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Nowe rezultaty ...

download

Projekt I CARE jest obecnie w decydującej swojej częścitransferu modelu ECVET i przystosowaniu go do modelu I CARE.
Po ukończeniu matryc porównań wszystkich zawodów
podjętych analizie oraz rozwoju modeli testowych dla nich
projekt zbliża się ku końcowi.
Bieżący, piąty już biuletyn
obejmuje przekrój ostatnich działań podjętych w projekcie i ich
rezultatów oraz zawiera nowości ze środowiska ECVET.
Dokument
opisuje
metodologię
zastosowaną w projekcie I CARE do
ewaluacji efektów uczenia zawartych
w matrycach porównań.
Test składa się z 2 części, części
sprawdzającej wiedzę i zdolności
praktycznego
kandydata
zawierającej
symulacje i ustne
pytania oraz części ewaluującej
teoretyczne
zagadnienia
zawierającej pytania wielokrotnego
wyboru.
Treść testu obejmuje różne sytuacje,
w których kandydat może się
znależć w środowisku zawodowym (
z osobą dorosłą lub dzieckiem) tj.
poranne
czynności
zwiazane
z
toaletą, ubieraniem, karmieniem,
utrzymaniem
czystości,
przygotowaniem do snu.

Trzy
główne
kryteria
obejmujące
metodologię
ewaluacji:
1.

Obecność głównych
elementów
podejmowanych działań

2.

Kolejność działań
podjętych ocenie

3.

Użycie sprzętu

Dla
każdego
z
zawodów
(family
assistant,
socioassistance
assistant,
care
operator, dental assistant, and
baby sitter) zostały zbudowane
specialistyczne
testy
w
kierunku pilotażu powyższych
zawodów- mające sprawdzić
ich możliwość zastosowania i
przełożenia na realia w krajach
parterskich.

Pobierz plik z nowymi rezultatami …

Nowe
publikacje…

CEDEFOP monitoruje zastosowanie modelu ECVET w krajach
członkowskich UE. Raport z monitoringu za lata: 2010 i 2011 wskazuje
jaki postęp we wdrażaniu modelu został osiągnięty. Obecnie
wskazywana jest potrzeba
W publikacji
CEDEFOP rozpatruje warunki i mierniki/środki, które
wymagane są by były obecne w krajach członkowskich w 2012 roku,
aby wdrożyć rekomendacje dotyczące modelu ECVET z 2009 roku.
Publikacja powstała w kooperacji z Komisją Europejską, członkami grup
ECVET oraz instytucjami wspierającymi, tj. sekretariatem i siecią agencji
europejskich kształcenia ustawicznego.
Pobierz publikację …
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Działania w trakcie
realizacji …

Faza testowa czterech z pięciu zawodów objętych projektem (Family
Assistant, Socio-Assistance Assistant, Care Operator, and Baby Sitter)
znajduje się w części końcowej we wszystkich krajach parterskich
(Włochy, Polska, Rumunia, Niemcy)). Siatka oceny dla pozostałego
zawodu - Dental Assistant/Asystentka Stomatolgiczna jest w fazie
rozwoju i będzie testowany w Polsce i we Włoszech w najbliższych
tygodniach.
Pierwsze osiągnięte rezultaty, które zostały omówione na ostatnim
spotkaniu konsorcium są obiecujące. Model I CARE wskazuje
możliwość zastosowania i przełożenia na realia w krajach parterskich.
Równolegle do przeprowadzanej fazy testowej kraje parterskie
organizują seminaria krajowe, które będą mieć miejsce w listopadzie i
grudniu. Jak tylko finalny kalendarz wydarzeń będzie dostępny będzie
opublikowany na stronie projektu w sekcji nowości-News.

