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Σχετικά με το έργο
Ο στόχος του έργου
Ο κύριος στόχος του έργου είναι
η ανάπτυξη και δοκιμή ενός Ευρωπαϊκού
Συστήματος
Μεταφοράς
Πιστωτικών
Μονάδων (ECVET) και η βελτίωση της
κινητικότητας των εργαζομένων στον
κατασκευαστικό τομέα, με τη συμμετοχή
τους
στη
δημιουργία
καινοτόμου
περιεχομένου και τη δόμηση μιας web
εφαρμογής με ενσωματωμένο ένα
εργαλείο
σύγκρισης επαγγελματικών
προσόντων με βάση τη μεθοδολογία
κατάρτισης «Καταρράκτης» και τα
εργαλεία ανάλυσης απόδοσης (PALS).

η ικανότητα ανάλυσης των προγραμμάτων
κατάρτισης, η καλύτερη προσφορά των
ιδρυμάτων
κατάρτισης,
που
θα
επηρεάσουν θετικά την κινητικότητα των
εργαζομένων στον κατασκευαστικό τομέα
και θα αυξήσουν τον αριθμό των νόμιμα
εργαζομένων που θα απασχοληθούν σε
χώρες-μέλη.

Τα αποτελέσματα του έργου
Το βασικό αποτέλεσμα του έργου θα είναι
μια web-based εφαρμογή που θα περιέχει
ένα μαθησιακό αντικείμενο που θα
χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση των
υφιστάμενων προσόντων αναφορικά με το
περιεχόμενο της εκπαίδευσης ECVET.
Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα
αναπτυχθούν εκθέσεις και ενημερωτικό
υλικό. Τα ποιοτικά αποτελέσματα του
έργου θα είναι: η γνώση του ECVET,

Ομάδα στόχος
Οι εργαζόμενοι στον τομέα των
κατασκευών, ιδίως των ατόμων που
εργάζονται
σε
κατασκευές
από
σκυρόδεμα, υδραυλικά, μαζί με εκείνους
που ασχολούνται με τη συντήρηση και
επισκευή των κτιρίων και τη βελτίωση της
ενεργειακής τους απόδοσης.

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση)
δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συνεργάτες
Η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει 9 οργανισμούς από 5 διαφορετικές χώρες:
Κύριοι συνεργάτες:
•

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

•

OAKE Associates Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)
www.oake-associates.co.uk

•

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

•

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

•

Development and Consulting Center (Πολωνία)

•

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

•

CRYSTAL CLEAR SOFT (Ελλάδα)
www.crystalclearsoft.com

Συνδεδεμένοι συνεργάτες:
•
•

Izba Przemysłowo - Handlowa w Rzeszowie (Πολωνία)
Training Opportunities, Personal & Practical Skills Social Enterprise Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση)
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Συνάντηση στο Rzeszów, Πολωνία
Η πρώτη συνεδρίαση που αφορούσε τη
διαχείριση στο πλαίσιο του έργου CONVET
πραγματοποιήθηκε στις 10 και 11
Φεβρουαρίου 2014 στο Rzeszów της
Πολωνία. Μέλη από τη Βουλγαρία, την
Ελλάδα, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο
και την Πολωνία ήταν παρόντες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε φιλική
ατμόσφαιρα και το κύριο θέμα ήταν

ο καταμερισμός των εργασιών και των
ευθυνών στο έργο.

Εκεί καθορίστηκαν οι επόμενες εργασίες
και το χρονοδιάγραμμα. Ένα πολύ
σημαντικό σημείο της συνάντησης ήταν το
εργαστήριο του ECVET και η μεθοδολογία
του «Καταρράκτη» πάνω στην οποία θα
βασιστεί το έργο.

CONVET στο Web
web

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