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6.1. ORDLISTA
 Allmänna definitioner:
YRKESUTBILDNING: Teoretisk och praktisk utbildning som ger studenterna de kunskaper
och de färdigheter som de behöver för att utöva ett yrke.
GRUNDLÄGGANDE YRKESUTBILDNING: Den generella definitionen av grundläggande
yrkesutbildning är att förbereda personer med färdigheter och/eller kompetenser för att
kunna tillträda ett visst yrke eller bransch. (Detta är den definition som används i de flesta
instanser, men grundläggande yrkesutbildning är ett begrepp under utveckling i samtliga
länder och i många avseenden är denna begränsade definition föråldrad. Grundläggande
yrkesutbildning betraktas inte enbart som en väg till yrkesutbildning, utan också som en
alternativ väg till den akademiska banan med många inslag från den akademiska
utbildningen, vilket i slutänden kan leda till en högre nivå, universitetsutbildning. Detta är i
varje fall en strävan för grundläggande yrkesutbildning).35
YRKESUTBILDNINGSANORDNARE:
(VET).

Läroanstalter

som

tillhandahåller

yrkesutbildning

YRKESUTBILDNINGSANORDNARE:
yrkesutbildning (IVET).

Läroanstalter

som

tillhandahåller

grundläggande

SKOLA: Gymnasieskola/yrkeshögskola där eleverna får lära sig de färdigheter och/eller
kompetenser som behövs för att utföra ett visst arbete.
ELEV: En person som deltar i grundläggande yrkesutbildning.
PRAKTIKANT: Elev som lär sig och praktiserar färdigheterna för ett visst arbete. En person
som genomgår praktik för yrkesmässiga färdigheter.36
PRAKTIKPLATS: Att tilldela en person en lämplig plats (som ett jobb).
PRAKTIK: Praktik på ett företag som utförs av elever som deltar i yrkesutbildning, utöver
den utbildning som de får i skolan.
NATIONELL PRAKTIK: Praktikutbildning som genomförs på företag i närheten av skolan i
det land där praktikanten bor.
INTERNATIONELL PRAKTIK: Praktikutbildning som genomförs på ett företag i ett annat
land än där praktikanten bor. Internationell praktik i utbildningssyfte där praktikanter, skolor
för yrkesutbildning och mottagande företag är involverade.
FÖRMÅNSTAGARE I PRAKTIKPROJEKT: De som gynnas av åtgärder för internationell
praktik och bidrag. Normalt praktikanterna.
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INTRESSENTER I PRAKTIKPROJEKT: De som är involverade i internationell praktik.
UTVÄRDERING: Processen att dokumentera, vanligtvis i mätbara termer, kunskaper,
färdigheter
och
attityder.
VIKTIGA
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SKOLA: Skola för yrkesutbildning, belägen i utsändande land där praktikanter går på
yrkesutbildning
och
som
genererar
efterfrågan
på
internationell
praktik.
ELEV ELLER PRAKTIKANT: Person som deltar i yrkesutbildning och/eller har examen från
en
yrkesutbildningsskola
som
inte
är
äldre
än
ett
år.
SAMORDNANDE ORGANISATION I UTSÄNDANDE LAND: Institution som sammanställer
efterfrågan
på
internationell
praktik
från
skolorna
i
utsändande
land.
SAMORDNANDE ORGANISATION I MOTTAGANDE LAND: Institution som sammanställer
utbudet av praktikplatser från företag i mottagande land. Organisationen tar emot
information om efterfrågan på internationell praktik från den samordnande organisationen i
utsändande
land.
MOTTAGANDE FÖRETAG: Företag som är värd för elever/praktikanter under praktiken.
HANDLEDARE: Den person som utsetts att leda, utbilda och bedöma praktikanten under
praktiken
på
det
mottagande
företaget.
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STÖDJANDE ORGANISATION: Institution, vanligtvis i utsändande land som ger logistiskt
eller
ekonomiskt
stöd
till
internationell
praktik.
SKOLA I MOTTAGANDE LAND: Institution för yrkesutbildning, belägen i mottagande land
där den internationella praktiken sker som samarbetar för att stödja praktikutbildning.
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Andra begrepp:
ARBETSSPRÅK: Det språk som möjliggör kommunikation på arbetet under praktiken. Det
kan vara språket i destinationslandet eller något annat språk som delas av parterna.
AKTIVITETSPLAN: De organiserade aktiviteter som ska utföras av praktikanter under den
internationella
praktiken.
CERTIFIKAT VID PRAKTIKENS SLUTFÖRANDE: Dokument undertecknat av ett juridiskt
ombud för mottagande företag, som intygar att praktikanten framgångsrikt har avslutat sin
praktik
på
företaget
enligt
den
på
förhand
fastställda
aktivitetsplanen.
PRAKTIKANTENS RAPPORT: Dokument som utarbetats av praktikanten när praktiken
avslutats där erfarenheterna beskrivs med hjälp av en på förhand fastställd guide.

