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RECOGNITION OF EUROPEAN CERTIFICATION IN VET

Koniec impasu w zakresie
transferu kwalifikacji
marynarzy w UE
Projekt unijny TRECVET zbliża się do końca realizacji,
marynarze z całej Europy niedługo będą mogli łatwo
dokonywać transferu swoich kwalifikacji z kraju do kraju. Sea
Teach zlokalizowana na Majorce jest liderem tego
przełomowego zadania. Mike John, koordynator projektu i
dyrektor w Sea Teach, centrum szkoleniowym RYA, wyjaśnia:
"Obecnie, głównym problemem jest fakt, że kraje europejskie
nie ufają sobie wzajemnie w zakresie kwalifikacji marynarzy.
Przykładowo posiadając brytyjski certyfikat RYA, nie będzie
on uznawany w Hiszpanii i Niemczech i osoba posiadająca go
nie może pływać pod banderą tych krajów. Nawet jeśli statek
jest identyczny, taka osoba musi zdobyć kolejny certyfikat.
Taka sama sytuacja dotyczy marynarzy z Hiszpanii i Niemiec,
którzy chcą pracować w innych krajach. Projekt TRECVET
dokonał rozbicia kwalifikacji w różnych krajach na drobne
elementy, dzięki czemu można je skutecznie porównać".
Skupiając się na małych statkach handlowych (SCV) do 24
metrów, TRECVET (Transnational Recognition of European
Certification in Vocational Education and Training) pracuje
nad wzajemnym uznawaniem porównywalnych kwalifikacji
wśród krajów UE. Początkowo prowadząc działania
pilotażowe w Wielkiej Brytanii i Niemczech, projekt obecnie
dysponuje interaktywnym narzędziem dla zainteresowanych
stron z różnych krajów. Reakcja sektora przemysłu jest
pozytywna. Phil Edwards, dyrektor zarządzający agencji załóg
w Dovaston mówi: “Jako były kapitan widzę wiele korzyści z
projektu TRECVET, szczególnie w rejonie morza
śródziemnego. W idealnym świecie, żeglarze powinni używać
swoich kwalifikacji do prowadzenia dowolnego,
odpowiedniego statku, nie pozwalanie na to jest sprzeczne z
etosem UE w zakresie swobodnego przepływu pracowników.
Możliwość transferu kwalifikacji z pewnością ułatwiłaby pracę
w Dovaston i pozwoliła na dobór lepiej wykwalifikowanych
pracowników. W pełni popieramy podjętą pracę i pomożemy
w każdy możliwy sposób w celu ułatwienia postępu projektu.
”John Wyborn, dyrektor Bluewater Crew Training, zgadza się
z tym, Brak uznawania przez kraje UE kwalifikacji w zakresie
małych statków to główna blokada swobodnego przepływu
pacowników gwarantowanego przez UE. W tym momencie
brytyjski certyfikat kompetencji Yachtmaster 200gt jest
uznawany tylko przez Francuzów i Włochów. Jeszcze gorzej
jest z problemem podstawowego szkolenia załóg STCW. Ci,
którzy zapłacili za cztery kursy, które składają się na
kwalifikację STCW w Wielkiej Brytanii są zobowiązani do
uczęszczania na nie ponownie, jeśli chcą pływać pod flagą
włoską lub hiszpańską. Marynarze płacą za bałagan i
biurokrację oraz niewłaściwą administrację." W końcu, Linda
Revill, dyrektor Szkoły Marynarskiej Aigua mówi
"Specjalizujemy się w szkoleniu i egzaminowaniu kandydatów
na poziomie RYA Yachtmaster - kwalifikacja znana i
respektowana na świecie. Hiszpańscy kandydaci wiedzą, że
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przyda się im na całym świecie i są sfrustrowani tym, że ich
własny kraj nie uznaje tego certyfikatu." Projekt TRECVET
jest realizowany od ponad roku przez konsorcjum
specjalistów z różnych krajów UE włączając w to Wielką
Brytanię, Polskę, Niemcy i Hiszpanię przy wsparciu
Uniwersytetu w Barcelonie. Lider projektu, Mike John mówi
"Następnym krokiem jest prezentacja rezultatów odpowiednim
władzom i namówienie ich do wypracowania wspólnych
rozwiązań - dla całego przemysłu morskiego i tych, którzy w
nim pracują".
Końcowa konferencja projektu TRECVET jest przewidziana
na 20 września 2013 i odbędzie się w Palma de Mallorca.
Pełne wyniki projektu zostaną zaprezentowane uczestnikom
konsorcjum jak również decydentom i zainteresowanym
stronom z całej Europy. Na konferencji obecne będą również
instytucje morskie, agencje załóg, instytucje akredytacyjne,
towarzystwa żeglugowe i dziennikarze. Konferencja ma
charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych osób. W
celu uzyskania więcej informacji o projekcie, narzędziu
fexTool oraz szczegółach konferencji, odwiedź
www.trecvet.eu lub napisz do nas na: email@sea-teach.com
-koniecW celu uzyskania więcej informacji i zdjęć proszę
skontaktować się z Sarah Drane na
sarah@purplecakefactory.com lub zadzwonić na 00 34 607
564 726
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