
ECVET AND OER BASED ASSESSMENT AND TRAINING OF GUIDANCE 

PRACTICIONERS WORKING WITH NEETS 

 

Es tracta d'un projecte emmarcat dins del Programa Erasmus +, KA2 

Formació Professional, centrat a estudiar què competències ha de posseir el 

professional que treballa amb les persones NEET des de l'enfocament del 

Sistema Europeu de Transferència de Crèdits ECVET. 

 

 El projecte està sent desenvolupat per vuit entitats:  

• STUDIO RISORSE, amb seu en Matera, Itàlia.  

• PROVÍNCIA VAIG DONAR MATERA, amb seu en Matera, Itàlia.  

• ENS VAIG DONAR FORMAZIONE IRIGEM. SOCIETÁ COOPERATIVA, 

amb seu en Rosà, Itàlia.  

• PROVÍNCIA VAIG DONAR VICENZA, amb seu en Vicenza, Itàlia. 

• FUNDACIÓ CV PACTE OCUPACIÓ VALÈNCIA, amb seu a València.  

• ISON PSYCHOMETRICA, amb seu a Atenes, Grècia.  

• UNIAO DAS FREGUESIAS DE GONDOMAR (S.COSME), VALBOM I 

JOVIM, amb seu en Gondomar, Portugal.  

• AKADEMIA HUMANISTYCZNO-ECONOMICZNA W LODZI, amb seu 

en Lodz, Polònia  

 

OBJECTIUS  

L'objectiu principal del projecte és definir què competències ha de posseir el 

professional que treballa braç a braç amb persones joves NEET (No en 

Educació, Ocupació o Formació), així com desenvolupar diversos productes 

encaminats a ajudar a aquests professionals a millorar el seu rendiment i 

prestar un servei de major qualitat a aquest col·lectiu de persones joves. 

Com a resultat del projecte, s'espera obtenir una eina de validació de les 

competències d'aquests professionals, un catàleg de Recursos Educatius 

Oberts i un curs de formació on-line, entre uns altres.  

 

 

 

 

 



DINÀMICA D'ACTUACIÓ  

La dinàmica d'actuació del projecte s'articula entorn de reunions virtuals i 

presencials, amb tots els socis o ben cara a cara entre els diferents socis 

participants. Entre aquestes reunions es procedirà a l'estudi dels diferents 

aspectes que afecten als professionals que treballen en l'àmbit *NEET, en 

cadascun dels països participants del projecte, de manera que es puga 

disposar d'un bon torrent d'informació que permeta identificar punts 

comuns entre diferents regions, febleses, fortaleses, etc. 

 

 
 

A més, es realitzaran enquestes i entrevistes personals a entitats que 

treballen en aquest àmbit.  

 

CRONOLOGIA 

 Setembre 2015 - Agost 2017 


