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Conferinţa Finală I CARE

Conferinţa finală I CARE a avut loc în Bergamo (IT) în data de 21
martie 2013. După doi ani de colaborare în echipă, toţi partenerii
proiectului au prezentat rezultatele obţinute şi au lansat subiecte de
discuţie în rândul specialiştilor, formatorilor, factorilor de decizie,
specialiştilor ECVET şi reprezentanţilor partenerilor sociali şi de pe piaţa
muncii, privind eficienţa şi sustenabilitatea proiectului I CARE (acordând o
atenţie deosebită situaţiei din Italia).
Conferinţa a reprezentat o oportunitate pentru prezentarea potenţialului
ECVET în ceea ce priveşte valorificarea competentelor dobândite de-a
lungul vieţii de către diverse persoane (indiferent de context), precum şi
modul în care poate fi susţinut procesul de formare profesională continuă
în rândul lucrătorilor cu un nivel ridicat de mobilitate la nivel european.
Prima parte a zilei a fost dedicată unei prezentări generale a ECVET
către participanţii la eveniment, urmată de descrierea obiectivelor şi
metodologiei proiectului I CARE - în special a etapei de testare a modelului
I CARE - de către profesioniştii din domeniul formării vocaţionale
profesionale şi al serviciilor de îngrijire a sănătăţii.
După urarea de bun venit adresată de coordonatoarea proiectului (D-na
Michela Vecchia, Fondazione CEFASS), D-na Anette Curth (ICF GHK) a
oferit participanţilor o privire de ansamblu asupra cadrului de lucru ECVET
şi obiectivelor acestuia, precum şi al rolului proiectului I CARE în cadrul
procesului de implementare lansat de Comisia Europeană prin intermediul
proiectelor pilot în anul 2010.
A urmat D-na Maria Luisi (Fondazione IKAROS) care şi-a concentrat
discursul pe marginea unei analize detaliate a metodologiei I CARE, dar şi
al instrumentelor dezvoltate pe parcursul implementării proiectului în
vederea identificării şi evaluării competenţelor (matrice şi teste) în
domeniul ocupaţiilor de îngrijire a sănătăţii.
Procesul de dezvoltare a instrumentelor şi etapa de pilotaj a modelului I
CARE (care a avut drept obiectiv testarea instrumentelor în toate ţările
participante) au fost apoi prezentate de către profesionişti şi evaluatori (Dna Clotilde Adobati, Fondazione IKAROS; D-na Francesca Pandolfi, asistent
stomatologie) şi de către reprezentanţii partenerilor din proiect (D-na
Aleksandra Sikorska & D-na Martina Iglhaut, VHS Cham pentru Germania,
şi D-na Daniela Radu pentru Amber Consulting România şi pentru celălalt
partener român, Autoritatea Naţională pentru Calificări).
Sesiunea de dimineaţă s-a încheiat cu prezentarea D-lui Mounir Baati
(European Training Foundation), care a oferit o analiză detaliată a modului
de abordare/modelului I CARE, evidenţiind principalele puncte tari şi
puncte slabe ale instrumentelor dezvoltate, precum şi potenţialul de
aplicabilitate a modelului ECVET în procesul de formare profesională
continuă.

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

Cea de-a doua parte a zilei a demarat prin proiecţia a două clipuri
video: primul, produs de ICF GHK ca parte a clipurilor video UE s-a
concentrat în jurul Proiectelor Pilot ECVET de a Doua Generaţie,
evidenţiind proiectul I CARE şi furnizând mărturia evaluatorilor şi a
candidaţilor care au participat la etapa de pilotaj desfăşurată în Italia. Cel
de-al doilea clip video a reprezentat o contribuţie a CISL Brianza (partener
în proiect) oferind punctul de vedere al coordonatorilor proiectului (D-na
Rita Pavan şi D-na Annalisa Caron), al evaluatorilor însărcinaţi cu
evaluarea competenţelor candidaţilor şi al lucrătorului necalificat de
cetăţenie română, care a trecut prin procesul de evaluare a competenţelor
dobândite.
După amiaza evenimentului a fost încheiată de o masă rotundă
organizată pentru a dezbate posibilitatea de aplicare a modelului I CARE,
sustenabilitatea acestuia şi potenţialul de dezvoltare în viitor în domeniul
formării profesionale vocaţionale, precum şi al politicilor legate de piaţa
muncii. Discuţiile au fost moderate de D-l Giuseppe Guerini (Preşedinte al
Federsolidarietà Nazionale, partener în proiect), iar printre participanţii la
dezbateri s-au numărat D-na Mimma Pelleriti (ANOLF Bergamo), D-na
Delia Rinaldi (Departamentul de Educaţie, Formare Profesională
Vocaţională şi Muncă, Provincia Bergamo), D-l Giorgio Mottinelli (Obiettivo
Lavoro, agenţie de plasare forţa de muncă temporară), D-l Giacomo Meloni
(UST CISL Bergamo) şi D-l Mounir Baati (European Training Foundation).
Materialele conferinţei (prezentările ppt) sunt acum disponibile pentru a
fi descărcate de pe website-ul proiectului, care va rămâne funcţional şi
care va fi actualizat cu ştiri şi documente/publicaţii relevante în următorii
doi ani … fiţi pe fază!
Rezultatele finale ale I CARE sunt acum disponibile pe CD-ROM şi stickuri USB. Pentru orice informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi
partenerii proiectului din ţara dumneavoastră sau coordonatorul proiectului
(michela_vecchia@yahoo.it).

Seminarul Proiecte Pilot
ECVET II

Rezultatele Proiectului I
CARE prezentate în
Polonia

Revista ECVET

Cel
de-al
4-lea
Seminar
al
Proiectului Pilot ECVET a fost
organizat în Paris în zilele de 7 şi 8
martie ale acestui an.
Temele discuţiilor au fost in principal soluţiile oferite de proiectele
pilot în vederea validării, recunoaşterii şi diseminării rezultatelor
proiectului către actorii relevanţi la nivel naţional. Mai multe
detalii …
Modelul şi instrumentele I CARE vor fi prezentate
la
această
Conferinţă
Internaţională.
‘Competentele tale Informale & Non-Formale.
Profitul tău’ va fi organizat în cadrul Proiectului KODE-NQF
organizat la Cracovia (Polonia) în data de 14 mai 2013.
Numărul din Martie al Revistei ECVET
Magazine este acum disponibil pentru a fi
descărcat. Acest număr cuprinde un articol al Dnei Anette Curth care prezintă Proiectul I
CARE…
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