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CONTEXTUL CONEPTUAL ȘI METODLOGIC AL PROIECTULUI
«COMPETENCES POUR L'EUROPE» (CO.P.E.)
Proiectul COPE se înscrie în cadrul ”Formării pe tot parcursul vieții” și ia în calcul importanța codurilor referențialurilor comune
stabilite prin politici comunitare în materie de educație și formare după mai bine de un deceniu. In mod particular, dorim să ne
referim la relațiile și la interacțiunile dintre concepte, la instrumentele și la dispozitivele europene privind :
- Cadrul European al Certificărilor (CEC), care furnizează informații și referințe utile pentru comparația între diferite niveluri de
certificare stabilite de statele membre ;
- Cadrul Național al Certificărilor (CNC), care permite o ofertă de formare la nivel național cu o transparență ridicată și o calitate
care permite stabilirea referențialurilor naționale ale certificărilor la nivelul CEC.
- Rezultatele învățării (Learning Outcome, care desemnează tot ceea ce un elev știe, poate face și poate înțelege, în termenii
procesului învățării ;
- Sistemul European al Transferului de Credite în Învățământ și Formare Profesională (ECVET), care constituie un cadru tehnic care
permite identificarea achizițiilor învățării individuale sub fora unor puncte ECVET, ceea ce permite măsurarea rezultatelor învățării ;
- Validarea Achizițiilor din experiență, care permite punerea în valoare a tuturor rezultatelor formale, nonformale și informale
dobândite, dar și asigurarea vizibilității lor, transparenței prin probe de formare, activități remunerate sau neremunerate și
activități voluntare;
- Portofoliul Europass, care permite valorizarea achizițiilor experienței și ale formării pentru că se sprijină atât pe rezultatele
învățării, cât și pe maniera în care cunoștințele și competențele sunt dobândite.
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LES
OBJECTIFS
OBJECTIVE
Transferul rezultatelor proiectului cu scopul :
1) A informa și forma actorii din Sistemul educațional din al doilea ciclu, din sistemul Formării Inițiale Continue și de pe piața
muncii cu privire la concepția și punerea în aplicare a standardelor privind:
- Referențialul profesional, de manieră să răspundă evoluției exigențelor de pe piața muncii;
- Referențialul Competențelor orientate EQF-L.O., considerând cele două dimensiuni ale descriptorilor EQF: de organizare
(complexitatea contextului, responsabilitatea și autonomia; personal (cunoștințe, aptitudini, comportamente, atitudini,…) ;
- Referențialul Formare, articulat în module formative și Unități de achiziții a învățării, orientate EQF-ECVET-L.O.
2) Informarea Managementului de proximitate și a responsabililor de RU PME cu privire la conceptele EQF și ECVET și cu privire
la eficacitatea lor în gestiunea resursei umane.
3) Creșterea eficienței sistemului educativ-formativ și a relațiilor sale cu piața muncii prin ameliorarea:
- permeabilitatea orizontală-verticală, cu transferul creditelor ”între” și ”în” Sistemul educativ-formativ și piața muncii, sectoarele
economice Textile, Îmbrăcăminte și Încălțăminte);
- suplețea accesului a parcursuri educative-formative individualizate și personalizate (chiar și pentru persoanele care au întrerup
studiile) și/sau salariați după validarea achizițiilor prin experiență.
4) Întărirea legăturilor între Sistemul educativ-formativ și piața muncii cu implicarea activă a întreprinderilor, pentru a transforma
sistemul educativ-formativ astfel încât să fie mai puțin autoreferențial, iar sistemul PME mai conștient de valoarea, conceptele,
instrumentele și dispozitivele EQF-ECVET-LO.
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BENEFICIARII DIRECȚI ȘI INDIRECȚI
Beneficiarii direcți ai proiectului aparțin sectorului economic textil; in afară de responsabilii serviciilor de formare ai sindicatului și
patronatului, de participanții din echipele transnaționale ai celor trei parteneri, Politecnico calzaturiero (IT) , Inescop (ES) ,
Universitatea Transilvania din Braşov (RO), vor mai fi implicați actorii:
- sistemul de cerere de servicii: responsabilii RU., responsabilii cu formarea, formatorii, tutorii
intermediare, consilierii și tehnicienii din sectorul textil și de încălțăminte;

din întreprinderi, cadrele

- sistemul ofertei de servicii: profesorii din ciclul al doilea de învățământ, formatorii și tutorii din sistemul de formare continuă și
inițială, operatorii și consilierii pe probleme de orientare profesională, responsabilii centrelor de formare, profesorii și studenții de
la facultățile de psihologie și științele educației, membrilor asociațiilor educative și de formare.
Caracteristicile metodologice ale proiectului COPE permit transferul rezultatelor la beneficiarii indirecți aparținând sectoarelor
economic și de producție ale diferitelor sectoare textile și marochinărie.

PARTENERII TRANSANȚIONALI
Politecnico Calzaturiero a fost constituită prin susținerea Regiunii Veneto din Italia, avand ca obiective
inițiativele cercetare și de transfer tehnologic asupra sistemelor proceselor, produselor inovative,
promovarea intervențiilor pentru orientarea și formarea tehnică a tinerilor, formarea antreprenorilor și
specializarea salariaților, precum și furnizarea de servicii pentru a asigura calitatea și siguranța în mediul
de lucru; rolul său este de coordonator și de beneficiar al transferului de inovație.

