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Συνεργασία οργανισμών
που πρωτοπορούν με Ειδικούς
Σε τέσσερις χώρες της εταιρικής σχέσης
(Βουλγαρία, Ελλάδα, Πολωνία και Ισπανία)
οι πρωτοπόροι της κοινοπραξίας CONVET
συνεχίζουν να εργάζονται στην ανάλυση
των προγραμμάτων σπουδών για τα
ακόλουθα
προσόντα:
Υδραυλικός,
Εργαζομένος
σε
Σκυρόδεμα,
Ελαιοχρωματιστής και Ηλεκτρολόγος.
Χρήση βασικής κατασκευαστικής,
τεχνικής και τεχνολογικής ορολογίας
Επεξήγηση των τύπων του
συστημάτος, του σκοπού και των
στοιχείων τους
Σύγκριση των χαρακτηριστικών των
υλικών και των εξαρτημάτων για τα
συστήματα WSS
Αναγνώριση και επιλογή των
καταλληλότερων υλικών και
στοιχείων

Το Sea Teach στο ετήσιο
ECVET Φόρουμ





Ο οργανισμός Sea Teach επισκέφθηκε το
ECVET φόρουμ στη Βιέννη, το οποίο έλαβε
χώρα στις 30 και 31 Οκτωβρίου του 2014
για τη διάδοση του έργου CONVET και την
ανταλλαγή απόψεων με άλλους ειδικούς
του ECVET για την τρέχουσα κατάσταση της
ανάπτυξης όσον αφορά την εφαρμογή του

 



ECVET.

  







Κατά τη διάρκεια πολλών συναντήσεων με
ειδικούς στους αντίστοιχους τομείς, τα
μαθησιακά αποτελέσματα αναλύονται,
χωρίζονται σε μικρότερα κομμάτια (στο
έργο
καλούνται
βασικά
στοιχεία),
συγκρίνονται μεταξύ των χωρών και
προετοιμάζονται να ενσωματωθούν σε ένα
εργαλείο σύγκρισης on-line.

Κατέστη σαφές ότι το έργο CONVET είναι σε
μεγάλο βαθμό σύμφωνο με τον σύγχρονο
τρόπο σκέψης και την έρευνα σχετικά με τη
σύγκριση των προσόντων στο επίπεδο των
μαθησιακών αποτελεσμάτων και των
μονάδων των μαθησιακών αποτελεσμάτων.

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.

Επίσης, το «Εκπαιδευτικό Υλικό ECVET» του
CONVET καθώς και το φυλλάδιο του έργου
διανεμήθηκαν. Ειδικά το «Εκπαιδευτικό
Υλικό του ECVET» έγινε δεκτό με μεγάλο
ενδιαφέρον από τους άλλους ειδικούς του
ECVET και η γενική ανταπόκριση ήταν ότι το
υλικό παρέχει τις σωστές κατευθυντήριες
γραμμές και το ενιαίο πλαίσιο.

Σεμινάριο ECVET στην
Πολωνία
Στις 28 Οκτωβρίου 2014, στο Turk,της
Πολωνίας έστειλαν εκπροσώπους από το
Κέντρο Εκπαίδευσης και Υποστήριξης
Επιχειρήσεων να παρακολουθήσουν το
σεμινάριο ECVET με τίτλο «Το ECVET ως
εργαλείο
για
την
ενίσχυση
της
επαγγελματικής
εκπαίδευσης».
Το
σεμινάριο διοργανώθηκε από το Εθνικό
Πολωνικό Οργανισμό μαζί με συγκρότημα
των Τεχνικών Σχολών.

Μεταξύ
άλλων,
το
σεμινάριο
παρακολούθησαν οι Wojciech Jankowiak Αναπληρωτής
Marshal
της
WielkopolskieVoivodeship,
Horacy
Dębowski από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Έρευνας και Maria Montowska Διευθύντρια
του πολωνο-γερμανικού Επιμελητήριο
Εμπορίου και Βιομηχανίας. Οι άλλοι
συμμετέχοντες ήταν εκπρόσωποι των
ανώτερων σχολών και πανεπιστημίων και
εκπρόσωποι
της
βιομηχανίας
και
Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης
και
Κατάρτισης.

