SEMINAR TRANSNATIONAL
PARTENERIATE LA NIVEL EUROPEAN:
SISTEMUL ECVET PENTRU VALORIZAREA
FORMARII PROFESIONALE IN DOMENIUL
INGRIJIRII VARSTNICILOR
-Psih.

Ioana Caciula - Asociatia HABILITAS Romania5 Decembrie 2012, Bucuresti, Palatul Parlamentului

PROIECTUL “IQEA
EVOLUTION”
IMBUNATATIREA CALIFICARII INGRIJITORILOR
PERSOANELOR VARSTNICE
(IMPROVING QUALIFICATION FOR ELDERLY
ASSISTANTS)

IQEA EVOLUTION





Proiect Leonardo da Vinci, finantat de Comisia
Europeana in cadrul Programului de Invatare pe tot
Parcursul Vietii
Durata: 2010-2013
Obiectivul general al proiectului: sa dezvolte si sa
testeze un acord ECVET intre diferiti furnizori de
formare profesionala si alti actori sociali, pentru
ocupatiile de ingrijire a persoanelor varstnice in
tarile participante la proiect

PARTENERII PROIECTULUI
Tari participante: Italia, Romania, Polonia si Germania
 Exfor
Aplicantul italian este o agenţie de formare, acreditată în regiunea
Sardinia, care activează în domeniul formării profesionale,
orientată în special către dezvoltare locală, politici în
domeniul muncii şi domeniul social
 Anziani e non solo – Società cooperativa
Coordonatorul tehnic şi ştiinţific al proiectului a coordonat
anterior proiecte naţionale şi europene de inovaţie socială în
domeniul asistenţei vârstnicilor
 Autoritatile centrale din regiunile Sardinia si Friuli
Venezia Giulia


PARTENERII PROIECTULUI
Asociatia Transfer - Polonia
 Kairòs
Partenerul italian este o organizaţie cu experienţă în activităţi de
creare şi de implementare a unor modele de calificare a
personalului care acordă îngrijire vârstnicilor.
 Asociatia Habilitas - Centrul de Resurse si Formare
Profesionala
 IAT
Partenerul german, o agenţie specializată de la Universitatea din
Bremen, ofera expertiză în adoptarea metodei ECVET


SCOPUL PROIECTULUI


Scopul proiectului: transparenta si recunoasterea
mutuala a competentelor dobandite formal sau
informal de catre ingrijitori in tarile / regiunile
implicate



Teritoriile implicate in testarea acordului ECVET
sunt: Italia (Regiunile Friuli Venezia Giulia si
Sardinia), Romania si Polonia



Tinta testarii pilot: 130 beneficiari

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Un acord ECVET care va conduce la o recunoaştere reciprocă a competentelor
dobandite şi transferul de credite de formare pentru îngrijitorii persoanelor în
vârstă

Sunt vizate urmatoarele obiective:
- îmbunătăţirea per ansamblu a calităţii asistenţei acordate vârstnicilor si a calitatii
vieţii vârstnicilor (atat a celor autonomi cat si a celor dependenti), datorită unei
calificări mai adecvate a personalului de îngrijire
-sprijinirea mobilităţii lucrătorilor şi calificarea populaţiei migraţionale
-facilitarea migrării de reîntoarcere pentru lucrătorii români care locuiesc în Italia şi
care doresc să se întoarcă in Romania,
- îmbunătăţirea condiţiilor de lucru şi a recunoaşterii sociale a persoanelor calificate in
aceste ocupatii

Acordul ECVET, inclusiv experimentarea punerii în practică a cunoştinţelor şi
competenţelor acumulate, va sprijini, de asemenea, îmbunătăţirea sistemului de
formare în ţările implicate şi obţinerea unor rezultate semnificative


ETAPELE PROIECTULUI








1)Identificarea profilelor profesionale si a calificarilor asupra
carora se va lucra in cadrul proiectului, in fiecare tara
partenera
2) Definitia comuna a unitatilor de invatare si a creditelor
corespunzatoare
3) Definitia comuna a standardelor de furnizare a formarii
(numar de ore, metode, formatori, utilizarea ICT, etc.)
4) Definitia comuna a procedurii de evaluare a invatarii
5) Semnarea memorandumului de intelegere/acordului
ECVET
6) Testarea pilot a acestui acord ECVET in tarile/regiunile
partenere

IMPACTUL PROIECTULUI
Este de aşteptat un impact pozitiv în contextul mai larg al procesului de
învăţare pe tot parcursul vieţii în ţările implicate:
-la nivel instituţional: implicarea în proiect va oferi instituţiilor locale
oportunitatea de a regândi politicile şi strategiile formării în domeniul
social şi al îngrijirilor oferite persoanelor varstnice
-la nivel sectorial: instituţiile implicate în proiect vor experimenta strategii si
instrumente noi transferabile în alte sectoare de activitate

Calitatea parteneriatului: fiecare partener implicat în proiect are un rol
activ în procesul de experimentare şi diseminare a rezultatelor

Proiectul va permite utilizarea experienţelor anterioare într-un domeniu
similar şi diseminarea conţinutului la scară largă


CONTACT IQEA



Site-ul proiectului: www.iqea.eu
E-mail: info@iqea.eu
habilitas@yahoo.com

