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3. spotkanie międzynarodowe
Trzecie spotkanie w ramach projektu CONVET miało

może sprawiać trudności osobom niezorientowanym

miejsce w Atenach. Odbyło się 16 i 17 kwietnia 2015r.

w tematach IT i zasugerowali, aby prezentacja była

Tuż po otwarciu posiedzenia, partnerzy mieli okazję

bardziej przystępna dla przeciętnego odbiorcy.

poznać nowego partnera, który dołączył do

Uznano, że należy użyć potocznego języka,

konsorcjum. OAKE Associates opuściło partnerstwo,

a następnie

a ich obowiązki przejęło TCC - organizacja również

użyteczności.

mająca siedzibę w Wielkiej Brytanii. Jeden
z partnerów,

SeaTeach,

nie miał

możliwości

przysłania przedstawiciela, więc dołączyli do
spotkania za pomocą Skype.

sprawdzić

całość

pod

kątem

Pakiet pracy nr 5, dotyczący badań, był kolejnym
punktem porządku spotkania. Dokonano przeglądu
i aktualizacji kwestionariuszy, określono grupy
docelowe oraz daty badań.
Na tym zakończono pierwszy dzień spotkania.
Pierwsze

godziny

drugiego

dnia

spotkania

poświęcono na zagadnienia dotyczące zarządzania
projektem tj. budżetem i przesunięciami wewnątrz
kategorii finansowania.
Pierwszy punkt obrad dotyczył pakietu pracy nr 3.
Głównym

problemem

okazało

się

znaczne

rozdrobnienie efektów kształcenia, szczególnie na
drugim stopniu kwalifikacji.
Następnie omówiono pakiet pracy nr 4. Podczas prac
nad WP4, zebrano bardzo dużo danych, ale partnerzy
wspólnie zgodzili się z faktem, że prezentacja badań
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Omówiono również działania upowszechniające,

Ostatnim punktem spotkania była dyskusja na temat

które stanowią treść paczki pracy nr 7. Wnioski były

konferencji zamykającej projekt w Walencji.

proste -

aktywność partnerów w mediach

Partnerzy przygotowali listę wymaganego sprzętu

społecznościowych była niewystarczająca, wszyscy

oraz przygotowań do realizacji w tygodniach

wspólnie zgodzili się na zwiększenie swojej

poprzedzających wydarzenie.

obecności

w

portalach

społecznościowych.

Zaplanowano również treść niniejszego biuletynu
oraz program seminariów, które odbędą się
w nadchodzących miesiącach.

Serdecznie zapraszamy do Walencji, 24-26 listopada
2015r., na konferencję podsumowującą projekt
CONVET.
Śledź nas na Facebooku, LinkedIn i Tumblrze, aby
uzyskać więcej informacji na temat szczegółów
konferencji.

ECVET i mobilność edukacyjna
Z mobilnością edukacyjną mamy styczność już od

czasochłonne i zniechęcające. Robienie po raz drugi

dłuższego czasu. Wraz z pojawieniem się programu

tych samych kursów jest mało atrakcyjne i dlatego

Erasmus,

młodzieży

ECVET pozwala na rozpoznawanie i transfer

studiującej na uczelniach wyższych. Otrzymali oni

uzyskanych osiągnięć do innego kraju. Przyjęcie

możliwość odbycia całego semestru, a nawet roku,

systemu jest nadal w toku, a postępy są różne

studiów za granicą. Wszystko dzięki systemowi

w zależności od kraju i sektora przemysłu.

taką

możliwość

dano

ECTS (Europejskiej Credit Transfer System). System
ECVET dąży do standaryzacji transferu kwalifikacji
zawodowych osób, które chcą uczyć się lub wziąć
udział w stażu poza granicami własnego kraju,
z pomocą podobnego systemu transferu.
Bez systemu ECVET student kształcący się
zawodowo musi pokonać wiele przeszkód, jeśli
chciałby wyjechać na staż za granicę. Jeśli podczas
zdobywania

kwalifikacji

student

zechciałby

przeprowadzić się do innego kraju, musiałby
rozpocząć edukację od nowa. Jest to stresujące,

Wyzwaniem, w tym przypadku, jest opracowanie
jednolitego zestawu jasno określonych efektów
kształcenia i przekonanie instytucji edukacyjnych
i organów

odpowiedzialnych

za

uznawanie
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kwalifikacji do przyjęcia ich jako uniwersalnego

CONVET stara się rozwiązać ten problem

standardu ram kwalifikacji.

w odniesieniu

Mając takie rozwiązania, ECVET wspiera ideę
uczenia się przez całe życie, czyni edukację

do

budownictwa z

głównym

naciskiem na kwalifikacje, które są częścią
zawodów betoniarza, hydraulika, malarza i elektryka.

zawodową bardziej atrakcyjną i zachęca ludzi

Partnerstwo pracuje nad opracowaniem jednolitych

do rozwoju

efektów kształcenia, które zwiększą mobilność

przez

umożliwianie

zdobywania

kwalifikacji w różnych kulturach i językach.

uczących się i zachęcą ich do zdobywania
kwalifikacji w więcej niż jednej placówce
edukacyjnej.
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