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Noutăţi ECVET …

Noi Rezultate ...

download

Publicaţii noi …

Proiectul I CARE a ajuns la o etapă esenţială, aceea de finalizare a
realizării
transferului
modelului
ECVET.
După
dezvoltarea
matricelor şi a testelor corespunzătoare tuturor ocupaţiilor
profesionale, etapa de testare se apropie de sfârşit.
Al cincilea newsletter oferă o imagine de ansamblu asupra ultimelor
activităţi şi rezultate noi. În plus, puteţi afla detalii referitoare la
proiectul I CARE şi lumea ECVET...

Documentul oferă detalii cu privire la
metodologia
utilizată
în
cadrul
proiectului I CARE pentru evaluarea
Rezultatelor Învăţării incluse în
matrice.
Pentru
a
evalua
cunoştinţele
teoretice şi practice ale candidaţilor,
o parte a testului este alcătuită din
simulări procedurale şi întrebări orale
şi o parte dintr-un set de întrebări cu
răspuns
multiplu
referitoare
la
noţiuni teoretice.
Testul urmăreşte diferite momente si
situaţii pe care candidatul le va
experimenta împreună cu persoana
asistată (bătrân sau copil): trezirea
de dimineaţă, îmbrăcarea şi igiena
personală a persoanei asistate,
hrănirea acesteia, păstrarea unui
mediu curat, pregătirea persoanei
asistate pentru restul zilei/pentru
noapte.

Iată cele trei criterii principale
care stau la baza metodologiei de
evaluare:
1. Prezenţa principalelor
elemente ale unei acţiuni;
2. Ordinea de
executare a
etapelor unei acţiuni;
3. Utilizarea
echipamentelor
necesare.
Pentru fiecare dintre cele cinci
profile
profesionale
(îngrijitor
bătrâni şi copii la domiciliu,
asistent
asistenţă-socială,
infirmieră, asistent stomatologie şi
baby sitter) au fost elaborate
teste specifice pentru testarea
acestora
în
toate
ţările
participante şi pentru verificarea
utilităţii şi aplicabilităţii acestora.
Descarcă ultimele rezultate …

CEDEFOP a monitorizat implementarea modelului ECVET în Statele Membre,
iar rapoartele sale din 2010 şi din 2011 arată nivelul de progres atins până
la momentul actual. În prezent există un sentiment din ce în ce mai puternic
cu privire la faptul că liniile directoare sunt necesare în vederea formulării
unei strategii.
În această broşură CEDEFOP recomandă ca până în anul 2012, Statele
Membre să creeze condiţiile necesare şi să implementeze măsurile
corespunzătoare recomandărilor ECVET 2009. Broşura a fost pregătită în
strânsă cooperare cu Comisia Europeană, cu membrii grupului de utilizatori
ai ECVET şi cu organizaţiile de sprijin precum secretariatul ECVET şi reţeaua
agenţiilor de formare profesională continuă din Europa.
Descărcaţi publicaţia…

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Comisiei Europene.

Activităţi în derulare …

Etapa de testare pentru patru dintre cele cinci profile profesionale
acoperite prin acest proiect (Îngrijitor bătrâni şi copii la domiciliu, Asistent
asistenţă-socială, Infirmieră, Asistent stomatologie şi Baby sitter) este pe cale de
finalizare în toate ţările partenere (Italia, Germania, Polonia şi România).
Grilele de evaluare pentru ultimul profil profesional (Asistent
Stomatologie) se afla în faza de dezvoltare şi va fi testat în Italia şi
Polonia în săptămânile următoare.
Primele rezultate obţinute în cadrul etapei de testare (şi dezbătute în
cadrul ultimei întâlniri de proiect) sunt promiţătoare, iar modelul I CARE
s-a dovedit aplicabil în toate ţările partenere.
În paralel cu etapă de testare, partenerii din cadrul proiectului vor
organiza workshop-uri la nivel naţional în cele patru ţări din care
aceştia provin, începând cu ultima jumătate a lunii noiembrie şi până la
mijlocul lunii decembrie. Calendarul final va fi publicat pe website-ul
proiectului, de îndată ce va fi disponibil (la secţiunea Noutăţi).
Mai multe detalii …

