Inbjudan – delta i europeisk onlinekurs:

Innovate, learn, share, act!
Onlinekurs för folkbildare & vuxenutbildare, maj – oktober 2019.
Vill du lära dig mer om hur du kan stödja vuxna i att uppgradera & validera sina kompetenser? Snart startar en
europeisk onlinekurs som utgår ifrån initiativet Upskilling Pathways, med intressanta föreläsare och exempel från
olika länder i Europa.
Kursen kommer titta på exempel inom arbete med kartläggning av kunskaper, skräddarsydda
utbildningsmöjligheter, validering och erkännande av tidigare erfarenheter. Onlinekursen hålls på engelska, utan
kostnad för att delta. Upplägget är anpassat så att du kan delta kombinerat med ditt vanliga arbete eller studier.
Det går att delta i hela kursen under maj - oktober eller i enskilda kursmoment.
6 maj startar kursen, med temat Policyöversikt och europeiskt påverkansarbete. Läs mer och registrera dig direkt
via: https://bit.ly/2I9iGf8
Välkommen att registrera dig för kursen, och sprid gärna ordet till kollegor!

Arrangör för kursen är det europeiska samarbetsprojektet UP-AEPRO, som koordineras av EAEA - European
Association for the Education of Adults. Glokala Folkhögskolan är svensk part i projektet.

Det här kommer du att lära dig:
•
•

•

Ökad kunskap om initiativet Upskilling Pathways och andra politiska initiativ för livslångt lärande
på europeisk nivå
Nya perspektiv och ny förståelse genom de exempel som lyfts fram från olika delar av
folkbildningen & vuxenutbildningen i Europa. Kursen kommer att belysa exempel inom arbete
med kartläggning av kunskaper, skräddarsydda utbildningsmöjligheter, validering och
erkännande av tidigare erfarenheter.
Ökad förståelse för hur du kan delta i implementeringen av Upskilling Pathways på olika nivåer.

Struktur och form för kursen:
Kursstart: 6 maj 2019. Slutdatum bekräftas senare.
Kursen genomförs via lärplattformen ae-learning.eu. Du kan delta i hela kursen, eller enskilda moment.
Kursen består av fyra moduler med en mix av webinars, forumdiskussioner och självstudier.
Omfattningen på studierna beräknas till ca 2-3 timmar per vecka under kurstiden maj/juni och
september/oktober. Kursen har uppehåll under sommarmånaderna juli och augusti.
De fyra modulerna har följande övergripande teman:
1.
2.
3.
4.

Policyöversikt och europeiskt påverkansarbete (maj)
Kartläggning av kunskaper och färdigheter (maj/juni)
Skräddarsydda utbildningsmöjligheter (september - preliminärt)
Validering och erkännande (oktober - preliminärt)

Kursen riktar sig till dig som:
Arbetar inom folkbildning och vuxenutbildning, och till dig som arbetar med frågorna som tjänsteperson
eller politiker. Det finns ingen åldersgräns, språk i kursen är engelska och du deltar utan kostnad.

Intyg för deltagande:
Efter kursen kan du som deltar i minst cirka 70% av kursmomenten få ett intyg från EAEA - European
Association for the Education of Adults, samarbetsorganisationen för vuxenutbildnings- och
folkbildningsorganisationer i hela Europa.

Kontakt för frågor om kursen:
August Nilsson, Glokala Folkhögskolan
august@glokala.se, 073 698 25 57

Mer information om projektet UP-AEPRO som arrangerar kursen: https://eaea.org/project/up-aepro/

