Бююлетин 4
CONVET – Европейска система за трансфер на
кредити в професионалното образование и
обучение
(EVCET)
за
признаване
на
квалификации в строителния сектор
Леонардо да Винчи „Трансфер на иновации“
Номер на проекта: 2013-1-PL1-LEO05-37800

В този брой:
.

4-та международна среща | ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ CONVET
| Електронни инструменти по CONVET

4-та международна среща
На 23.11.2015 г. във Валенсия се проведе
последната (4-та) среща на партньорите
по проекта. Целта на срещата беше да се
обобщи направеното през 2-годишната
работа по проекта, както и да се изяснят
задачите за последните седмици на 2015
година.
FEVEC представиха всички резултати,
получени от тестовата фаза, както и
коментарите,
получени
от
представителите на строителния сектор и
от доставчиците на професионално
образование
и
обучение
(ПОО).

включване на повече професии и държави
в Инструмента за сравнение. Хората се
интересуват и от възможността за
включване на оферти за работа и линкове
с информация къде могат да се обучават
във всяка от участващите държави. Това
предоставя широко поле за идеи за
продължаване на CONVET.

Последната част на срещата проект беше
относно подготовката на заключителната
конференция, която се състоя на
следващия ден (24.11.2015 г.).
По време на обясненията по препоръките,
включени в доклада, партньорите
обсъдиха
и
възможността
за
продължаване на проекта CONVET, тъй
като голяма част от участниците в
тестването, бяха задали въпроси за
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Заключителната конференция по проекта
се състоя във Валенсия на 24.11.2015
година. Конференцията, която беше
организирана от Федерацията на
работодателите в строителството на
Валенсия, беше открита от г-н
Франсиско Замора, Президент на
FEVEC.

участниците и лекторите да общуват посвободно и неформално.
Основната цел на Конференцията беше
представяне на целите и резултатите по
проект CONVET, както и улесняване
тяхното използване и устойчивост.
Представител на партньора Sea Teach, гжа Silja Teege, представи Европейската

система за трансфер на кредити в
професионалното
образование
и
обучение (ECVET), която е много важна
за изпълнението на проекта

Конференцията събра 106 участника от
различни области: строителен сектор,
преподаватели
в
професионалното
образование, асоциации на строителни
компании, местни власти и асоциации на
строители. Освен представителите на
Асоциацията и партньорите по проекта, в
Конференцията взеха участие и изявени
експерти в областта на професионалното
образование и обучение, строителството
и признаването на квалификации на
европейско ниво.

Освен това лекторите наблегнаха и на
въпроси като:
 Енергийна рехабилитация на сгради,
възможност за сектора - Лектор:

Engracia Arias – Technical
 Качествен
профил
при
рехабилитирането – Лектор: Carmen

Subirón Rodrigo
 Образователната
система
за
сертифициране на квалификациите и
дуалното професионално обучение
като бъдеще за осигуряване на
качество - Лектор: Luis Alfonso

Tortosa
Присъстващите участваха активно в
дискусиите по време на Конференцията,
поставени бяха някои въпроси, а в края на
конференцията на участниците беше
предложен кетъринг, който позволи на

 Успешна практика в интегралната
рехабилитация – Лектор: Pedro Querol

Alemán
Конференцията закри Генералния
директор на Жилищна политика,
регенериране
и
рехабилитация,
почитаемият г-н Алберто Санчис,
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представител на местната власт на
Валенсия.

Уеб приложение на CONVET
Уеб приложението, създадено в рамките на
проект CONVET, е зона, в която доставчици
на ПОО и строителни работници и
работодатели могат да намерят интересна
информация за ECVET и за собствените си
квалификации.
Уеб приложението се състои от 4 части:
помощ за пионери, зона за обмен на
информация по ПОО, CONVET инструменти
и инструмент за сравняване.
Първият инструмент помощ за пионери
съдържа: база данни на заинтересованите
страни, план за действие на пионерите,
отчети за дейността и резюме на отчетите.
Следващият инструмент Зона за обмен по
ПОО, е дискусионен форум, предоставящ
възможност за обмен на информация на
пет езика: английски, полски, гръцки,
български и испански.

разделен на три части: 1) строителни
работници, 2) доставчици на ПОО, 3) общи
въпроси. В първата част е възможно
сравняването на квалификациите на
работници от България, Гърция, Испания и
Полша за следните професии: строител
„Армировка и бетон“, електротехник,
бояджия и водопроводчик. Във втората
част доставчиците на ПОО могат да
проверят как да адаптират съдържанието
ма учебните си програми към реалностите
на всяка от партньорските държави, така че
работниците
да
имат
нужните
професионални компетенции. В третата
част потребителите получават информация
за това кои са общите елементи в четирите
партниращи държави, кои са различията и
кои са общите характеристики на учебните
програми за различните професии.

Друга част са CONVET инструментите,
които имат за цел да запознаят
потребителите с ECVET. Съдържанието
включва информация за ECVET, основни
принципи и анализ на заинтересованите
страни.
Последния, четвърти инструмент, е
Инструмента за сравняване, кпйто е
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Искаме да ви поканим да посетите уебсайта
ни и да се запознаете с така представените
резултати по проекта.
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