By dowiedzieć się więcej …

I CARE News …
I CARE w Niemczech

Winfried Ellwanger, dyrektor VHS Cham uczestniczył w konferencji ‘Der
deutsche Qualifikations-rahmen für lebenslanges Lernen (DQR)
und seine Herausforderungen für die Weiterbildung’, która miałą
miejsce
17 września 2012 roku w Berlinie. Pan Ellwanger
zaprezentował temat ‘Kompetenzen europaweit sichtbar machen.
Stand und Entwicklungsergebnisse beim Einsatz von DQR, EQR und
ECVET in der Weiterbildung’, mając na celu przedstawienie ostatnich
osiągnieć i realizacji Niemieckiej Ramy Kwalifikacji i modelu ECEVT w
Niemczech. Projekt I CARE został pokazany jako niemiecki przykład
dobrych praktyk. Uczestnicy konferencji reprezentowali sector zdrowia i
edukacji ustawicznej.
18 i 19 września VHS Cham został zaproszony do przeprowadzenia
dwóch warsztatów o zastosowaniu ECVET w Niemczech, które odbyły
się w Hof i w Monachium. Zaprezentowano główne cele i działania
projektu publiczności składającej się z reprezentantów sektora
edukacji zawodowej i ustawicznej oraz reprezentantów firm.

Czwarte spotkanie
projektu I CARE

Czwarte spotkanie konsorcjum I CARE odbyło
się w Cham (Niemcy)
18 i 19 października.
Spotkanie było okazją dla parterów projektu do
przedyskutowania pierwszych rezultatów fazy
testowej oraz stworzenia agendy planowanych
działań (projekt będzie finalizowany w marcu 2013
roku). Szczególną uwagę zwrócono na pilotażową
fazę
testową
angażującą
pracowników
i
specjalistów w każdym z uczestniczących krajów.
Faza pilotażowa została zapoczątkowana we
Włoszech i będzie rozciągnięta na pozostałe kraje
uczestniczące w projekcie.
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EQAVET – ECVET –EQF
Wspólne Seminarium
w Paryżu

NetECVET
Seminarium w Rzymie

Projekt I CARE został zaprezentowany jako jedno z
trzech studium przypadku w trakcie wspólnego
seminarium ECVET EQF w Paryżu 1 i 2 października.
Seminarium
było
skoncentrowane
wokół
tematu
zastosowania jednostek (units) w profilach zawodowych.

Projekt I CARE został zaproszony do udziału w seminarium
“Definicja i opis jednostek uczenia ‘Definition and
description of (units) of learning outcomes’, które
miało miejsce w Rzymie 29-30 października. Seminarium
jest częścią działań grupy ustanowionej przez UE i
wdrożonej przez 15 Narodowych Agencji Leonardo. Seria
międzynarodowych seminariów jest organizowana w 2012
roku aby usprawnić wymianę pomiedzy projektami ECVET,
praktykami oraz głównymi zainteresowanymi.

Kim jesteśmy ...
Nowości ze świata ECVET …

Fondazione CEFASS
Fondazione IKAROS
IKAROS FORMAZIONE
Cooperativa Sociale
Federsolidarietà
CISL Brianza
National Qualification
Authority
TILS Romania

Trzecie seminarium ECVET Projekty
pilotażowej II generacji miało miejsce
w
Berlinie
22-23.10.
Tematem
przewodnim było zastosowanie modelu
ECVET w Europie oraz dyskusja nad
dokumentami związanymi z powyższym
modelem w kontekście uczenia się przez
całe życie.
Erik Hess z DG EAC i Didier Gelibert z
ECVET
przedstawili
pogłębiony
opis
strategii zastosowania i ulepszenia modelu
ECEVT.

VHS Cham
Fundacja SIC!

Associated partners

Dyskusja wśród uczestników opierała sie
głównie na omówieniu dotychczasowych
osiągnięć,
rozwoju
dokumentacji
dotyczącej modelu ( ze szczególnym
uwzględnieniem
Memorandum
of
Understanding) oraz planów wykorzystania
rezultatów projektu w poszczególnych
krajach.

ANOLF CISL
Kerigma

Dołącz do naszego biuletynu:
http://www.icareproject.eu/pages/news/
newsletter.html

Useyourmind
To contact the ICARE team
gmallone@cefass.it
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