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Aktualne działania

…

Szósty newsletter I CARE jest w większości skoncentrowany na
rezultatach narodowych spotkań zorganizowanych w Rumunii,
Niemczech I Włoszech między Listopadem a Grudniem ubiegłego
roku. Dwa dodatkowe spotykania majace na celu rozprzestrzenienie
informacji o projekcie będą mieć miejsce w styczniu w Polsce/ w
Poznaniu i we Włoszech/ w Rzymie. Standardowe miejsce w tym
newsletterze zawierać będą aktualności dotyczące bieżących
działań oraz wieści ze środowiska ECVET.

Faza testowa 4 z 5
zawodów
poddanych analizie w projekcie I
CARE (Family Assistant, Care
Operator,
Socio-Assistance
Assistant,
and
Baby
Sitter)
została ukończona we wszystkich
krajach
parterskich
(Włochy,
Niemcy, Polska Rumunia). Test
dla Asystentki Stomatologicznej
jest w fazie końcowej. Jego
pilotaż odbędzie się w Polsce i we
Włoszech na początku Lutego.
Pierwsze rezultaty osiągnięte w
pierwszej
fazie
testowej
są
obiecujące; model I CARE ukazuje
potencjał do bycia zastosowanym
w krajach partnerskich.

Spotkania narodowe
…

Następne planowane działania:
 Przygotowanie raportu opisującego
cały
proces
testowy
oraz
dostarczającego wiedzy na temat
wnioskóo
wyciagniętych
przez
parterów dzięki przetestowaniu
modelu w swoich krajach.
 Stworzenie szkicu rekomendacji
adresowanego
do
głównych
zainteresowanych
efektami
projektu.
 Stworzenie finalnego rezultatu I
CARE,
który
będzie
łączył
wszystkie teoretyczne raporty
z
przetestowanymi
modelami
(zawierającymi główne narzędzia
testowe) dla każdego zawodu
ujętego w projekcie.
 Organizacja finałowej konferencji I
CARE

Spotkania narodowe dotyczące rozprzestrzeniania rezultatów
projektu są doskonałą szansą dla partnerów do zaprezentowania
dotychczasowych wyników działań oraz podjęcia dyskusji na temat
możliwości osiągniętych rezultatów ze specjalistami z terenu rynku
pracy oraz szkoleń, jak również z przedstawicielami sektora opieki i
zdrowia.
Program spotkania został ustalony niezależnie przez każdego z
parterów
projektu
aby
osiągnąć
największą
efektywność
rozpoznawalność rezultatów wśród zainteresowanych.
3 spotkania narodowe zorganizowane w Niemczech, Rumunii I
Włoszech odbyły się na przełomie Listopada i Grudnia.
Ostatnie spotkanie zostało zorganizowane w Poznaniu (Polska) 23
stycznia 2013.
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Spotkania narodowe
Niemieckie spotkanie narodowe odbyło się w Cham 23 Listoapda I
zostało zorganizowane przez partnera projektu I CARE, VHS.
Niemieckie
spotkanie
narodowe

Na początku spotkania Winfried Ellwanger, dyrektor zarządzający VHS
Cham oraz ekspert ECVET w niemieckiej Narodowej Agencji powitał
uczestników oraz wprowadził do tematu ECVET. Następnie VHS Cham
zaprezentowało projekt I CARE, jego założenia, aktualne osiągnięcia,
zawierające m.in. rezultaty fazy testowej.
Uczestnicy spotkania wywodzą się z lokalnych samorządów, instytucji
szkoleniowych w sektorze opieki, przedsiębiorcy współpracujący między
narodowo oraz instytucje sektora opieki.
Spotkanie było okazją do dyskusji na temat europejskich inicjatyw na
płaszczyźnie szkoleń zawodowych i
rynku pracy, jak również by
przedstawić zgromadzonym aktualności dotyczące systemu ECVET, które
mogą być ważne dla przyszłych działań podejmowanych przez uczestników
spotkania na rynku europejskim.

