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Praca pionierów z ekspertami
W czterech krajach partnerstwa (Bułgaria, Grecja,

doświadczeń z innymi ekspertami na temat

Polska i Hiszpania) pionierzy CONVET kotynuowali

aktualnego stanu wdrażania ECVET.

prace związane z analizą następujących kwalifikacji:
hydraulik, betoniarz-zbrojarz, malarz i elektryk.
Użycie podstawowej terminologii w zakresie
budownictwa, techniki i technologii





Wyjaśnianie typów systemów, ich celów
i elementów

 



Porównanie jakości materiałów i części
systemów WSS

  



Uznawanie i wybór najbardziej odpowiednich
materiałów i elementów





Podczas wielu spotkań z ekspertami w odpowiednich
obszarach, przeanalizowano rezultaty szkoleniowe,
podzielone na mniejsze fragmenty (w projekcie
nazywane elementami podstawowymi), porównano je
między krajami i przygotowano do wdrożenia jako

Stało się jasne, że projekt CONVET jest zgodny
z obecnym

sposobem

myślenia

w

zakresie

porównywania kwalifikacji na poziomie wyników
uczenia się i jednostek wyników uczenia się.

internetowe narzędzie porównawcze.

Sea Teach na dorocznym Forum
ECVET
Sea Teach odwiedził Forum ECVET we Wiedniu, które
odbyło się 30 i 31 października 2014 roku w celu
upowszechniania projektu

CONVET i wymiany

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.

Ponadto zaprezentowano “Materiały szkoleniowe
ECVET" oraz ulotki projektu. Zwłaszcza "Materiały

Upowszechnianie w Grecji

wielkim

CCS wzięło udział w różnych wydarzeniach, podczas

zainteresowaniem przez ekspertów i zostały one

których prezentowano projekt CONVET, m.in.

wysoko ocenione.

w wydarzeniu

szkoleniowe

ECVET"

przyjęto

z

zorganizowanym

przez

Izbę

Przemysłowo-Handlową Pireusu na temat reform,
zatrudnienia i wzrostu. Podczas otwartej dyskusji,

Seminaruim ECVET w Polsce

CCS opowiedziało się za inicjatywami zmierzającymi

28 października 2014 roku w Turku (Polska), Agencja

w uznawaniu kwalifikacji.

do lepszej edukacji pracowników i przejrzystości

Narodowa wraz z Zespołem Szkół Technicznych
zorganizowała

seminarium na

temat ECVET

zatytułowane "ECVET jako narzędzie wzmacniania
współpracy w szkolnictwie zawodowym".

Kolejną okazją do promocji projektu był udział CCS
w

wydarzeniu

Scholarship
W seminarium wzięli udział m.in. Wojciech
Jankowiak

-

wicemarszałek

województwa

wielkopolskiego, Horacy Dębowski z Instytutu Badań
Edukacyjnych, Maria Montowska - dyrektor PolskoNiemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Pozostali
goście reprezentowali szkoły wyższe i uniwersytety.
Ponadto w seminarium uczestniczyli przedstawiciele
przemysłu i VET.

programu

zorganizowanym

Foundation
Erasmus+).

przez

(Agencja
Tematem

State

Narodowa
przewodnim

konferencji była możliwość rozwijania umiejętności
w ramach kształcenia i szkolenia w celu kształcenia
wykwalifikowanej siły roboczej, która sprawdzi się na
rynku

pracy.

CCS

w seminarium

na

wzięła

również

temat

udział

innowacyjnej

przedsiębiorczości jako środka walki z bezrobociem
w czasie kryzysu gospodarczego. Seminarium było
organizowane przez Ateńską Izbę PrzemysłowoHandlowa, Krajową Konfederację Handlu oraz Grecką
Konfederację Rzemieślników i Kupców.

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.

Doroczne spotkanie Rady

Budowa relacji w Wielkiej

Prezesów w Bułgarii

Brytanii

Doroczne

spotkanie

Rady

Przewodniczących

Bułgarskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

OAKE Associates, która jest główną organizacją
doradczą w zakresie Practical Action Learning Sets

Projekt CONVET został przedstawiony przez panią
Galinę Mihnevę przed 24 uczestnikami na
dorocznych spotkaniu Rady Przewodniczących
Bułgarskiej Izby Przemysłowo-Handlowej które

i szkolenia kaskadowego, nadal buduje relacje
z członkami

grupy

wymieniając

poglądy

doradczej
w

i

zakresie

ekspertami,
wdrażania

i akredytacji ECVET.

odbyło się 2 grudnia 2014 roku w Sofii (Bułgaria).

Odpowiedź w drugiej połowie pierwszego roku była

Obradom przewodniczył prezes BCCI Pan Tsvetan

zachęcająca i daje pewność, że drugi rok zapewni

Simeonov. Wszyscy przewodniczący otrzymali ulotki

przyniesienie znaczących rezultatów.

promujące project.

CONVET w Internecie
web

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

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.

