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3η Διευρωπαϊκή Συνάντηση
Το έργο CONVET ολοκλήρωσε την Τρίτη
συνάντηση στην Αθήνα στις 16 και 17
Απριλίου. Με την έναρξη της συνάντησης οι
εταίροι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον
καινούριο συνεργάτη του έργου. Η Oake
Associates αποχώρησε και αντικαταστάθηκε
από την TCC, ένα οργανισμό επίσης από το
ΗΒ. Η SeaTeach δεν κατάφερε να έχει φυσική
παρουσία και έτσι συμμετείχε μέσω Skype.

παρουσίαση η οποία αλλιώς θα ήταν πολύ
πιο κατανοητή στο ευρύ κοινό. Η χρήση
καθημερινής γλώσσας για τη διατύπωση θα
μπορούσε να είχε χρησιμοποιηθεί και
ελεγχθεί.
Το Πακέτο Εργασίας 5, όπου οι δοκιμές
ελέγχου έλαβαν χώρα, ήταν το επόμενο θέμα
της
συνάντησης.
Ερωτηματολόγια
συζητήθηκαν και βελτιώθηκαν και οι
ημερομηνίες για τις δοκιμές συμφωνήθηκαν.
Με τα παραπάνω θέματα εξαντλήθηκε η
ατζέντα της πρώτης μέρας. Η αρχή της
δεύτερης μέρας αναλώθηκε με θέματα
διαχείρισης όπως ο προϋπολογισμός και
ανακατανομές.

1ο θέμα ήταν τα αποτελέσματα του Πακέτου
Εργασιών 3. Το κυρίως πρόβλημα που
προέκυψε ήταν o κατακερματισμός των
μαθησιακών αποτελεσμάτων, κυρίως στον 2ο
επίπεδο προσόντων.
Η συζήτηση προχώρησε στο Πακέτο Εργασίας
4. Η συλλογή δεδομένων ήταν σημαντική
κατά γενική ομολογία, παρότι αρκετοί
συμμετέχοντες
δεν
ήταν
ιδιαίτερα
εξοικειωμένοι με ΤΠΥ και είχαν δυσκολίες στη

Η διάχυση του έργου είναι στις
δραστηριότητες του Πακέτου Εργασίας 7. Τα
συμπεράσματα
είναι
απλά
–
οι

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.

δραστηριότητα των εταίρων στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι επαρκής και
ως αποτέλεσμα συμφωνήθηκε ότι όλοι θα
εντείνουν τις προσπάθειες το επόμενο
διάστημα. Οι εταίροι επίσης σχεδίασαν το
περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου και το
πρόγραμμα των σεμιναρίων που θα λάβουν
χώρα το επόμενο διάστημα.

Το τελευταίο θέμα στην ατζέντα οδήγησε σε
συζήτηση για το συνέδριο στην Βαλένθια. Οι
εταίροι ετοίμασαν τι λίστα με εξοπλισμό και
παρουσιάσεις για τις βδομάδες πριν το
συνέδριο.
Σας προσκαλούμε στην Βαλένθια στις 23 με
25 Νοεμβρίου 2015 στα πλαίσια του
συνεδρίου του CONVET.
Ακολουθήστε μας στο Facebook, Tumblr και
LinkedIn για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τις ημερομηνίες του συνεδρίου.

ECVET και Εκπαιδευτική Κινητικότητα
Η εκπαιδευτική κινητικότητα υπάρχει καιρό
τώρα. Με την έλευση του προγράμματος
Erasmus, τέτοιες ευκαιρίες δόθηκαν σε
νεαρούς που σπούδαζαν σε πανεπιστήμια και
κολλέγια.
Μπορούν
εύκολα
να
πραγματοποιήσουν ένα εξάμηνο, ή έτος, σε
άλλη χώρα, χάρη στο European Credit
Transfer System (ECTS). Το ECVET προσπαθεί
να εξελιχθεί στο πρότυπο για τη μεταφορά
επαγγελματικών προσόντων για αυτούς που
θέλουν να μάθουν και να λάβουν μέρος σε
πρακτική εξάσκηση σε άλλη χώρα με τη χρήση
του συστήματος μεταφοράς ECVET.
Χωρίς το ECVET, ένας μαθητευόμενος σε
πρόγραμμα
επαγγελματικής
κατάρτισης
χρειάζεται να αντιμετωπίσει πολλά εμπόδια
αν θέλει να πάει σε άλλη χώρα για πρακτική.
Αν θέλει να πάει σε άλλη χώρα και
εντωμεταξύ να αποκτήσει προσόντα, πρέπει
να ξεκινήσει την εκπαίδευση από την αρχή με
ότι συνεπάγεται αυτό. Παρακολουθώντας
ξανά τα ίδια μαθήματά δεν είναι ιδανικό. Για
αυτό το λόγο το ECVET παρέχει το πλαίσιο για
την αναγνώριση και μεταφορά προσόντων

που αποκτήθηκαν σε μια χώρα. Η υιοθέτηση
του συστήματος έχει ακόμα δρόμο και η
πρόοδος διαφέρει από χώρα σε χώρα και από
τομέα σε τομέα.

Η πρόκληση σε αυτή την περίπτωση είναι να
αναπτυχθεί ένα κοινώς αποδεκτό σύνολο
μαθησιακών αποτελεσμάτων και να πειστούν
τα εκπαιδευτικά ιδρύματά και τα σώματα
υπεύθυνα για την αναγνώριση προσόντων να
το υιοθετήσουν ως πρότυπο, διεθνές πλαίσιο
προσόντων. Με μια τέτοια λύση, το ECVET θα
μπορεί να συνεισφέρει στην Δια Βίου
Μάθηση, με το να καταστήσει την
επαγγελματική κατάρτιση πιο ελκυστική και
να ενθαρρύνει την βελτίωση με το να ανοίξει
την πόρτα στην απόκτηση προσόντων σε
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περιβάλλοντα με διαφορετικές κουλτούρες
και γλώσσες.

Το CONVET προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτό
το θέμα στο χώρο της κατασκευής
εστιάζοντας σε προσόντα που είναι μέρος των
ηλεκτρολόγων, μπογιατζήδων, υδραυλικών
και μπετατζήδων. Η κοινοπραξία εργάζεται σε
κοινά αποδεκτά μαθησιακά αποτελέσματα
που θα επιτρέψουν σε περισσότερους
μαθητευόμενους κινητικότητα και απόκτηση
προσόντων σε περισσότερα από ένα
εκπαιδευτικά ιδρύματα.
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