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Projekt I CARE – ulepszenie mobilności i kariery pracownikom opieki
indywidualnej i pracy socjalnej został ufundowany w ramach programu
Leonardo da Vinci - Uczenie się przez całe życie. Projekt rozpoczął się 1
stycznia 2011 roku i będzie trwał do 31 grudnia 2012 roku.
Zadaniami projektu są
m.in. integracja rynku
pracy i rozwój kapitału
ludzkiego w odniesieniu
do opieki i pracy
socjalnej w Europie. Ma
się to dokonać poprzez
zwiększenie standaryzacji
wśród krajów i różnych
kontekstów uczenia się.
Wysoka liczba
pracowników opieki
indywidualnej i pracy
socjalnej podejmuje
becnie mobilność na

terenie Europy. Jednakże
uznanie kompetencji
zdobytych w odmiennych
kontekstach (państwach,
instytucjach lub
systemach) i realiach
kształcenia (formalnych,
pozaformalnych lub
nieformalnych) jest
trudno osiągalne, gdyż
kompetencje te nie są
oparte na określonym i
ekwiwalentnym systemie
kwalifikacji.

Projekt I CARE koncentruje się na potrze
-bie
zastosowania
eksperymentalnego
systemu ECVET aby
ustanowić model rozpoznania kwalifikacji
na polu pracy socjalnej
i
opieki
indywidualnej.
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Co I CARE może uczynić dla Ciebie?
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Projekt
I
CARE
wybiera
na
cel
wszystkich
zainteresowanych
Rozwojem elastycznych rozwiązań szkoleniowych,
Usprawnianiem mobilności i dostępu do pracy
Adresowaniem zapotrzebowania na wykwalifikowaną
kadrę profesjonalistów na polu pracy socjalnej i opieki
indywidualnej
Zwiększeniem przejrzystości kompetencji i kwalifikacji
pracowników Sektora (szkoły i instytucje szkoleniowe,
agencje zatrudnienia, partnerzy społeczni i osoby
decyzyjne na płaszczyźnie edukacji)
I CARE Korzyści dla Państwa (EN)

Oczekiwane rezultaty
Partnerzy projektu
dokonują analizy
istniejących systemów
kwalifikacji w swoich
krajach z zadaniem
rozwinięcia modelu
rozpoznania kwalifikacji
który umożliwi proces
ewaluacji, transferu,
uznania ważności oraz
rozpoznania efektów
uczenia się.

Partnerzy w dalszej
kolejności będą
pracować nad
stworzeniem jednolitego
modelu, który będzie
rekomendowany wśród
wskazanych grup
interesu w
poszczególnych krajach;
Włochy, Niemcy, Polska,
umunia.

I CARE Wyniki (EN)

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną
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W którym punkcie jesteśmy?
Po
inauguracyjnym
spotkaniu, które miało
miejsce w Poznaniu 24
-25 lutego 2011 …

właśnie wkroczyliśmy
do
fazy
wstępnej.
Obecna faza dostarcza
przeglądu istniejących
sektorowych ram kwali
-fikacji
w
poszczególnych krajach oraz
dzięki analizie identyfikacji podobieństw jak
i różnic identyfikuje
metodologiczne po -

dejscie służące ustanowieniu
wspólnych
ram
referencyjnych
związanych z ECVET

I CARE

Dzialania

Bądź z nami w kontakcie
I CARE newsletter jest
wydawany regularnie w
trakcie trwania projektu by informować o
postępach,
głównych
zadaniach i rezultatach
oraz by publikować
szansę na zaangażowanie się w wydarzenia
związane z projektem.

Będziesz
otrzymywać
newsletter
co
4
miesiące,
obecna
i
następna edycja jest
dostępna do ściągnięcia
online na stronie I
CARE, gdzie będziesz
mieć
dostęp
do
szczegółowego
opisu
projektu
by
lepiej
zrozumieć oczekiwany
efekt i co z

tego może wynikać dla
Ciebie,
aktualności
oraz
wiele
innych
przydatnych narzędzi.

Zapraszamy do zaangażowania się i pozostawania z
nami w kontakcie:
pomóż nam informować osoby i instytucje zainteresowane
projektem
jesteśmy do dyspozycji by odpowiedzieć na Twoje pytania,
sugestie, informację zwrotną etc
osoba do kontaktu w Polsce:
Marlena Musiałek
mmusialek@sic.to; 61 85216 43