Διάδοση στην Ελλάδα
Η CCS συμμετείχε σε διάφορες εκδηλώσεις
στις οποίες παρουσιάστηκε το έργο
CONVET. Μεταξύ άλλων υπήρξε μια
εκδήλωση που διοργανώθηκε από το
Επιμελητήριο Βιομηχανίας και Εμπορίου
του Πειραιά για τις μεταρρυθμίσεις, την
απασχόληση και την ανάπτυξη, όπου η CCS
τάχθηκε υπέρ των πρωτοβουλιών που
στοχεύουν σε ένα καλύτερα εκπαιδευμένο
εργατικό δυναμικό και την ανάγκη για
διαφάνεια στα επαγγελματικά προσόντα.

Άλλη μια εξαιρετική ευκαιρία για να
μιλήσει με τους συμμετέχοντες σχετικά με
εκπαιδευτικό υλικό του CONVET, τους
στόχους και την διανομή φυλλαδίων ήταν
μια εκδήλωση που διοργανώθηκε από το
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Erasmus+
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της
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Εθνική Υπηρεσία). Το θέμα της εκδήλωσης
ήταν για τη δημιουργία ευκαιριών για την
ανάπτυξη δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση και
Τεχνολογία σε απάντηση στην αδυναμία
των εθνικών συστημάτων κατάρτισης για
την ανάπτυξη εξειδικευμένου εργατικού
δυναμικού να είναι σε θέση να εκπληρώσει
τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Η CCS συμμετείχε επίσης σε ένα σεμινάριο
σχετικά
με
την
καινοτόμο
επιχειρηματικότητα ως μέσο για την
αντιμετώπιση της ανεργίας κατά τη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Το
σεμινάριο συνδιοργανώθηκε από το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών, την Εθνική Συνομοσπονδία
Ελληνικού Εμπορίου και τη Γενική
Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών
& Εμπόρων.

Ετήσια συνεδρίαση του
Συμβουλίου των Προέδρων
στη Βουλγαρία
Το έργο CONVET παρουσιάστηκε από την κ.
Galina Mihneva στους 24 συμμετέχοντες
κατά την Ετήσια Συνεδρίαση του
Συμβουλίου
των
Προέδρων
του
Επιμελητηρίου Εμπορίου και Βιομηχανίας
της Βουλγαρίας που πραγματοποιήθηκε
στις 2 Δεκεμβρίου 2014, στη Σόφια της
Βουλγαρίας. Τα μέλη του Συμβουλίου των

Προέδρων είναι οι πρόεδροι των
περιφερειακών Επιμελητηρίων Εμπορίου
και Βιομηχανίας στη Βουλγαρία. Η
συνάντηση έγινε υπό την προεδρία του
Προέδρου της BCCI τον κ. Tsvetan
Simeonov. Σε όλους τους Προέδρους των
τοπικών
επιμελητηρίων
δόθηκαν
ενημερωτικά φυλλάδια.

Η οικοδόμηση σχέσεων στο
Ηνωμένο Βασίλειο
Οι ΟAKE Associates οι οποίοι είναι κυρίως ο
συμβουλευτικός οργανισμός για Practical
Action Learning Sets και της μεθοδολογίας
κατάρτισης «Καταρράκτης», συνέχισαν να
οικοδομoύν σχέσεις με τα μέλη της
Συμβουλευτικής Ομάδας Εμπειρογνωμόνων
για να συζητήσουν και να εξετάσουν το
έργο CONVET και να ανταλλάξουν με
άλλους τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων
του ECVET για την τρέχουσα κατάσταση της
ανάπτυξης όσον αφορά την ενσωμάτωση
του ECVET και την πιστοποίηση.
Η ανταπόκριση υπήρξε ενθαρρυντική κατά
το δεύτερο εξάμηνο του πρώτου έτους και
γεννά προσδοκίες ότι το δεύτερο έτος θα
προσφέρει άφθονες εξόδους για την
παραγωγή ουσιαστικών αποτελεσμάτων.
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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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