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Kontekst

Biuletyn nr 1 skupiał sie na przedstawieniu projektu I CARE oraz
ukazywał podstawowe etapy jego wdrażania. W biuletynie nr 2
scharakteryzowaliśmy istotę naszych działań oraz proces dalszego
rozwoju projektu. Niniejszy biuletyn powstał w celu uzupełnienia
informacji oraz dostarczenia raportu na temat pierwszego etapu
operacyjnego rozwoju projektu. Zawarto tutaj dane na temat
głównych jego rezultatów, razem z wynikami dotyczącymi omawianej
fazy roboczej. Zawarto również wiadomości o projektach I CARE oraz
ECVET, które zostały wcześniej opublikowane na naszej stronie
internetowej.

Projekt I CARE jest systemem
pozwalającym rozwiązać kwestię
zatwierdzania
kompetencji
nabytych przez pracowników
migrujących. Kładzie on nacisk
na opiekę osobistą oraz pracę
socjalną jako pola aktywności
zawodowej,
gdyż
wielu
emigrantów pracuje właśnie w
tych dziedzinach.
Podczas
pierwszego
etapu
operacyjnego
rozwoju
(Etap
Początkowy - Zbiór Zadań nr 2)
projektu I CARE działania skupiły
się
na
stworzeniu
analizy
podstawowej
sektorowych
systemów
kwalifikacji
w
poszczególnych
państwach
uczestniczących
w
programie.
Analiza ta miała posłużyć jako
podstawa
dla
rozpoznania
wspólnych
modeli
metodologicznych
dla
ustanowienia
wspólnych
ram
odniesienia dotyczących systemu
ECVET.
Cel Etapu Początkowego był
dwojaki:

 systemów ram kwalifikacji (w
dziedzinie opieki osobistej i
pracy socjalnej) w państwach
uczestniczących, z naciskiem na
ocenę cech wspólnych oraz
różnic pomiędzy sektorowym
systemem
kwalifikacji
obowiązującym w
regionie
Lombardii
oraz
tych
już
istniejących
w
państwach
partnerskich (w szczególności,
jeśli chodzi o ramy wykonawcze
oraz
ujednolicenie
wyników/
jednostek
kształcenia
albo
kompetencji),
 Rozpoznanie
wspólnych
podejść
metodologicznych
oparte na zebraniu i analizie
istniejących metodologii, modeli
oraz
narzędzi
w
krajach
uczestniczących w programie, z
ogólnym zamysłem określenia
najbardziej odpowiednich modeli
dla
przystosowania
systemu
ECVET
do
rozpoznanych
kwalifikacji.
Więcej szczegółów na temat
działań projektu

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub
publikacja o-dzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi
odpowiedzialności za umie-szczoną w nich zawartość merytoryczną
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Wyniki
Identyfikacja
kwalifikacji w
dziedzinie opieki
osobistej oraz
pracy socjalnej w
krajach
partnerskich

Analiza istniejących
podejść
metodologicznych dla
stosowania systemu
ECVET na szczeblu
narodowym,
regionalnym oraz
sektorowym

Niniejszy raport zawiera pierwsze
wyniki działań projektu I CARE i
ma spełniać funkcję podstawy
opisowej,
która
będzie
wykorzystana jako wspólne ramy
odnisienia w kolejnych etapach
projektu. Raport w pierwszej
kolejności
przedstawia
racjonalne podstawy i cele
projektu I CARE, wliczając
zwięzły
opis
siedmiu
kwalifikacji
zawodowych
(podsystem nadawania kwalifikacji
obowiązujący
w
regionie
Lombardii).
Kwalifikacje
te
stanowią podstawę eksperymentu,
który
powinien
umożliwić
wzajemne uznawanie kompetencji
pomiędzy
państwami
uczestniczącymi w programie

(Włochy,
Niemcy,
Rumunia
i
Polska).
Dokument
w
dalszej
kolejności analizuje kontekst oraz
wyzwania dla rozwouju ECVET w
partnerskich
państwach
projektu, poprzez ukazanie jak
system wdrażany jest na szczeblu
państwowym
oraz
regionalnym,
przedstawiając w zarysie cechy
charakterystyczne i kroki podjęte w
celu wdrożenia systemu. Ostatnia
część raportu bada narodowe
systemy nadawania kwalifikacji
poprzez pogłębioną analizę ich
struktury i różnic między nimi, oraz
pełen opis poszczególnych profili
zawodowych,
stosownie
do
zróżnicowania
narodowych
systemów VET.
Ściągnij

Raport
zajmuje
się
oceną
określonej liczby europejskich, jak
i
narodowych
projektów
związanych z ECVET.

podejścia właściwe dla systemu
ECVET (7 projektów), oraz 4)
oficjalnych
dokumentów
Unii
Europejskiej i badań nad ECVET.

