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Co nowego w projekcie?
Właśnie rozpoczęła się kolejna faza projektu Train To Cap. Materiały stworzone podczas trwania projektu: dwa
podręczniki dla beneficjentów oraz jeden podręcznik dla trenerów, zostały przetłumaczone na język turecki, włoski
i polski. Następnym krokiem będzie testowanie przygotowanych materiałów podczas szkoleń próbnych oraz
warsztatów z udziałem beneficjentów projektu. Każdy partner biorący udział w projekcie przeprowadzi na
poziomie narodowym ewaluację materiałów TTC. Wyniki ewaluacji, wraz z uwagami będą zamieszczone
w specjalnym raporcie ewaluacyjnym. Ostatnią fazą projektu będzie publikacja gotowych podręczników:




Książka 1: Strategia zamówień w budownictwie
Książka 2: Opóźnienia i zakłócenia w projektach budowlanych
Podręcznik dla trenera

Jednocześnie na podstawie powyższych gotowych materiałów jest przygotowywany TTC bleneded-learning kurs
na platformie MOODLE.
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Działania partnerów
Ostatnio odbyły się dwa spotkania partnerów: Warszawa - Luty 2012 oraz Istambuł - Marzec 2012.

Inne projekty
Wzmocnienie umiejętności językowych u uczniów i absolwentów techników
budowlanych oraz pracowników budowlanych poprzez stworzenie aplikacji
komputerowej do samodzielnej nauki technicznego języka angielskiego. 2011-1-PL1LEO05-19889
Celem projektu Build Your English jest stworzenie aplikacji komputerowej do samodzielnej nauki technicznego
języka angielskiego z zakresu budownictwa dla uczniów szkół budowlanych oraz dla pracowników budowlanych.
www.buildyourenglish.eu

Kwalifikacje, ICT i kultura ekologiczna
517841-LLP-1-2011-1-ES-LEONARDO-LMP

w

sektorze

budownictwa.

Głównym celem projektu e-skill jest wsparcie nisko oraz niewykwalifikowanych pracowników budowlanych w
zdobyciu nowych umiejętności oraz formalnym ich potwierdzeniu na europejskim rynku pracy zgodnie ze strategią
Komisji Europejskiej Nowe umiejętności dla nowego zawodu. Działanie to jest szczególnie skoncentrowane na
zdobyciu nowych kwalifikacji związanych z zielonym - ekologicznym budownictwem. www.e-skill.eu

W niedalekiej przyszłości…




W maju i sierpniu 2012 odbędą się warsztaty i testy próbne w Polsce, Wielkiej Brytanii, Turcji i Włoszech.
Dnia 25 października 2012 odbędzie się spotkanie partnerów TTC zamykające projekt.
Dnia 26 października 2012 w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca projekt TTC.

Aby uzyskać więcej informacji na temat projektu TRAIN TO CAP prosimy o wejście na stronę
projektu:

www.traintocap.eu
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