Universitatea Transilvania din Braşov este o unitate de învățământ și de cercetare reprezentativă în
Regiunea 7 (Centrul Romaniei), a cărei misiune este să dezvolte resursele și instrumentele necesare
derulării procesului de educație și de cercetare la standarde de înaltă calitate, care asigură
competitivitatea în spațiul European al Învățământului Superior și de Cercetare.

INESCOP este o organizație non-profit înființată în 1971, care oferă unui număr de mai mult de 600 de
companii din pantofi combinate, prezente în regiunea Alicante și în Spania, servicii specializate de
informare, cercetare, transfer tehnologic, de asigurare a calității, de formare de specialitate; INESCOP are
sprijinul competitivității întreprinderilor din sectorul economic spaniol de pantofi, colaborează cu alte
centre tehnologice europene și participă la programe de cercetare și inovare finanțate cu fonduri
europene.
AGEFA PME a fost creată în 1993 de către Confederația Generală a Întreprinderilor Mici și Mijlocii
(CGPME) din Franța, cu scopul de a pune în aplicare o politică în materie de învățământ profesional ținând
cont de exigențele acestui tip de întreprindere. Pentru a atinge acest obiectiv AGEFA dezvoltă activități
privind orientarea, cooperarea tehnologică, crearea de dispozitive educaționale multimedia,
implementarea și dezvoltarea formării profesionale avansate, inclusiv promovarea dezvoltării
capacităților antreprenoriale.
Misiunea AGEFA PME este aceea de a implementa de acțiuni de învățământ profesional și dezvoltarea
învățării, astfel încât tinerii să poată accesa dezvoltarea profesională și socială.
Ufficio Scolastico Regionale (USR) depinde de Ministerul Istruzione Università Ricerca (MIUR).
Obiectivele prioritare sunt:
- Susținerea procesului de inovare pe parcurs.. : introducerea și consolidarea modificărilor legii și a le
normelor sistemului educațional și de formare; realizarea procesului de ameliorare didactică raportat la
rezultatele evaluărilor naționale și internaționale;
- Asigurarea dreptului-datoriei la educație și formare prin: prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a
școlii; implementarea inițiativelor de orientare activă , promovarea în al doilea ciclu de învățământ,
experiențele alternanță școală-muncă-stagii;
- Creșterea calității educației prin valorizarea «Piano Offerta Formativa» (POF) : consolidarea educației
inițiale, promovarea culturii științifice și tehnologice; certificarea competențelor;
- Favorizarea integrării: elevii defavorizați, elevii de naționalitate non-italiană, parcursuri formative

2

.

ECHIPELE PROIECTULUI

EQUIPE POLITECNICO CALZATURIERO
Maria Chiara Pacquola
Bruno Pacquola
Luciano Ceccarello
Mauro Tescaro

EQUIPE AGEFA PME
Thomas Popovac

EQUIPE UNIVERSITEA TRANSILVANIA DIN BRAŞOV
Mariela Pavalache–Ilie
Elena Cocoradă
Luca Marcela
Ana-Maria Cazan,
Camelia Truța,
Ecaterina Maria Unianu

EQUIPE INESCOP
Rosa Ana Pérez Francés
Olivia Cristina Estrella López
Cristina Puche Albert
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METODOLOGIA TRANSFERULUI DE INOVAȚIE: FORMAREA-ACTIUNE
Proiectul se caracterizează prin utilizarea unui demers organic, structurat și eficient cu privire la metoda de formare - acțiune", al
cărui obiectiv principal este de a permite transferul rezultatelor proiectului de la partenerul francez AGEFA-PME către partenerii
utilizatori:
- Politecnico Calzaturiero (IT),
- Universitatea Transilvania din Brașov (RO),
- INESCOP (ES).
Procesul de transfer de inovare se dezvoltă odată cu alternanța seminariilor transnaționale și a inter-seminariilor naționale locale.
Vor fi patru seminarii transnaționale și rezidențiale. Acestea au o durată de 16 ore fiecare și prevăd activități structurate, precum
schimburile de experiență, contribuțiile metodologice, contribuțiile experților, derularea unui studiu de caz, pregătirea următorului
inter-seminar local.
Vor fi patru inter-seminarii derulate în fiecare țară parteneră. Ele vor dezvolta concepția și implementarea Referențialului
Profesional, Referențialului Competențelor, Referențialului Formării, Unitățile de achiziție a învățării, criteriile și instrumentele de
evaluare…) privind Profilul – calificare împărtășit și ales de întreprindere.
Activitățile transnaționale de transfer și inovație utilizează în timpul seminariilor transnaționale metodologia de formare-acțiune,
care nu realizează un simplu transfer de competențe, ci utilizează o abordare inductiv-deductivă bazată pe ciclul deplasării și creării
de competențe metodologice colective. Pe baza achiziției competențelor, fiecare partener va putea să contextualizeze și să
personalizeze local metodele, mijloacele și tehnicile împărtășite.

Pentru informații:
Politecnico Calzaturiero S.c.a.r.l.
e-mail: info@politecnicocalzaturiero.it
Tel. +39 049 9802799
Fax +39 049 9801469
Web : http://www.shoescompetences.eu
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