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Czwarte międzynarodowe spotkanie partnerów
23 listopada 2015, w Valencii, odbyło się
czwarte (ostatnie) spotkanie partnerów.
Celem spotkania było podsumowanie
dwóch lat pracy projektowej oraz
uzgodnienie zadań na ostatnie tygodnie
2015 roku.

Zainteresowanie
to
stwarza
duże
możliwości na kontynuację działań
podjętych w ramach projektu CONVET.

FEVEC przedstawił wszystkie wyniki
uzyskane w fazie testów jak też
komentarze
przedstawicieli
sektora
budowlanego i instytucji VET.

Ostatnia część spotkania partnerów,
obejmowała
przygotowania
do
konferencji
podsumowującej,
która
odbyła się następnego dnia (2 listopada).

Podczas wyjaśniania zaleceń zawartych
w raporcie, partnerzy omówili możliwości
kontynuacji projektu, jako że większość
osób, które wzięły udział w testowaniu
narzędzia, pytały o możliwość włączenia
do tego narzędzia większej ilości
zawodów i krajów. Ludzie byli również
zainteresowani możliwością dodania
ofert pracy i linków z informacjami
o szkoleniach w poszczególnych krajach.
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Konferencja podsumowująca odbyła się
w Walencji, 24 listopada 2015. Ceremonii
otwarcia
tego
wydarzenia,
zorganizowanego przez Stowarzyszenie
Pracodawców Sektora Budowlanego
w Walencji, dokonał Pan Francisco
Zamora – Prezes organizacji Fevec.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

W konferencji udział wzięło 160
uczestników, pochodzących z różnych
sektorów: nauczyciele przedmiotów
zawodowych, stowarzyszenia firm
budowlanych, czy władze lokalne.

Przedstawiciel Sea Teach, Silja Teege,
przedstawił
Europejski
system

akumulowania i przenoszenia osiągnięć
w kształceniu i szkoleniu zawodowym
(ECVET), system bardzo ważny dla
wdrożenia tego projektu.

Poza przedstawicielami Stowarzyszenia
i partnerami projektu, obecni byli
również wybitni eksperci w dziedzinie
edukacji
zawodowej,
z
sektora
budowlanego i z obszaru rozpoznawania
kwalifikacji w krajach europejskich.

Ponadto, prezenterzy skupili się na
następujących kwestiach:
 Energetyczna rewalidacja budynków,
szansą dla sektora- Prelegent: Engracia

Arias
 Jakość w rewalidacji – Prelegent:

Carmen Subirón Rodrigo
 System edukacji dla potwierdzania
kwalifikacji i dualne kształcenie
zawodowe przyszłym wyznacznikiem
jakości. - Prelegent: Luis Alfonso

Tortosa
Uczestnicy
brali
aktywny
udział
w dyskusji, która miała miejsce podczas
konferencji, omówiono wiele tematów
a na koniec konferencji dostarczono
catering, co pozwoliło uczestnikom na
bardziej nieformalne rozmowy.
Głównym punktem konferencji była
prezentacja celów i wyników projektu
CONVET, w celu umożliwienia ich
wykorzystania i utrzymania trwałości.

 Studium przypadku udanej próby
całkowitej rewalidacji – Prelegent:

Pedro Querol Alemán
Uroczystego
zamknięcia
konferencji
dokonał Dyrektor Wydziału Rewitalizacji
i Odnowy Terenów Miejskich (Housing,
Urban Regeneration and Rehabilitation),
Pan Alberto Sanchís, przedstawiciel władz
Walencii.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji
Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko
ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za
umieszczoną w nich zawartość merytoryczną..

CONVET Aplikacja internetowa
Aplikacja web, utworzona w ramach
projektu CONVET jest miejscem gdzie
instytucje kształcenia zawodowego oraz
pracodawcy
i
pracownicy
branży
budowlanej, mogą znaleźć ciekawe
informacje o systemie ECVET i posiadanych
kwalifikacjach.
Aplikacja składa się z 4 części: wsparcie dla
pionierów, obszar wymiana oraz narzędzia
porównawczego.
Pierwsze narzędzie wsparcie dla pionierów
zawiera: interesariuszy, bazę danych, plan
działania pioniera, raporty z działań
i podsumowanie raportów.

2) instytucje VET, 3) częste pytania.
Pierwsza część, umożliwia porównanie
kwalifikacji pracowników z Bułgarii, Grecji,
Hiszpanii i Polski, dla następujących
zawodów: betoniarz, elektryk, malarz
i hydraulik. W części drugiej, instytucje VET
mogą sprawdzić jak przystosować swoje
programy nauczania do realiów panujących
w poszczególnych krajach partnerskich, tak
aby pracownicy nabywali potrzebne
kompetencje zawodowe. Część trzecia
informuje o wspólnych elementach
konkurencji
w
czterech
krajach
partnerskich, o tym jakie są różnice
i wspólne cechy programów szkoleń dla
różnych zawodów.

Następnym narzędziem jest wymiana VET,
które
jest
forum
dyskusyjnym
umożliwiającym
wymianę
informacji
w pięciu językach: angielskim, polskim,
greckim, bułgarskim i hiszpańskim.

Narzedzia

CONVET

mają na celu
wprowadzenie użytkowników do systemu
ECVET, podstawowe zasady, udogodnienia
i analizę interesariuszy.
Ostatnie, czwarte narzędzie to narzędzie
porównawcze, podzielone na trzy części:
1) pracownicy
sektora
budowlanego,

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony
i zapoznania się z rezultatami projektu
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