Partnerek, elérhetőségek:
Békés Megyei Kormányhivatal
Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály
5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6.
Magyarország
Telefon: +36/66/444-211
Kapcsolattartó: Vidovenyecz Éva
E-mail: vidovenyecz.eva@bekes.gov.hu
Honlap: http://bekes.munka.hu

Ballymun Job Centre

Unit 36 Town Centre Ballymun
11 Dublin
Írország
Telefon: +35318667000
Kapcsolattartó: Emily Nelson
E-mail: nelsone@bmunjob.ie
Honlap: www.bmunjob.ie

Camara de Comercio de Granada
C/Luis Amador, 26
18014 Granada
Spanyolország
Telefon: +34958536152
Kapcsolattartó: Isabel Contreras
E-mail: icontreras@camaragranada.org
Honlap: www.camaragranada.org

Associazione Artistica Culturale ’A Rocca’
Via TCP Arcodaci 48
98051 Barcellona Pozzo di Gotto
Olaszország
Telefon: +39 090 2130696
Kapcsolattartó: Federica Sottile
E-mail: management@eprojectconsult.com
Honlap: www.eprojectconsult.com

AJOFM Covasna

str. Gen. Gr. Balan nr. 14.
520013 Sfantu Gheorghe
Románia
Telefon: +40267317045
Kapcsolattartó: Kelemen Tibor
E-mail: kelementt@gmail.com
Honlap: www.covasna.anofm.ro

Békéscsabai Szakképzési Centrum
Gyulai út 32/1.
5600 Békéscsaba
Magyarország
Telefon: +3666441314
Kapcsolattartó: Szabados Edit
E-mail: edit.szabados@bszc.hu
Honlap: www.bszc.hu

A projekt az Európai Unió támogatásában részesült. A felelősség kizárólagosan a Békés
Megyei Kormányhivatalt terheli, és a megjelenő információkért és azok bármely módon
történő felhasználásáért sem a Nemzeti Iroda, sem az Európai Bizottság nem felel.

ACCESS TO VET

Kompetenciafejlesztéssel
és tudásbeszámítással

A projektről

A projekt legfőbb eredményei:

Az „ACCESS TO VET – kompetenciafejlesztéssel és
tudásbeszámítással” című projektet 2017.09.01-2019.08.30.
között egy hat tagú 5 országot képviselő (Magyarország,
Írország, Olaszország, Spanyolország, Románia) nemzetközi
partnerség valósíthatta meg az Európai Bizottság ERASMUS+
programjának támogatásával.
A közös célunk
 a
munkavállaláshoz
és
tanuláshoz
szükséges
transzverzális kompetenciák fejlesztése, valamint
 az előzetesen megszerzett tudás beszámítása
területén
a nemzetközi partnerek által alkalmazott jó gyakorlatok
kölcsönös megismerése, és a tapasztalatcsere útján a
partnerszervezeteink
szakmai
tevékenységének
továbbfejlesztése.
A végső cél azt volt, hogy a megismert és adaptálhatónak
ítélt jó gyakorlatokat beépítsük a szervezeteink működésébe
és szükség szerint esetleges módosításukkal tovább javítsuk a
szakmai munkánk színvonalát.
A projekttel elsősorban a
szervezeteink
pályaorientációért, életpályatanácsadásért,
a
szakképzésért,
felnőttképzésért
és
a
foglalkoztatáspolitika
alakításáért
felelős
szakembereinek szakmai
fejlesztését
céloztuk
meg.

A

partnerszervezetek

által – a képzéshez és
képesítésekhez
hozzá-férés
érdekében
jó

való
javítása

alkalmazott

gyakorlatokat,

a

működtetésük
tapasztalatait

és

eredményeit
kiadványban mutatjuk be.
 A projekt megvalósítása során a hatás visszamérésére
kiemelt figyelmet fordítottunk.
A

projekt

során

minden

partnerszervezet

választott

a

megismert jó gyakorlatok közül legalább egyet, melyet ki is
próbált.

A

projekt

partnerszervezetek

keretében
működésébe

megismert
való

módszerek
beépülésének

tapasztalatait bemutató összefoglaló tanulmányt készítettünk.
Ezen dokumentumok elérhetőek a http://bekes.munka.hu
honlapon található Nemzetközi projektek menüpont alatt.
A projekt publikált eredményeit a projekt tématerületéért
felelős bármely szervezet és szakember figyelmébe ajánljuk,
a jó gyakorlatok és azok kipróbálásának eredményei bármely
EU-s tagállamban támogathatják a szakmai tevékenységet.

A projektet megvalósító szakemberek