Opisuje również wykorzystywane
w nich podejścia, mając na celu
skupienie się na tych najbardziej
obiecujących dla projektu ECVET.
Analiza
istniejących
projektów
związanych
z
ECVET
przeprowadzona została poprzez
wykorzystanie czterech różnych
rodzajów źródeł danych:

W
wyniku
analizy
istniejących
metodologii
zastosowanych
w
systemie ECVET zgłoszono dwa
zastrzeżenia
oraz
wysunięto
siedem propozycji, które będą
stanowiły drogowskaz prowadzący
do zakończenia prac nad rozwojem
wspólnej metodologii w kolejnym
etapie
projektu.
W
załączniku
umieszczono Karty Prezentacyjne
poszczególnych
projektów
poddanych analizie.

1) projektów pilotażowych ECVET
(11 projektów), 2) niemieckich
projektów DECVET (10 projektów),
3) innych projektów wdrażających

Ściągnij
Download
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Wiadomości
Wydarzenia

I Care w
wiadomościach

Kim jesteśmy
Fondazione CEFASS
Fondazione IKAROS

Federsolidarietà
Nazionale
ANOLF CISL
UECNCFPA
TILS Romania
Useyourmind GmbH
Fundacja SIC!

Drugie Spotkanie Projektu I
CARE
13-14 październik 2011r Bukareszt (RUMUNIA)
Partnerzy projektu spotkali się
ponownie na dwa dni, w celu
wymiany
doświadczeń
oraz
zacieśnienia
współpracy
nad
przyszłym
rozwojem:
zastosowanie systemu ECVET
(zasady jego wdrożenia oraz
specyfikacja techniczna - Zbiór
Zadań nr 3). Uaktualnienia na
temat wyników spotkania będą
ukazywać na stronie internetowej
projektu I CARE.

Seminarium
ósme:
Projekty
Pilotażowe ECVET
29-30
wrzesien
2011r
Bukareszt (SL)
Seminarium połączylo ze sobą
pierwszą (2008 - 2011) i drugą
edycję
(2011-2013)
projektów
pilotażowych
ECVET,
finansowanych w ramach programu
Leonardo da Vinci. Będzie ono
stanowiło dwudniową dyskusję na
temat
wyzwań i szans dla
wspólnych
działań.
Wyniki
spotkania zostaną opublikowne na
stronie internetowej projektu.

Strona internetowa projektów pilotażowych Ecvet
Informacje o I CARE publikowane są na stronie internetowej ECVET, która
oprócz tego zawiera informacje na temat wszystkich dziewiętnastu
projektów pilotażowych finansowanych w ramach programu Leonardo da
Vinci oraz inicjatyw związanych z testowaniem i rozwojem ECVET.
Samorząd Lokalny Regionu Lombardii
Strona internetowa instytucji, jak i kanały informacji Samorządu
Lokalnego Regionu Lombardii (IT) opublikowały informajce dotyczące
projektu I CARE, zwięszkając tym samym świadomość pośród grup
docelowych (władze lokalne, wykonawców systemu VET) i opinii
publicznej na temat zadań projektu oraz jego oczekiwanych rezultatów.
Więcej szczegółowych informacji na temat projektu I CARE zostało
opublikowanych w następujących mediach:
 strona internetowa Zarządu ds. Edukacji, Szkoleń i
Zatrudnienia
 DoteNews, biuletyn poświęcony wykonawcom systemu VET i
centrom pośrednictwa pracy (wydanie nr 16, lipiec 2011)
 SpazioRegione Inform@, biuletyn Biura Informacji Publicznej (29.
lipca 2011)

Kontakt

Kontakt z zespołem projektu I
CARE: mmusialek@sic.to
Subskrybuj nasz biuletyn:
http://www.icareproject.eu/p
ages/news/newsletter.html
Aktualne, jak i poprzednie edycje
biuletynu do pobrania w językach:
angielskim, włoskim i polskim
na oficjalnej stronie projektu I
CARE, w dziale 'Wiadomości'

