TISKOVÁ ZPRÁVA - 1. 2. 2016

Závěrečná konference pro prezentaci výsledků "skippeři pracující bez hranic" projekt - TRECVET základní osnovy

Loňského roku jsme vám představili projekt na TCC-SCV (TRECVET základní osnovy pro velitele malých komerčních
plavidel). Jedná se o iniciativu financovanou Evropskou unií s cílem analyzovat a porovnávat dosažené kvalifikace
profesních skipperů malých komerčních plavidel (SCV) několika členských států EU a navrhnout pro ně základní
učební osnovu.
Nyní jsme potěšeni, že můžeme pozvat všechny zúčastněné strany, jako vnitrostátní námořní orgány, vzdělávacích
instituce, agentury skipperů, charterové společnosti a profesní skippery na TCC-SCV závěrečnou konferenci, která se
bude konat ve čtvrtek 16. června 2016 v Bruselu. Výstupy projektu, jako je například základní osnova, databáze
multiFex a srovnání nástroj budou prezentovány při této příležitosti.
Zde chceme pouze připomenout, že v současné době, profesionální skippeři, kteří jsou držiteli specifických pro
každou zemi licencí malých komerčních plavidel SCV) mohou vést pouze plavidlo pod touto vlajkou a musí se znovu
kvalifikovat pro plavidlo plující pod jinou vlajkou.
Od září 2014 10 partnerů projektu TCC-SCV pocházející z 9 zemí EU pracovali na přípravě metodiky a standardní
analýzy pro posouzení národních školních osnov ze 7 zemí: Velké Británie, Německa, Španělska, Francie, České
republiky, Chorvatska a Slovinska.
Během posledního setkání projektu TCC-SCV, které se konalo v říjnu 2015 v Lublani (Slovinsko), národní experti z
Chorvatska, České republiky, Francie, Německa, Rumunska, Slovinska, Španělska a Velké Británie extrahovali více než
6000 základních prvků (FES) - nejmenší částice učebních osnov - tyto budou dále zahrnuty do databází jednotlivých
kvalifikací.
Seznam FE je v současné době upravován a po dokončení budou jednotlivá FES zaneseny do databáze porovnávacího
software (multiFex). Východiskem budou klíčové oblasti (předpisy, meteorologie atp.), seřazené do kategorií a ty
budou vzájemně porovnány. Chcete-li se dozvědět více o FE nebo postupu použitého pro výběr kvalifikaci, podívejte
se na nedávno zveřejněné novinek: http://www.tcc-scv.eu/wpdemo/?page_id=19
Další kroky budou spočívat v rozvoji a zpřístupnění Porovnávacího nástroje, který umožní zúčastněným stranám
možnost porovnat sedm sad kvalifikací. Údaje získané z Fe´s budou použity k vytvoření a navržení nových TRECVET
základních osnov pro skippery malých komerčních plavidel. Vznikne tak jednotný vzdělávací program zahrnující
společné rysy všech kvalifikací, které byly analyzovány.
Tato TRECVET základní kurikulum a národní moduly budou první svého druhu a cílem je usnadnit vzájemné uznávání
kvalifikací a zvyšovat mobilitu skipperů v celé EU.
Pro více informací nás kontaktujte na info@tcc-scv.eu
Chcete-li zůstat informováni o nejnovějších zprávách, naleznete je webových stránkách projektu, a platformách
sociálních médií:
Webové stránky: http://www.tcc-scv.eu/wpdemo/
Facebook: https://www.facebook.com/trecvet
LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4458856
Twitter: https://twitter.com/TccScv

