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3-та международна среща
Третата среща по проект CONVET се
проведе в Атина на 16-17 април. Веднага
след откриването на срещата партньорите
имаха възможност да се запознаят с нов
партньор,
присъединил
се
към
консорциума. Oake Associates бяха
заменени от TCC, организация, която също
е базирана в Обединеното кралство. Един
от
партньорите,
SeaTeach
нямаше
възможност да присъства лично и затова
се присъединиха към срещата през Skype.

макар че хората, незапознати с ITсвързаните предмети имаха проблеми, тъй
като представянето на данните би могло
да е по-достъпно за широката публика.
Използването на ежедневния език може
да се използва и тества за ползваемост.
Следващата точка от дневния ред беше
Работен пакет 5, който предвижда
провеждане
на
тестването.
Бяха
преразгледани
и
актуализирани
въпросниците, бяха определени целеви
групи и избрани датите за тестване.
С това дневния ред за първия ден
приключи. Началото на втория ден от
срещата беше посветено на управленски
въпроси – бюджет и промени по него.

Първа точка в дневния ред беше работата
по Работен пакет 3. Като основен проблем
се очерта значителната фрагментация на
обучителните резултати и по-специално на
второто ниво на квалификация.
Дискусията продължи с Работен пакет 4.
Събраните данни са значителни по обем,
както се съгласиха всички партньори,

Разпространението на резултатите от
проекта е в рамките на Работен пакет 7.
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Изводите бяха прости – активността на
партньорите
в
социалните
мрежи
е недостатъчна, така че всички се
съгласиха да засилят присъствието си
в социалните
мрежи.
Партньорите
планираха и съдържанието на настоящия
бюлетин и програмата на семинарите,
които ще се организират през следващите
месеци.

Последната точка от дневния ред
включваше обсъждане на заключителната
конференция по проекта във Валенсия.
Партньорите
съставиха
списъка
с
необходимата техника и предварителната
подготовка в седмиците преди събитието.
Каним ви да се присъедините към нас във
Валенсия, на 24-26 ноември 2015, за
заключителната конференция по проект
CONVET.
Следвайте ни във Facebook, Tumblr
и LinkedIn
за
повече
информация
и подробности при наближаването на
датите на събитието.

ECVET и образователна мобилност
Образователната мобилност е възможна
от дълго време. Със създаването на
програма Еразъм, такава възможност беше
дадена на младите хора, които учат
в колежи и университети. Те могат лесно
да завършат един семестър или една
година от образованието си в друга
държава. Това е възможно благодарение
на Европейската система за трансфер на
кредити (ECTS). ECVET системата се стреми
да се превърне в стандарт за трансфер на
професионални квалификации за хора,
които искат да учат и да вземат участие
в стажове извън родината си чрез
използването на подобна система за
трансфер.
Без ECVET, ученик в професионална
програма трябва да преодолее множество
препятствия, ако иска да отиде в чужбина
за стаж. Ако искат да живеят в друга
страна, докато учат, за да получат
квалификация, те ще трябва да започнат
обучението
си
от
нулата.
Това

е стресиращо,
отнема
време
и е обезкуражаващо. Преминаването през
същите курсове отново не е много
привлекателно,
затова
ECVET
дава
възможност за признаване и трансфер на
постиженията, придобити в друга държава.
Приемането на системата е все още в ход
и напредъкът е различен в различните
държави и за различните сектори на
промишлеността.

Предизвикателството в този случай е да се
разработи единен набор от ясно
определени резултати от обучението и да
се убедят образователните институции
и органи, отговорни за признаване на
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квалификациите, да ги приемат като
стандарт,
като
универсална
квалификационна рамка.
При вземането на такова решение, ECVET
може да допринесе към идеята за учене
през целия живот, като направи
професионалното
образование
попривлекателно и да насърчи хората да се
развиват като им даде възможност за
получаване на квалификация в условията
на различни култури и езици.

CONVET се опитва да се справи с този
проблем по отношение на строителната
индустрия с основен акцент върху
квалификациите, които са част от
професиите на строител „Армировка
и бетон“,
водопроводчик,
бояджия
и електротехник. Партньорството работи
по единни учебни резултати, които биха
дали
възможност
за
повишаване
мобилността на обучаваните лица и биха
ги насърчили да получат квалификациите
си в повече от една образователна
институция.

CONVET онлайн
web

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