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Cuprins:

Al şaselea newsletter I CARE se concentrează în principal asupra rezultatelor
workshopurilor naţionale organizate în România, Germania şi Italia în perioada
noiembrie - decembrie 2012. În luna ianuarie vor mai fi organizate încă două
evenimente, în cadrul activităţilor planificate de diseminare: workshopul naţional
din Polonia şi un eveniment suplimentar organizat în Roma, pe perioada
întâlnirii anuale naţionale a Federsolidarietà. Pe lângă acestea, ca de obicei, sunt
furnizate informaţii cu privire la activităţile în derulare în cadrul proiectului,
precum şi câteva noutăţi privind domeniul ECVET.
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Activităţi în derulare…

Etapa de testare pentru patru
dintre
cele
cinci
profile
profesionale acoperite prin acest
proiect (Îngrijitor bătrâni şi copii
la domiciliu, Infirmieră, Asistent
asistenţă-socială şi Baby Sitter) a
fost finalizata în toate ţările
partenere
(Italia,
Germania,
Polonia şi România). Testarea
pentru profilul profesional Asistent
stomatologie este în curs de
finalizare în Italia şi Polonia la
începutul lunii februarie.
Primele rezultate obţinute pe
parcursul primei etape de testare
sunt promiţătoare, iar modelul I
CARE va putea fi aplicat în statele
partenere participante la testare.

Workshopuri
Nationale…

Următoarele activităţi planificate:
 Pregătirea raportului care descrie
în întregime procesul de testare
şi pune la dispoziţia celor interesaţi
lecţiile asimilate de partenerii
proiectului în cadrul implementării;
 Redactarea
unui
set
de
recomandări care vor fi adresate
persoanelor decidente în domeniu;
 Realizarea
raportului
final
privind rezultatele I CARE care
vor
include
toate
rapoartele
teoretice alături de modelele de
teste
(plus
instrumentele
de
referinţă) pentru fiecare profil
profesional vizat de proiect
 Organizarea evenimentului final
al proiectului I CARE

Pentru partenerii din cadrul proiectului, workshopurile naţionale
au constituit unică oportunitate pentru a prezenta şi discuta pe
marginea rezultatelor proiectului cu specialişti din domeniul
formării profesionale a adulţilor şi din sistemul de sănătate.
Programarea workshopurilor a fost decisă individual, la nivelul
fiecărui partener din fiecare tara, având ca scop maximizarea
eficienţei activităţilor de diseminare pe parcursul evenimentului
adresat stakeholderilor şi rolului acestora în ceea ce priveşte
formarea
profesională
a
adulţilor
(VET)
şi
serviciile
sociale/sănătate-îngrijire.
Trei workshopuri naţionale – în Germania, România şi Italia – au
fost organizate începând cu a doua jumătate a lunii noiembrie şi în
prima parte a lunii decembrie, iar ultimul (în Polonia) va fi
organizat în ultima parte a lunii ianuarie.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Comisiei Europene.
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Workshopul Naţional din Germania a avut loc în Cham în data de 23
noiembrie 2012 şi a fost organizat de partenerul din proiect VHS.

Workshopul
Naţional
din
Germania

La începutul evenimentului, Winfried Ellwanger, Managing Director al VHS
Cham şi expert ECVET în cadrul Agenţiei Naţionale din Germania, a urat
bun venit participanţilor şi le-a prezentat câteva informaţii cu caracter
general. Apoi, VHS Cham a prezentat proiectul I CARE, obiectivele şi
rezultatele obţinute până în prezent, inclusiv cele atinse în urma aplicării
testelor pilot.
Participanţii la workshop care colaborează cu autorităţile locale, furnizori de
formare profesională, societăţi cu colaborări la nivel internaţional, precum şi
instituţii din sectorul serviciilor de sănătate au manifestat un puternic
interes faţă de aceste realizări. De aceea, workshopul a constituit şi un
forum de dezbateri pe tema activităţilor desfăşurate la nivel European în
domeniul formării profesionale/pieţei forţei de muncă, dar şi de informare a
audienţei naţionale cu privire la ECVET, cu noutăţi relevante pentru viitorul
apropiat referitoare la piaţa forţei de muncă în Europa.

