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Erasmus+ - projekt Strateška partnerstva
„QualiProSH Electro“ – kvalifikacijski profil za sektor second-hand »Strokovnjak za
rabljene električne naprave«
Erasmus + "QualiProSH Electro" je projekt kjer sodeluje 6 partnerskih institucij iz 5 evropskih držav (Nemčija, Avstrija,
Finska, Slovenija in Bolgarija). Od septembra 2014, delajo skupaj in razvijajo, Evropski kvalifikacijski koncept
"Strokovnjak za rabljene električne naprave", ki temelji na rezultatih prejšnjega Leonardo-da-Vinci projekta
"QualiProSecondHand" in "QualiProSH II". Prav tako se razvijajo dodatni produkti za poklicno izobraževanje in
usposabljanje, zlasti za sektor rabljenega blaga.
V skladu s projektom Erasmus + so bili v partnerskih državah razviti in testirani nacionalni koncepti. Zaradi posebnih
okoliščin in na podlagi razvoja evropskega kvalifikacijskega koncepta "Strokovnjak za rabljene električne naprave" je
bilo to razvito na podlagi veljavnih standardov kakovosti. Evropski kvalifikacijski koncept je osnova za izvajanje in
prilagajanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v vseh evropskih državah. Na ta način se omogoči možnost
primerjave kvalifikacij. Poleg tega je bilo dodatno ob že obstoječih petih modulih, razvito še šest posebnim
kvalifikacijskih modulov vključno z učnim materialom. Polega tega so bile glavne vsebine enajstih modulov oblikovane
kot spletni seminarji – webinarji, kot odgovor na povečane potrebe po digitalnih učnih vsebinah. Tu so dodane tudi
smernice za uporabo spletnih seminarjev-webinarjev.
Vse je bilo dopolnjeno tudi z ocenjevalnim instrumentom za spremljanje kompetenc, da se zagotovi učinkovitost
kvalifikacije.
Šest novih modulov je:







Transport rabljenih električnih naprav
Skladiščenje rabljenih električnih naprav
Čiščenje in popravilo rabljenih električnih naprav
Demontaža in odprodaja rabljenih električnih naprav
Socialne kompetence I (osebnostne lastnosti)
Socialne kompetence II (kompetence ravnanja s človeškimi viri)

Že obstoječih pet modulov je:






menedžment/upravljanje s poslovnimi procesi
sprejem blaga/strank
nakup/nabava in sprejem blaga/strank
prodaja blaga in
organizacija sprejema blaga

Osnova za razvoj kvalifikacije in dodatnih produktov za poklicno izobraževanje in usposabljanje je bilo na eni strani
povezano z rezultati analize delovnih procesov in na drugi strani s strukturo že obstoječih modulov iz prejšnjih
projektov.
Vodič za izvajanje kvalifikacije na nacionalni ravni dopolnjuje ta projekt.
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