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За проекта
Цели на проекта
Основната
цел
на
проекта
е разработването
и
тестването
на
европейската кредитна
система
за
професионално образование и обучение
(ECVET) и подобряване мобилността на
работниците в строителния сектор, като се
ангажират за създаване на иновативно
съдържание
и
структура
на
уеб
приложения с вграден модул за
сравняване на квалификациите на база
трансфер на каскадната методология на
обучение и инструментариума PALS.

проекта ще бъдат: познаването на ECVET,
способността да се анализират програмите за
обучение,
по-доброто
предлагане
от
обучаващите институции, които ще се отразят
положително на мобилността на работниците
в строителния сектор и ще увеличат броя на
легално работещите в държавите- членки.

Резултати от проекта
Основен резултат от проекта ще бъде уеббазирано приложение, съдържащо модул,
който да се използва за сравняване на
съществуващите
квалификации
със
съдържанието на обучението по ECVET. Освен
това, в рамките на отчетите по проекта ще
бъдат
разработени
и
материали
за
разпространие. Т.н. „меки“ резултати от

Целева група
Работници в строителния сектор, поспециално хора, работещи на бетонни
конструкции, хидравлика, заедно с тези,
които се занимават с поддръжка и ремонт
на сгради и подобряване на тяхната
енергийна ефективност.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните
виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена
отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Партньори
Партньорите по проекта са 9 организации от 5 различни европейски държави:
Основни партньори:
•

"Center of Education and Enterprise Support"
Association - applicant co-ordinator (Полша)
www.cwep.eu

•

OAKE Associates Ltd (Обединено кралство)
www.oake-associates.co.uk

•

Sea Teach S.L. (Испания)
www.sea-teach.com

•

Federacion Valenciana de Empresarios de la
Construccion (Испания)
www.fevec.com

• Development and Consulting Center (Полша)
•

Chamber of Commerce and Industry – Gabrovo
(България)
www.chamber-gabrovo.com

•

CRYSTAL CLEAR SOFT (Гърция)
www.crystalclearsoft.com

Асоциирани партньори:
•
•

Izba Przemysłowo - Handlowa w Rzeszowie (Полша)
Training Opportunities, Personal & Practical Skills Social Enterprise Ltd (Обединено кралство)

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните
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Среща в Жешов, Полша
Първата среща в рамките на проект
CONVET се проведе на 10-ти и 11-ти
февруари 2014 в Жешов, Полша.
Присъстваха участници от България,
Гърция,
Испания,
Великобритания
и Полша.

Срещата се проведе в приятелска
атмосфера и основната тема беше
разпределяне
на
работата

и отговорностите
в
проекта.
Бяха
определени
следващите
задачи
и фиксиран график.

Много важен момент от срещата бе
и семинар по ECVET и методологията на
каскадното обучение, на които е базиран
проекта.

CONVET в интернет
web

www.con-vet.eu
www.facebook.com/ConvetProject
con-vet.tumblr.com/
www.linkedin.com/groups/Convet-Project-8112268
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