ICONET

E 69
Adresa diseminare unitati

Institutuul de Educatei, RO

Ministerul Justiţiei, Adminisţratia
Naţională a Penitenciarelor, RO

Exemplarul nr. 1
Nr. ________/SCP/22.09.2009

Doamnei/Domnului _____________________,
Director,
CR/PMT/P _____________________

Stimată doamnă director/Stimate domnule director,

Administraţia Naţională a Penitenciarelor este partener alături de
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti şi alte instituţii din Germania, Marea
Britanie, Portugalia, Franţa, Grecia şi Austria, în cadrul Proiectului ICONET („Reţea
de competenţe informale”), care se derulează în perioada 24.10.2007 – 24.10.2009,
în cadrul programului Multilateral Lifelong Learning Leonardo da Vinci – „Transfer de
inovaţie”.
Obiectivul acestui proiect este acela de a implementa un instrument de
validare prin care sunt evidenţiate anumite competenţe pe care tinerii le-au dobândit
în alte contexte decât cele formale. Pe lângă conştientizarea tinerilor cu privire la
abilităţile pe care le deţin, acest instrument este menit să îi sprijine pe aceştia în
continuarea studiilor, în îmbunătăţirea pregătirii lor profesionale şi în găsirea unui loc
de muncă. În acelaşi timp, proiectul urmăreşte să sensibilizeze educatorii (profesori,
consilieri, asistenţi sociali) în vederea adaptării, într-o mai bună măsură, a educaţiei
sau a formării profesionale a tânărului la competenţele acumulate de acesta în
diferite contexte.
În perioada 26 – 28 septembrie 2008, la Amara, a avut loc un seminar
de instruire adresat personalului din cadrul Serviciului de Educaţie şi Asistenţă
Psihosocială care desfăşoară activităţi cu persoane private de libertate din categoria
minori şi tineri. Cei nouă specialişti din cadrul sistemului penitenciar românesc
formaţi cu această ocazie au aplicat, în perioada octombrie - noiembrie 2008,
instrumentul ICOVET asupra unui număr de 44 persoane private de libertate.
Majoritatea specialiştilor din penitenciarele şi centrele de reeducare
participante la pilotarea instrumentului ICOVET consideră oportună utilizarea
acestuia în instituţia din care fac parte întrucât instrumentul stimulează creşterea
nivelului de încredere în propria persoană şi facilitează o mai bună autocunoaştere şi
valorizare socială a tinerilor.
Rezultatele obţinute în urma aplicării interviului ICOVET arată că acesta
ar putea deveni (cu adaptările şi îmbunătăţirile ulterioare) un instrument de lucru care
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să facă parte din “Dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială” al tinerilor aflaţi în
custodia sistemului penitenciar.
Anexăm prezentei raportul final al pilotării instrumentului ICOVET
elaborat de doamna cercetător Magda Balica, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
manualul de utilizare a ghidului de interviu cu titlul „Competenţele informale şi
validarea acestora” şi „Evidenţierea competenţelor tinerilor – un instrument de
validare”, cu rugămintea de a ne sprijini în diseminarea rezultatelor proiectului şi de a
înainta, până la data de 5 octombrie 2009, punctul dumneavoastră de vedere privind
oportunitatea utilizării unui astfel de instrument în cadrul programelor utilizate de
specialiştii din unitatea dumneavoastră.
Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe
doamna inspector Gabriela Soreanu, tel.: 021.208.61.50/27558, fax: 021.242.22.01,
e-mail: gsoreanu@dgp.ro.

Cu consideraţie,

Comisar şef Claudiu Cătălin Bejan
Director
Direcţia reintegrare socială
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Exemplarul nr. 2
Nr. 209.770/SCP/21.09.2009

Doamnei/Domnului _____________________,
Director,
CR/PMT/P _____________________

Stimată doamnă director/Stimate domnule director,

Administraţia Naţională a Penitenciarelor este partener alături de
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti şi alte instituţii din Germania, Marea
Britanie, Portugalia, Franţa, Grecia şi Austria, în cadrul Proiectului ICONET („Reţea
de competenţe informale”), care se derulează în perioada 24.10.2007 – 24.10.2009,
în cadrul programului Multilateral Lifelong Learning Leonardo da Vinci – „Transfer de
inovaţie”.
Obiectivul acestui proiect este acela de a implementa un instrument de
validare prin care sunt evidenţiate anumite competenţe pe care tinerii le-au dobândit
în alte contexte decât cele formale. Pe lângă conştientizarea tinerilor cu privire la
abilităţile pe care le deţin, acest instrument este menit să îi sprijine pe aceştia în
continuarea studiilor, în îmbunătăţirea pregătirii lor profesionale şi în găsirea unui loc
de muncă. În acelaşi timp, proiectul urmăreşte să sensibilizeze educatorii (profesori,
consilieri, asistenţi sociali) în vederea adaptării, într-o mai bună măsură, a educaţiei
sau a formării profesionale a tânărului la competenţele acumulate de acesta în
diferite contexte.
În perioada 26 – 28 septembrie 2008, la Amara, a avut loc un seminar
de instruire adresat personalului din cadrul Serviciului de Educaţie şi Asistenţă
Psihosocială care desfăşoară activităţi cu persoane private de libertate din categoria
minori şi tineri. Cei nouă specialişti din cadrul sistemului penitenciar românesc
formaţi cu această ocazie au aplicat, în perioada octombrie - noiembrie 2008,
instrumentul ICOVET asupra unui număr de 44 persoane private de libertate.
Majoritatea specialiştilor din penitenciarele şi centrele de reeducare
participante la pilotarea instrumentului ICOVET consideră oportună utilizarea
acestuia în instituţia din care fac parte întrucât instrumentul stimulează creşterea
nivelului de încredere în propria persoană şi facilitează o mai bună autocunoaştere şi
valorizare socială a tinerilor.
Rezultatele obţinute în urma aplicării interviului ICOVET arată că acesta
ar putea deveni (cu adaptările şi îmbunătăţirile ulterioare) un instrument de lucru care
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să facă parte din “Dosarul de educaţie şi asistenţă psihosocială” al tinerilor aflaţi în
custodia sistemului penitenciar.
Anexăm prezentei raportul final al pilotării instrumentului ICOVET
elaborat de doamna cercetător Magda Balica, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
manualul de utilizare a ghidului de interviu cu titlul „Competenţele informale şi
validarea acestora” şi „Evidenţierea competenţelor tinerilor – un instrument de
validare”, cu rugămintea de a ne sprijini în diseminarea rezultatelor proiectului şi de a
înainta, până la data de 5 octombrie 2009, punctul dumneavoastră de vedere privind
oportunitatea utilizării unui astfel de instrument în cadrul programelor utilizate de
specialiştii din unitatea dumneavoastră.
Pentru informaţii suplimentare desemnăm ca persoană de contact pe
doamna inspector Gabriela Soreanu, tel.: 021.208.61.50/27558, fax: 021.242.22.01,
e-mail: gsoreanu@dgp.ro.
Cu consideraţie,

Comisar şef Claudiu Cătălin BEJAN
Director
Direcţia reintegrare socială
Comisar Cristian PLEŞA
Şef
Serviciul cooperare şi programe
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