Workshopul
Naţional din
Romania

Workshopul Naţional din România a fost organizat în data de 12
decembrie 2012 la Bucureşti de către cei doi parteneri: ANC (Autoritatea
Naţională pentru Calificări) şi Amber Business Consulting România SRL
(fosta TILS România SRL) la sediul pus la dispoziţie de ANC.
Obiectivul principal al evenimentului a fost acela de diseminare a
rezultatelor proiectului obţinute în România: dezvoltarea şi implementarea
a două teste pilot – instrumente pentru evaluarea candidaţilor pentru
profilele profesionale Infirmieră (Care Operator) şi Îngrijitor Bătrâni şi Copii
la domiciliu (Family Assistant).
Workshopul a demarat cu prezentarea ECVET, a MoU şi a oportunităţilor de
finanţare a proiectelor similare prin programe UE (Leonardo da Vinci şi
Comenius) susţinută de D-na Olivia Jidveian, Coordonator al
Departamentului
Leonardo
da
Vinci
în
România
(ANPCDEFP).
Reprezentanţii ANC au continuat evenimentul cu prezentarea situaţiei
implementării în România a sistemului ECVET. O descriere detaliată a
proiectului I CARE (parteneri, obiective, rezultate şi oportunităţi viitoare) a
fost pregătită de reprezentantul Amber Business Consulting România SRL,
iar feedback-ul cu privire la etapa de implementare a instrumentelor de
evaluare pentru cele două profile profesionale a fost prezentat de
reprezentanţii ProVocaţie, un ONG local asociat neoficial partenerilor
Romani ai proiectului.
Stakeholderii prezenţi la eveniment au dezbătut procesul de evaluare a
candidaţilor, posibilitatea de extindere a modelului I CARE în cazul unor
alte profile profesionale, precum şi prevederile/posibilitatea de încheiere a
MoU la nivel transnaţional pentru sustenabilitatea rezultatelor proiectului.
O prezentare a rezultatelor proiectului a fost distribuită tuturor
participanţilor. Pentru un exemplar, o puteţi contacta pe D-na Daniela Radu
(daniela.radu@ambergroup.org).

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

Workshopul
National din
Italia

Workshopul naţional din Italia s-a desfăşurat la Milano în data de 18
decembrie 2012 la sediul Eupolis Lombardia/Fondazione CEFASS. Trei
parteneri din Italia au fost implicaţi activ în organizarea workshopului:
Fondazione CEFASS, Fondazione IKAROS şi IKAROS Formazione
Cooperativa Sociale.
Workshopul a avut ca teme cadrul ECVET şi rolul proiectului I CARE în
implementarea prin proiecte pilot a ECVET în Statele Membre UE, modelul I
CARE (inclusiv dezvoltarea instrumentelor de evaluare), plus mărturiile
directe ale unora dintre specialiştii implicaţi şi ale candidaţilor care au
participat la testarea I CARE. Prezenţa specialiştilor care au colaborat cu
partenerii din proiect la dezvoltarea instrumentelor pentru evaluarea
competentelor, precum şi a candidaţilor care au parcurs procesul de
evaluare a fost apreciată de cei prezenţi la eveniment, oferindu-le un
feedback direct cu privire la modelul I CARE şi la potenţialul acestuia de a
fi utilizat de alte persoane interesate.
Grupul de stakeholderi naţionali care au fost invitaţi să participe la
workshop au avut şansa să discute direct detaliile referitoare la modelul I
CARE şi la rezultatele obţinute, cu partenerii proiectului şi cu celelalte
persoane implicate. Potenţialul modelului de a fi aplicat în diferite contexte
(şi chiar transnaţional) şi testarea practică a instrumentelor au fost foarte
apreciate de către participanţi.
Un CD-ROM cu toate rezultatele obţinute până acum, inclusiv un exemplu
de test pentru un profil profesional a fost distribuit tuturor participanţilor.
Pentru o copie a acestui CD-ROM, o puteţi contacta pe D-na Giulia Mallone
(gmallone@cefass.it)

Cine suntem ...

I CARE Sesiune Video

Fondazione CEFASS
Fondazione IKAROS

In data de 15 ianuarie 2013, IFC GHK s-a deplasat la
Bergamo pentru a filma un videoclip de prezentare a
activităţilor, a obiectivelor şi a rezultatelor proiectului
I CARE. Acest videoclip va face parte din cele
produse de EACEA şi de Comisia Europeană pentru
diseminarea conceptelor ECVET în Europa.

IKAROS Formazione
Coopertiva Sociale
Federsolidarietà
CISL Brianza
Autoritatea Naţională
pentru Calificări
Amber Business
Consulting Romania

Noutăţi din domeniul ECVET …

VHS Cham
Fundacja SIC!

Ultimul număr al revistei ECVET Magazine pentru 2012 a fost
publicat şi acum este disponibil online.

Useyourmind

Acest număr ECVETMag se axează pe:

Utilizarea unităţilor de învăţare

Abordările din cadrul proiectelor pilot ECVET pentru
definirea LO şi a evaluării (este citat şi proiectul I CARE)

Promovarea ECVET în rândul specialiştilor: Reţeaua
NetECVET.

Kerigma

Lectură placută…

Parteneri asociaţi
ANOLF CISL

Contactati 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.

