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O projeckie
Cel projektu

szkoleniowych. Wszystkie rezultaty pozytywnie

Głównym celem projektu jest rozwój i sprawdzenie
Europejskiego

Systemu

Transferu

Osiągnięć

w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym (ECVET), pod

wpłyną na mobilność pracowników, co przełoży się
na większą ich liczbę legalnie podejmujących pracę
za granicą.

kątem zwiększenia mobilności pracowników sektora
budowlanego, stworzenie innowacyjnych treści
i struktur aplikacji webowej, która będzie zawierać
wbudowane narzędzie porównujące kwalifikacje
oparte o transferowaną metodologię szkoleń
kaskadowych i narzędzi PALS.

Rezultaty projektu

Grupa docelowa

Głównym rezultatem projektu będzie aplikacja

Pracownicy sektora budowlanego, a zwłaszcza

webowa

umożliwiający

osoby pracujące przy konstrukcjach betonowych,

porównanie istniejących kwalifikacji z treściami

hydraulikach oraz osoby zajmujące się utrzymaniem

szkoleń w ramach ECVET. W ramach projektu

i naprawą budynków, i poprawą ich wydajności

powstaną raporty i materiały upowszechniające.

energetycznej.

zawierająca

moduł

Inne wyniki projektu to: zdobycie wiedzy na temat
ECVET,

umiejętność

szkoleniowych,

analizy

poprawienie

oferty

programów
instytucji

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt
lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie
ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Partnerzy
Konsorcjum partnerów składa się z 9 organizacji z 5 krajów:
Partnerzy główni:
• Stowarzyszenie “Centrum Wspierania Edukacji
i Przedsiębiorczości” - koordynator (Polska)
www.cwep.eu
• OAKE Associates Ltd (Wielka Brytania)
www.oake-associates.co.uk
• Sea Teach S.L. (Hiszpania)
www.sea-teach.com
• Federacion Valenciana de Empresarios de la Construccion
(Hiszpania)
www.fevec.com
• Development and Consulting Center (Polska)
• Chamber of Commerce and Industry – Gabrovo (Bułgaria)
www.chamber-gabrovo.com
• CRYSTAL CLEAR SOFT (Grecja)
www.crystalclearsoft.com

Partnerzy stowarzyszeni:
•
•

Izba Przemysłowo - Handlowa w Rzeszowie (Polska)
Training Opportunities, Personal & Practical Skills Social Enterprise Ltd (Wielka Brytania)

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt
lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie
ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Spotkanie w Rzeszowie, Polska
Pierwsze spotkanie w ramach projektu CONVET,
odbyło się 10 i 11 lutego 2014, w Rzeszowie (Polska).
W spotkaniu uczestniczyli partnerzy z Bułgarii,
Grecji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Polski.

Ważnym punktem spotkania były warsztaty na temat
ECVET i metodologii szkoleń kaskadowych, na
których opiera się cały projekt.

W przyjaznej atmosferze zdecydowano o podziale
pracy i obowiązków w projekcie.

Omówiono

planowane zadania i harmonogram prac.

CONVET w Internecie
web

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