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Работа на пионерите с експертите
В четирите държави на партньорите
(България, Гърция, Полша и Испания)
пионерите на CONVET продължават да
анализират учебното съдържание за
придобиване на следните квалификации:
водопроводчик,
строител
„Армировки
и бетон“, бояджия и електротехник.
Използване на основната
строителна, техническа и
технологична терминология
Обясняване на типовете системи,
тяхната цел и елементи
Сравняване качеството на
материалите и частите за WSS
Определяне и избор на найподходящите материали и
елементи





 



  





изпълнението на Европейската система за
трансфер на кредити в професионалното
образование и обучение (ECVET).



По време на множеството срещи с експерти
в съответните области, са анализирани
резултатите от обучението по съответните
специалности, разделени са на малки части
(в проекта те са наречени „основни
елементи“), сравнени са между отделните
държави и са подготвени за залагане
в онлайн инструмент за сравнение.

На форума стана ясно, че проектът CONVET
в голяма степен е в съответствие със
сегашната идеи и изследвания по
отношение
на
сравнението
на
квалификациите на ниво
резултати от
ученето и единици учебни резултати.

Партньорът Sea Teach на
годишен ECVET форум
Sea Teach участва на ECVET-форум, провел се
във Виена на 30 – 31.10.2014 г., за да
представи проекта CONVET и да обмени
с други експерти по ECVET напредъка по
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.

Бяха
разпространени
обучителните
материали по ECVET, разработени в рамките
на CONVET, както и флаери за проекта.
С голям интерес останалите участници във
форума - експерти по ECVET посрещнаха
обучителните материали по ECVET. Общото
им впечатление беше, че материалите
осигуряват много добра информация
и дават насоки по ECVET.

ECVET семинар в Полша

Популяризиране на проекта
в Гърция
Партньорът CCS участва в редица събития,
на които беше представен проект CONVET.
Едно от тях беше събитие, организирано от
Търговско промишлената палата на Пирея за
реформите, заетостта и растежа, където CCS
се изказа в подкрепа на инициативи,
насочени към по-добре образована работна
сила
и
нужда
от
прозрачност
в квалификациите.

На 28.10.2014 г. в Турк – Полша
представител на координатора на проекта Центъра за насърчаване на образованието
и предприемчивостта посети семинар по
ECVET на тема „ECVET – инструмент за
подобряване
на
професионалното
образование“. Семинарът беше организиран
от Националната агенция на Полша, заедно
с група технически училища.

Участие в семинара взеха и Wojciech
Jankowiak – заместник губернатор на област
Wielkopolskie , Horacy Dębowski от Института
за изследвания в областта на образованието
и Maria Montowska – директор на Полско –
немската търговско промишлена палата.
Останалите участници бяха представители
на висши училища и университети,
представители на промишлеността и на
професионалното образование и обучение.

Друга отлична възможност да се запознаят
участниците с обучителните материали по
CONVET, с целите на проекта и да се
разпространят флаери, беше събитие,
организирано от Фондацията за държавни
стипендии. Тема на събитието беше
създаването на възможности за развитие на
умения в областта на I&T в отговор на
слабостите на националните образователни
системи за развитие на квалифицирана
работна ръка, която е в състояние да
отговори на нуждите на пазара на труда.
CCS участва и в семинар за иновационно
предприемачество като средство за борба
с безработицата
по
време
на
икономическата криза. Семинарът бе
организиран
съвместно
с
Търговско
промишлената
палата
на
Атина,
Националната конфедерация на гръцката
търговия и Гръцката конфедерация на
специалистите, занаятчиите и търговците.
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Годишна среща на Съвета на
председателите на БТПП в
България
Проект CONVET беше представен от г-жа
Галина Михнева пред 24 участници
в годишната
среща
на
Съвета
на
председателите на Българска търговско
промишлена палата, състоял се на
02.12.2014 г. в София, България. Членове на
Съвета
на
председателите
са
Председателите на регионалните търговско
промишлени палати в България. Срещата се
председателстваше от г-н Цветан Симеонов
– Председател на БТПП. На всички
участници бяха раздадени информационни
брошури.

Изграждане на партньорства
във Великобритания
OAKE Associates, които са основно
Консултантска организация за практическо
обучение в действие и каскадно обучение,
продължиха
да
изграждат
взаимоотношения
с
членовете
на
консултативната си група експерти за
обсъждане и дебат по проекта CONVET,
обмен с други заинтересовани страни на
вижданията на експертите по ECVET за
текущото
състояние
на
развитие,
прилагането на ECVET и акредитацията.
Получените отзиви през втората половина
на първата година са окуражаващи и дават
увереност, че през втората година
продуктите по проекта ще доведат до
получаване на значими резултати.

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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