Parteneri
ZZ Budowlani
Poland
CamProf Polska
Poland
Edukacja i Praca
Poland

Pentru confirmarea intenţiei
de participare

KBiN (Konferederacja Budownictwa i
Nieruchomości) Poland

Folosiţi una din variantele de contact de mai jos :

KOWEZiU (Krajowy Ośrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej) Poland

Simion ILIE
Adresa

Kellens Consulting
Belgium
BAQ (Forschungsinstitut für Beschäftigung
Arbeit Qualifikation, Bremen)
Germany

Bucureşti, str. Justinian nr. 11A
Sector 2, Cod poştal : 020101

Mail

ECAP Consulenze
Italy

simion.ilie@cmc.org.ro

CMC (Casa de Meserii a Constructorilor)
Romania

Fax

(004) 021 212 37 61

Site

www.cmc.org.ro

POINT LLC
Turkey

IFCS

International Forum for
Construction Occupational Standards

IFCOS (International Forum for
Construction Occupational Standards)
United Kingdom

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego „BUDOWLANI”
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Varşovia
Polonia
tel: +48 22 825 6061/2
fax: +48 22 825 1123
e-mail: budowlani@zzbudowlani.pl

www.apl-bud.eu
Acest material a fost realizat de Casa de Meserii a Constructorilor

Conferinţă europeană
APL-Bud
Recunoaşterea competenţelor profesionale
ale lucrătorilor din
sectorul de construcţii polonez

Construirea
competenţelor
pentru europa
29-30 Septembrie 2010
Bruxel

evaluare a competenţelor obţinute pe alte căi decât
cele formale, pentru lucrătorii din Polonia.

Înfiinţarea unui organism naţional care să

gestioneze sistemul de evaluare a competenţelor
profesionale din Polonia.

D iseminarea rezultatelor proiectului prin

intermediul conferinţelor desfăşurate în Polonia sau
la nivel european.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu
poziţia oficială a Comisiei Europene.

Implementarea sistemului de evaluare a competenţelor profesionale

Internaţionale “Construirea Competenţelor
pentru Europa” se adresează experţilor,
practicienilor, factorilor de decizie şi cercetătorilor
interesaţi de conceptele de învăţare continuă,
formare profesională continuă şi evaluare a
competenţelor profesionale.

C onfigurarea şi testarea pilot a unui sistem de

Evaluarea competenţelor profesionale şi piaţa muncii

A stfel, acest anunţ preliminar al Conferinţei

evaluatorii de competenţe profesionale.

*
*

Procedura de validare, precum şi experienţa
acumulată în derularea proceselor de evaluare şi
realizarea instrumentelor specifice (pentru zidari,
dulgheri şi instalatori) vor putea fi transferate altor
ocupaţii specifice sectorului de construcţii sau altor
sectoare similare.

R ealizarea şi derularea unui curs de formare pentru

Care din tematicile de mai jos vă interesează cel mai mult :

În cadrul evaluărilor pilot de competenţe
profesionale, desfăşurate în proiect, vor fi testaţi
muncitori polonezi din sectorul de construcţii, fie
că aceştia lucrează în Polonia sau în afara graniţelor
ţării. De asemenea, sunt realizate teste pilot şi pentru
lucrători din terţe ţări care lucrează în Polonia.

proceselor pilot de evaluare a competenţelor
lucrătorilor din contrucţii.

Adresă

S tabilirea unei metodologii pentru derularea

/ Telefon

Proiectul APL-Bud a fost conceput ca un răspuns
la aşteptările partenerilor sociali din sectorul
de construcţii din Polonia. Astfel, instrumentele
dezvoltate în cadrul proiectului se corelează cu
nevoile de calificare ale sectorului de construcţii din
Polonia.

construcţiilor cu cele corespunzătoare din Polonia,
identificarea barierelor în recunoaşterea reciprocă a
calificărilor.

E-mail

C ompararea unor calificări străine, din domeniul

Organizaţie

Proiectul urmăreşte dezvoltarea şi testarea unor
metode şi instrumente pentru recunoaşterea
competenţelor profesionale ale lucrătorilor din
construcţii şi validarea rezultatelor învăţării anterioare,
obţinute în context formal, non-formal sau informal.

Nume, Prenume

pentru  recunoaşterea competenţelor profesionale în
domeniul construcţiilor.

Sunt interesat să particip la Conferinţa Europeană despre Validarea Competenţelor obţiune pe alte căi decât
cele formale organizată de consorţiul proiectului APL-Bud în perioada 29-30 Septembrie 2010, în Bruxel.
Vă rog să mă informaţi cu privire la detaliile organizatorice şi să-mi trimiteţi invitaţie de participare.

S tudii de caz privind bune practici internaţionale

Pre-Rezervare pentru conferinţa internaţională

APL-Bud este un proiect desfăşurat de-a lungul a 2
ani, finanţat prin intermediul Programului Leonardo
da Vinci - Lifelong Learning. A început în noiembrie
2008 şi se va finaliza în octombrie 2010.

Activităţile proiectului



Prezentarea proiectului

