaną 
włączone do istniejącej sieci 
NETINVETnetwork 
(www.netinvet.eu). 

Źródłem tego projektu jest 
NETINVET, czyli sieć mo-

bilności złożona z ponad 80 
ośrodków szkoleniowych i 
organizacji zawodowych z 
jedenastu krajów europe-
jskich. Bazując na 
wzajemnym zaufaniu i 
jakości, NETINVET 
ustanowiono w celu ułat-
wienia mobilności uczących 
się w sektorach handlu 
międzynarodowego i 
transportu. Logistyka 
(głównie poziom 5 EQF). 

Projekt VETMO4TL jest 
odpowiedzią na silną po-
trzebę wyrażoną przez 
niektórych członków, aby 
rozszerzyć oferty mobilności 
i umożliwić mobilność na 
poziomie 4 ERK. Również 
nowe ośrodki szkoleniowe 
wykazały chęć zostania 
członkami, gdy istnieje 
możliwość zorganizowania 
mobilności dla uczniów na 
poziomie 4 ERK. 
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Aby umożliwić uznanie mobilności uczniów w ramach kształce-
nia i szkolenia zawodowego, pierwszym ważnym krokiem musi 
być opracowanie dokumentów umożliwiających wzajemne 
zrozumienie istniejących kwalifikacji i szkoleń w dziesięciu kra-
jach partnerskich projektu. Dlatego opracujemy wspólne od-
niesienia, w tym wspólne profile stanowisk i wspólne standardy 
kwalifikacji. Pierwszy dokument opisuje miejsca pracy, które 
zostały zidentyfikowane na poziomie 4 
ERK w transporcie i logistyce, natomi-
ast drugi to analiza porównawcza 
kwalifikacji krajowych przez jednostki 
efektów uczenia się z wykorzysta-
niem metodologii ECVET. 

Na koniec, zespół projektowy zorganizuje cztery warsztaty pilotażowe dotyczące mobilności dla 
nauczycieli i trenerów w celu przeszkolenia ich w zakresie korzystania z narzędzi. Dostarczone zostaną 
szczegółowe wytyczne w celu wspierania szkoleń i wyjaśnienia naszych narzędzi i dokumentów w 
prosty i praktyczny sposób. Ponadto te warsztaty mają na celu wsparcie tworzenia nowych part-
nerstw dla przyszłych projektów mobilności. 

Wspólne odniesienia zapewniają zrozumienie istniejących kwalifikacji w krajach partnerskich, ale nie zapewni-
ają konkretnych propozycji projektów mobilności. W związku z tym projekt pójdzie dalej i porówna od-
powiednie programy szkoleniowe w dwustronnej pracy, aby jasno określić możliwości uznanej mobilności 
między dwoma krajami partnerskimi. Te wzorce mobilności pomogą w odpowiedniej mobilności, czasie 
trwania i rodzaju (praktyka zawodowa i / lub mobilność studiów), a także efektów uczenia się, które można 
uzyskać za granicą. 

 Wspólne profile 
zadań VETMO4TL 
są już dostępne i 
można je pobrać 

tutaj. 

Istotność i wykorzystanie wyników 
VETMO4TL 

http://www.netinvet.eu/
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https://twitter.com/Vetmo4TL
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