Projektin kuvaus
Erasmus + - Strateginen kumppanuus projekti "QualiProSH Electro" –
Liiketoiminnan erityisistä pätevyysvaatimuksista kolmannen sektorin
"erikoistuminen käytettyihin sähkölaitteisiin"
Hankkeen
"QualiProSH
Electro"
puitteissa
kehitetään
aikaisempien
hankkeiden
"QualiProSecondHand" ja "QualiProSH II" tuloksia hyväksi käyttäen asiantuntijoita pätevöitymään
käytettyjen sähkölaitteiden hyödyntämiseksi, yhteistyössä viiden Euroopan maan; (Saksa,
Itävalta, Suomi, Slovenia ja Bulgaria ) kolmannen sektorin ja opinnollisten
yhteistyökumppaneiden kesken. Hankkeella haetaan keinoja kohderyhmän työntekijöille toteuttaa
ja testata aiheeseen liittyvät tehtävät kestävän kehityksen pohjalta. Kehittämisen tausta sekä
työprosessia koskevan analyysin tulokset ovat edellisten hankkeiden avulla kehitettyjä, tutkinnon
osista ja niiden rakenteesta sekä täydentävien tuotteiden, kuten laatuvaatimusten ja osaamisen
tunnistaminen ja laadun tarkastus kehitettiin hankkeen "QualiProSH II” aikana.
Hankkeen "QualiProSH Electro" tehtävänä on lisätä jo edellisessä hankkeessa kehitettyjä
tutkinnonosia; liiketoimintaprosessien, tavaroiden ostaminen ja hankinnan, asiakkaiden palvelunja
sosiaalisten taitojen edistäminen (mukaan lukien opinto- ja oppimateriaalit). Moduulit tiivistetään
yhteen tutkintoon, johon liittyvät ainakin seuraavat osiot:






käytettyjen sähkölaitteiden säilytys ja kuljetus
käytettyjen sähkölaitteiden puhdistus ja korjaus
käytettyjen sähkölaitteiden purkaminen ja hävitys
Sosiaaliset taidot I (henkilökohtaiset taidot)
Sosiaaliset taidot II (henkilöstöön ja asiakkaisiin liittyvät taidot)

Yhteensä 10 tutkinnon osaa olemassa olevaa taustaa ja laatuvaatimuksia vasten tulee kunkin
kumppanin kehittää kansallinen tutkinto joka ottaa huomioon erityiset kansalliset olosuhteet ja
testaus- sekä pätevyys käsitteet. Lisäksi kehitetään koko Euroopan kattavaa järjestelmää
käytettyjen sähkölaitteiden kuljettamisessa EU-maiden sisällä. Tätä konseptia voidaan käyttää
keskinäisissä ja mukautettuna kansalliset olosuhteet täyttävässä ammatillisen koulutuksen
järjestelmissä. Valitun keskeisen sisällön 10 moduulista tehdään web - pohjaisia, käyttöä pyritään
lisäämään digitaalisen oppimisen suuntaviivoilla. Lisäksi luodaan arvioinnin välineet tunnistamaan
osaamista ja kehittämään eri moduulien sisältöä (sis. Käyttöoppaat ) sekä käytännön
toteuttamista ja rahoitusta.
Kehittämällä edellä mainittuja taitoja ja täydentäviä tuotteita luodaan uusia ammatteja
epäedullisessa asemassa työmarkkinoilla oleville henkilöille, sekä kehitetään EU: n laajuiset
uudet yhtenäiset pätevyysvaatimukset. Tätä taustaa vasten luonnonvarojen suojelu ja tavaroiden
uusiokäyttö tulee edistämään ammattimaista uudelleenkäyttöä ja kolmannen sektorin erityistä
asemaa ja työvoiman liikkuvuutta työmarkkinoilla.
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