Rumuńskie
spotkanie
narodowe

Rumuńskie spotkanie narodowe

zostało zorganizowane 12 Grudnia
2012 w Bukareszcie przez dwie instytucje partnerskie projektu: NQA
(Instytucja narodowa do spraw kwalifikacji) oraz Amber Business
Consulting Romania SRL ( TILS Romania SRL) w siedzibie NQA.
Głównym założeniem spotkania było rozprzestrzenienie informacji na
temat rezultatów projektu osiągniętych w Rumunii, rozwój i wdrożenie
dwóch testów pilotażowych dla przeegzaminowania pracowników Care
Operator (Infirmieră) and Family Assistant (Îngrijitor Bătrâni şi Copii la
domiciliu).
Warsztat rozpoczął się prezentacją ram systemowych ECVET, założeń
Memorandum of Understanding (umowa międzysektorowa) oraz
możliwości aplikowania o granty (LLP - Leonardo da Vinci, Comenius
Sectoral Programmes) - przez Olivię Jidveian, koordynator rumuńskiego
departamentu Leonardo (ANPCDEFP). Następnie dokonano prezentacji
poziomu wdrożenia systemu ECVET w Rumunii - NQA.
Szczegółowy opis projektu I CARE został przekazany przez Amber Business
Consulting Romania SRL, Provocatie, lokalna organizacja pozarządowa
związana z rumuńskim parterem projektu przedstawiła komunikat zwrotny
dotyczący
wdrożenia
narzędzi
egzaminujących
dla
obydwu
przetestowanych zawodów.
Uczestnicy obecni na spotkaniu debatowali na temat procesu
egzaminowania kandydatów, możliwości wykorzystania modelu I CARE do
innych profesji oraz konkluzji dotyczących warunków Memorandum na
płaszczyźnie transnarodowej w kierunku zapewnienia trwałości efektów
projektu.
Prezentacja rezultatów została rozesłana do wszystkich uczestników i
możliwe jest uzyskanie jej kopii kontaktując się z Danielą Radu
(daniela.radu@ambergroup.org)
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Włoskie
Spotkanie
Narodowe

Włoskie Spotkanie Narodowe miało miejsce w Milanie 18 Grudnia 2012
w Eupolis Lombardia/Fondazione CEFASS. Troje partnerów projektu było
aktywnie zaangażowanych w przygotowanie warsztatu: Fondazione
CEFASS, Fondazione IKAROS and IKAROS Formazione Cooperativa Sociale.
Warsztat był zbudowany wokół tematu dotyczącego ram ECVET, roli
projektu I CARE w pilotażowym wdrożeniu systemu ECVET w krajach UE,
prezentacji modelu I CARE ( łącznie z rozwojem narzędzi testowych).
Obecność specjalistów współpracujących z parterami projektu w rozwoju
sprawdzianu kompetencji oraz kandydatów, którzy wzięli udział w fazie
testowej była uznana za interesującą przez uczestników spotkania oraz
pozwoliła na zabranie bezpośrednich opinii na temat modelu I Care i jego
potencjału w odniesieniu do jego używalności.
Grupa uczestników spotkania miała szansę aby głębiej przedyskutować
model I CARE i osiągnięte rezultaty bezpośrednio z parterami projektu i
kandydatami, których kompetencje były poddane testowaniu. Uczestnicy
podkreślili ważność potencjału projektu w kierunku możliwości
zastosowania w różnych kontekstach i środowiskach pracy.
CD-ROM zawierający wszystkie rezultaty osiągnięte do tej pory oraz
przykład testu dla jednej z profesji został rozpropagowany wśród
uczestników. Kopię można uzyskać kontaktując się z
Giulią Mallone
(gmallone@cefass.it)

Kim jesteśmy ...

I CARE Video

Fondazione CEFASS
Fondazione IKAROS
IKAROS
Formazione
Coopertiva Sociale
Federsolidarietà

15 Stycznia 2013 w Bergamo IFC GHK zbierał
materiały filmowe dotyczące działań projektu I
CARE. Video będzie częścią innych produkcji
filmowych stworzonych przez EACEA oraz
Komisję Europejską dla rozprzestrzeniania
koncepcji ECEVT w Europie.

CISL Brianza
National
Qualification
Authority
TILS Romania
VHS Cham

Aktualności z ECVET World …

Useyourmind

Ostatnie wydanie ECVET Magazine 2012 zostało
opublikowane i jest osiagalne online. ECVETMag tym razem
koncentruje się na:

Użyciu jednostek w kwalifikacjach

Podejściach
metodologicznych
pilotażowych
projektów ECVET w definiowaniu jednostek uczenia I
ich sprawdzeniu

Promowaniu ECVET wśród praktyków

Kerigma

Warto zapoznać się z treścią …

Fundacja SIC!

Partnerzy
ANOLF CISL

Kontakt do zespołu ICARE
gmallone@cefass.it

Aby dokonać subskrypcji newslettera lub ściągnać
wersję językową niemiecką, włoską, polską, rumuńską
http://www.icareproject.eu/pages/news/newsletter.html
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