Noutăţi I CARE …
Proiectul I CARE în
Germania

Winfried Ellwanger, Directorul General al VHS Cham a luat parte la
conferinţa ‘Der deutsche Qualifikations-rahmen für lebenslanges
Lernen (DQR) und seine Herausforderungen für die Weiterbildung’
organizată în Berlin în data de 17 septembrie 2012. D-nul Ellwanger a
prezentat subiectul ‘Kompetenzen europaweit sichtbar machen. Stand und
Entwicklungsergebnisse beim Einsatz von DQR, EQR und ECVET in der
Weiterbildung’, având ca obiectiv prezentarea ultimelor progrese
înregistrate şi a stadiului implementării Cadrului Naţional al Calificărilor şi
al modelului ECVET în Germania. Proiectul I CARE a fost prezentat ca un
exemplu de proiect german de bună practică. La conferinţă au participat
reprezentanţi din sectorul medical şi ai instituţiilor din educaţie.
În perioada 18 - 19 septembrie, Asociaţia VHS Cham a fost invitată să
coordoneze două workshop-uri în Hof şi în Munchen pe tema
implementării modelului ECVET în Germania. Principalele obiective şi
activităţi ale proiectului I CARE au fost prezentate unei audienţe de peste
40 de reprezentanţi ai sistemului educaţional vocaţional şi secundar,
precum şi reprezentanţi ai companiilor din regiune.

A avut loc a patra
întâlnire a Comitetului
de Coordonare a
Proiectului I CARE

A patra întâlnire a comitetului de coordonare
a proiectului I CARE a fost organizată în Cham
(Germania) în perioada 18 - 19 octombrie.
Aceasta reuniune a reprezentat o oportunitate
pentru partenerii proiectului de a discuta primele
rezultate ale etapei de testare şi de a stabili
agenda activităţilor pentru ultimele luni ale
proiectului (activităţile proiectului vor fi finalizate
în martie 2013). O atenţie deosebită a fost
acordată etapei finale de testare a instrumentelor
de evaluare ce implică angajaţi şi practicieni din
fiecare ţară participantă. Etapa de testare a
început în Italia şi va continua cu celelalte ţări
partenere.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Comisiei Europene.

EQAVET – ECVET –EQF
Seminar Comun în
Paris

Proiectul I CARE a fost prezentat ca unul dintre cele
trei studii de caz în cadrul seminarului comun
EQAVET ECVET EQF organizat în Paris între 1 şi 2
octombrie 2012.
Scopul acestui seminar, care a numărat în jur de 70 de
participanţi din întreaga Europă, a fost cel de promovare
a utilizării unităţilor de învăţare în cadrul calificărilor
profesionale.

NetECVET
Seminar în Roma

Proiectul I CARE a facut inclus pe agenda workshop-ului
‘Definition and description of (units) of learning
outcomes’, care a avut loc la Roma in perioada 29-30
octombrie, care face parte din activitatile grupului thematic de
relationare finantat de UE si implementat de 15 Agentii
Nationale Leonardo. O serie de seminarii internationale au
fost programate in anul 2012 cu scopul de a facilita
interactiunea
dintre
proiectele
ECVET,
mobilitatea
practicienilor si a partilor implicate. Dupa invitatia de
participare de la seminarul din Paris (martie 2012),
reprezentantii I CARE au fost invitati sa participe la reuniunea
organizata pentru a contribui la discutiile dintre parti.

Cine suntem ...
Fondazione CEFASS

Noutăţi lumea ECVET…

Fondazione IKAROS
IKAROS FORMAZIONE
Cooperativa Sociale
Federsolidarietà
CISL Brianza
National Qualification
Authority
TILS Romania
VHS Cham
Fundacja SIC!

Parteneri asociaţi

Al treilea seminar al Proiectelor Pilot
ECVET a Doua Generaţie a fost
organizat în Berlin în perioada 22-23
octombrie.
Obiectivul
principal
al
seminarului l-a constituit implementarea
ECVET în Europa şi cercetările derulate
pe tema ECVET, în contextul învăţării pe
tot parcursul vieţii.
Erik Hess din cadrul DG EAC şi Didier
Gelibert din partea Echipei ECVET au
prezentat o descriere detaliată a agendei
politicilor referitoare la implementarea şi
dezvoltarea ECVET.
Discuţia pe marginea proiectelor s-a axat
în principal pe rezultatele obţinute, pe
cercetările derulate (acordând o atenţie
specială Memorandum-ului de Înţelegere
- MoU) şi planurilor legate de utilizarea
rezultatelor proiectelor derulate în ţările
respective.

ANOLF CISL
Kerigma
Useyourmind
Contact echipa I CARE
gmallone@cefass.it

Pentru a va abona la newsletter sau pentru a-l
descărca în limbile engleză, germană, italiană,
poloneză şi română, accesaţi
http://www.icareproject.eu/pages/news/newsletter.html

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Comisiei Europene.

