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4η Διεθνής Συνάντηση
Στις 23 Νοεμβρίου 2015, στη Valencia, πρ
αγματοποιήθηκε συνάντηση, η τελευταία μεταξύ των εταίρων. Στόχος ήταν
να διευκρινιστούν οι εργασίες για τις τελευταίες εβδομάδες του έτους.
Η FEVEC παρουσίασε όλα τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν κατά την
συνάντηση και τις παρατηρήσεις από
εκπροσώπους του κατασκευαστικού
τομέα.

στο εργαλείο σύγκριση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπήρξε επίσης για τη δυνατότητα
να συμπεριληφθούν προσφορές εργασίας
και σύνδεσμοι με πληροφορίες σχετικά
με το που μπορεί κάποιος να αποκτήσει
την εκπαίδευση σε κάθε συμμετέχουσα
χώρα. Αυτό είναι θετικό για τη συνέχιση
του CONVET.

Το τελευταίο μέρος της σύσκεψης αφορούσε τις προετοιμασίες για το τελικό

Κατά την επεξήγηση των συστάσεων που

συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε την

περιλαμβάνονται στην έκθεση, οι

επόμενη μέρα (24 Νοεμβρίου).

συνεργάτες μίλησαν για την πιθανότητα
συνέχισης

του CONVET έργου, επειδή η

συντριπτικήπλειοψηφία των ατόμων που
έλαβαν μέρος στις δοκιμές, διατύπωσαν
ερωτήσεις σχετικά με την επέκταση με
περισσότερα επαγγέλματα και χώρες στο

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ CONVET
Το τελικό σχέδιο Συνέδριο πραγματοποιή
θηκε στην Valencia στις 24 Νοεμβρίου
2015. Τα εγκαίνια αυτής της εκδήλωσης, π
ου διοργάνωσε η Ομοσπονδία της

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.

Βαλένθια, εργοδοτών του κατασκευαστι-

Η εκπρόσωπος της Sea Teach, Σίλια Teege,

κού

παρουσίασε το ευρωπαϊκό

κλάδου

ολοκληρώθηκε από τον

κ. Francisco Zamora, Πρόεδρο της Fevec´s.

σύστημα

European Credit System for Vocational
Education

and

Training

(ECVET)

το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την
υλοποίηση του έργου.

Το συνέδριο συγκέντρωσε 106 συμμετέχο
ντες προερχόμενους από τον κατασκευαστικό τομέα, οι εκπαιδευτικοί επαγγελματικής κατάρτισης, κατασκευαστικές
ενώσεις και εταιρείες, τοπικές αρ-

Επιπλέον, οι ομιλητές εστίασαν σε θέματα

χές ή ενώσεις και οικοδόμους. Εκτός από

όπως:

τους εκπροσώπους του Συνδέ-

 Ενεργειακή αποκατάσταση Κτηρίων,

σμου και των εταίρων του έργου, υπή-

μια ευκαιρία για τον κλάδο – Ομιλητής:

ρχαν επίσης διακεκριμένοι ειδικοί από

Engracia Arias – Technical

το χώρο της

επαγγελματικής εκπαίδευ-

 Ποιοτικό προφίλ στην αποκατάσταση

σης, κατασκευής και επαγγελματικής

– Ομιλητής: Carmen Subirón Rodrigo

αναγνώρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 Το Μελέτη σχετικά με την επιτυχία της
ολοκλήρωσης της αποκατάστασης. Speaker: Pedro Querol Alemán
Η τελετή λήξης έγινε από τον Γενικό
Διευθυντή της Στέγασης, Αξιότιμο κ.
Alberto Sanchís, ο οποίος εκπροσώπησε
την τοπική κυβέρνηση της Βαλένθια.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν
μέρος ενεργά στις συζητήσεις κατά
τη
διάρκεια της Διάσκεψης. Κάποια ερωτήμα
τα ανέκυψαν και στο τέλος της
διάσκεψης ο μπουφές επέτρεψε στους συμμετέχοντες και ομιλητές να
αλληλεπιδράσουν με ένα πιο χαλαρό τρόπο.

Το κύριο σημείο της διάσκεψης ήταν η
παρουσίαση των στόχων και των απότελεσμάτων.

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.

CONVET Web ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Η Web εφαρμογή που αναπτύχθηκε στα
πλαίσια του CONVET αποτελείται από ένα
χώρο όπου πάροχοι ΕΚ και εργοδότες του
κατασκευαστικού κλάδου και υπάλληλοι
μπορούν
να
βρουν
ενδιαφέρουσες
πληροφορίες σχετικά με το ECVET και τα
προσόντα τους.
Η Web εφαρμογή αποτελείται από 4 μέρη:
υποστήριξη, ανταλλαγή, εργαλειοθήκη και
εργαλείο σύγκρισης.
Το εργαλείο υποστήριξης περιλαμβάνει: βάση
ενδιαφερόμενων, σχέδιο δράσης, αναφορές
δραστηριοτήτων και επισκόπηση.

τομέα υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης των
προσόντων των εργατών από Βουλγαρία,
Ελλάδα, Ισπανία και Πολωνία για τα εξής
επαγγέλματα: εργάτες μπετόν, ηλεκτρολόγοι,
ελαιοχρωματιστές και υδραυλικοί. Στο
δεύτερο τομές, πάροχοι ΕΚ μπορούν να δουν
πως θα διαμορφώσουν τα μαθήματα τους
στην πραγματικότητα της κάθε χώρας ώστε οι
υπάλληλοι να έχουν την σχετική τεχνική
κατάρτιση. Στον τρίτο τομές, οι χρήστες
αποκτούν πληροφορίες σχετικά με τα κοινά
στοιχεία σε ότι αφορά τον ανταγωνισμό στις
τέσσερεις χώρες, τις διαφορές και τις
ομοιότητες στο κάθε επάγγελμα.

Ο χώρος Ανταλλαγής είναι ένα μέρος για
διαδικτυακές συζητήσεις που δίνει την
ευκαιρία ανταλλαγής πληροφοριών σε 5
γλώσσες: Αγγλικά, Πολωνικά, Ελληνικά,
Βουλγαρικά και Ισπανικά.
Η εργαλειοθήκη CONVET, εισάγει του
χρήστες στα προβλήματα που έρχεται να
λύσει
το
ECVET.
Το
περιεχόμενο
περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το
ECVET, βασικές αρχές, basic principles,
διεκπεραίωση
και
αναλύσεις
για
ενδιαφερόμενους.
Το συγκριτικό εργαλείο είναι χωρισμένο σε
τρείς περιοχές: 1) εργάτες οικοδομής, 2)
πάροχοι ΕΚ, 3) συχνές ερωτήσεις. Στον πρώτο

Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε τον
ιστοχώρο του έργου για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα
του έργου.

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.

