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Basen för projekt-illustrationerna 

Ett projekt 
i en portfolio 

En partner 
 i ett projekt 

En verksamhet 
i en organisation 

Presentationens innehåll 
- Åtta korta projektexempel från STPKC 
- Sju verksamhetsgrenar inom STPKC 
- Ett strategiskt perspektiv på EU-projekt deltagande 
- En invitation till SVERD medlemmar om deltagande 

Åtta EU-projekt Ett företag (STPKC) Sju verksamhetsgrenar 



Exempel på verksamhetsområden: 
 

Innovativa metoder för lärande och samarbete bland professionella aktörer 
 
Kollaborativa metoder för utveckling av kurser, utbildningar och själv-lärande 
 
Utveckling av strategier för och hanterande av kunskapscentra och nätverksinitiativ  
 
Verktyg (appar) för kunskapsmätning, interaktioner och utveckling av nätlärande 
 
Nya former för job/arbetsplatslärande, som lärformer för praktik- och trainee-platser 
 
Utveckingsmetoder och verktyg for framtagning av ‘serious games’ och simuleringar 
 
Metoder för kompetenssäkrande inom specifika sektorer och högteknologi-områden 
 
Kvalitetssäkring inom nätlärande, yrkesutbildning, och internationellt samarbete 
  



Illustrationer av några pågående EU project: 

 
DEMRIC -  Utveckling av individuellt nätlärande i samverkan med intressenter/användare 
 
INNOSEE – Utbildning om Innovationsledning för chefer inom klusters  och regional nätverk 
 
RAINOVA – Utveckling av en EU modell för innovationsledning inom regionala nätverk 
 
ATTP – Utveckling av metoder för framtagning av kompetens-centrerade utbildningar 
 
VINTAGE –  Utveckling av verktyg för själv-analys av EUs ‘Kärnkompetenser för LLL’ 
 
CRITON – Utveckling av metoder/verktyg för förutsägelse av elevers studieresultat 
 
ECVET-TRAINER – Utbildning av lärare i EUs kvalitetssäkring av ‘mobilities’/ECVET 
 
EUKCEM – Utveckling av ett Europeiskt Kunskapcentra för Mobilities (se Erasmus +) 
  



Strategin, perspektiven och förhållningssätten för att kombinera de två: 

Projektet /  
Partnerskaps- 
perspektivet 

Portfoliot /  
Involverings- 
perspektivet 

Verksamheten /  
Profilerings- 
perspektivet 

Ett projekt En partner En verksamhet 

En resurstyp Partnerbidrag 

Staff STPKC 

Projektutfall 

VINTAGE 



















Kvalitativ själv-analys av handlings-
kompetenser på fem olika nivåer av 
färdighet inom 8 x 5 kompetensdomäner 









Host org. 
Sending org. 

Benefichary 

INVITATION – SVERD och dess medlemmar 
- 10 Sändande eller Host organisationer 
- 10 Tilltänkta eller erfarna studenter/’beneficiaries’ 
Utprövning/initial användning och utvärdering av servicen 
Möjlig framtida samodning denna form av ‘distanslärande’ 



Strategin, perspektiven och förhållningssätten för att kombinera de två: 

Projektet /  
Partnerskaps- 
perspektivet 

Portfoliot /  
Involverings- 
perspektivet 

Verksamheten /  
Profilerings- 
perspektivet 

Ett projekt En partner En verksamhet 

En resurstyp Partnerbidrag 

Staff STPKC 

Projektutfall 

VINTAGE 

Nya initiativ Utvärdering 

Värde/effektanalys 



Tack ! 

 

 

 

 

 

Frågor? 


