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Finałowa konferencja
ICARE

Konferencja finałowa projektu I CARE miała miejsce w Bergamo, 21
marca 2013 roku. Po dwóch latach wspólnej pracy partnerzy projektu
zaprezentowali jej efekty oraz rozpoczęli debatę wśród ekspertów
ECVET, nauczycieli zawodowych, praktyków z dziedziny opieki oraz
rynku pracy na temat efektywności i użyteczności metodologii ICARE
(ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki Włoch).
Konferencja była szansą na zaprezentowanie potencjału systemu ECVET
w uznaniu kompetencji nabytych w trakcie całego życia (niezależnie od
kontekstu ich pozyskania) oraz możliwości docenienia i wykorzystania
procesu uczenia się przez całe życie wśród pracowników mobilnych
wśród krajów europejskich.
Poranna sesja została poświęcona przedstawieniu cech systemu ECVET,
założeniom i metodologii projektu ICARE oraz jego części
eksperymentacyjnej dotyczącej testowania modelu od strony praktyków
kształcenia i specjalistów sektora opieki.
Koordynator projektu, Michela Vecchia z Fondazione CEFASS oraz
Anette Curth (ICF GHK) zaprezentowały przegląd założeń ECVET oraz
wskazały na rolę projektu ICARE w procesie wdrażania projektów
pilotażowych, rozpoczętych przez Komisję Europejską w roku 2010.
Maria Luisi (Fondazione IKAROS) skupiła uwagę słuchaczy na
pogłębionej analizie założeń metodologicznych modelu ICARE oraz
narzędziach
rozwiniętych
w
trakcie
trwania
projektu
dzięki
zidentyfikowaniu i ocenie kompetencji (macierz i testy) w sektorze
zawodów opieki.
Asesorzy i eksperci (Clotilde Adobati, Fondazione IKAROS; Francesca
Pandolf, Aleksandra Sikorska & Martina Iglhaut, VHS Cham z Niemiec,
Daniela Radu, Amber Consulting Rumunia).
Poranną sesję podsumował Mounir Baati (European Training
Foundation), przedstawiając pogłębioną analizę podejścia/modelu
ICARE podkreślając jego mocne i słabe strony rozwiniętych narzędzi
oraz możliwości jego zastosowania w ramach ECVET.
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Sesja popołudniowa rozpoczęła się projekcją dwóch filmów wideo;
pierwszy, wyprodukowany przez ICF GHK jako część publikacji
koncentrujących się na pilotażowych projektach ECVET Second
Generation, z uwzględnieniem projektu I CARE. Drugi film był wkładem
partera projektu ICARE, CISL Brianza, który zebrał opinie
koordynatorów projektu (Rita Pavan i Annalisa Caron), asesora i
pracownika, który uczestniczył w teście modelu- na temat Rumuńskich
doświadczeń we wdrażaniu fazy pilotażowej projektu.
Okrągły stół był szansą na podjęcie dyskusji o zastosowaniu modelu
ICARE, jego użyteczności i potencjalnych możliwości rozwoju przez
instytucje szkoleniowe oraz instytucje rynku pracy.
Dyskusja była moderowana przez Giuseppe Guerini (Prezydent partera
projektu Federsolidarietà Nazionale). Uczestnikami byli Mimma Pelleriti
(ANOLF Bergamo), Delia Rinaldi ( departament edukacji, instytucja
szkoleniowa i pracy, prowincja Bergamo), Giorgio Mottinelli (Obiettivo
Lavoro, agencja pracy tymczasowej), Giacomo Meloni (UST CISL
Bergamo), Mounir Baati (European Training foundation).

Materiały pokonferencyjne (prezentacje ppt) można uzyskać na stronie
projektu project website, która pozostanie aktywna i uaktualniana przez
następne dwa lata.
Finałowe rezultaty projektu I CARE są dostępne na CD-ROM oraz USB
pen-drives. W razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji prosimy
o kontakt parterów projektu w swoim kraju lub koordynatora projektu,
(michela_vecchia@yahoo.it).

ECVET Projekty
pilotażowe II
Seminarium

Rezultaty projektu I
CARE będą
zaprezentowane w
Polsce

4
seminarium
dotyczące
projektów pilotażowych ECVET
II generacji miało miejsce w
Paryżu, 7 i 8 marca.
Tematem przewodnim były wyzwania projektów dotyczące
walidacji oraz rozprzestrzenienie rezultatów projektu wśród
krajowych instytucji i pozostałych zainteresowanych.
aby dowiedzieć sie więcej …

Model i narzedzia I CARE będą zaprezentowane
na międzynarodowej konferencji, która będzie
mieć miejsce w Polsce. ‘Your Informal &
Non-Formal Competences. Your Profit’ konferencja organizowana
przez KODE-NQF project w Krakowie (PL) 14 maja.

ECVET Magazine

Wydanie marcowe ECVET Magazine można
załadować; a w nim artykuł Anette Curth,
który skupia się na projekcie I CARE …
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