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Rezumat
Obiectivul strategiei Europa 2020 a Comisiei Europene este acela de a avea o societate inovatoare, care să implice o forță de muncă flexibilă și capabilă din punct de vedere tehnic. Pentru a obține aceste lucruri, domeniul
VET va juca un rol cheie. Așadar, proiectul InEcVET este un răspuns la apelul de a avea o piață a muncii mai
flexibilă. InEcVET este un proiect Erasmus+ care caută să utilizeze metode și procese innovatoare, pentru a crea
ecosisteme de inovare VET, în țările partenere.
InEcVET și-a atins obiectivul prin crearea unui ecosistem focalizat pe trei axe:
•

Oferirea unui curriculum pentru formatori, bazat pe intraprenoriat și pe conducere

•

Introducerea parteneriatelor multipartite pentru cunoaștere (MSKP)

•

Conturarea procesului și crearea grupurilor de lucru (Skunkworks) în cadrul VET

InEcVET a adus inovații în ceea ce privește răspunsul la obstacolele VET și abordarea lor și a pilotat grupuri de
lucru (Skunkworks) în cadrul VET, pentru a găsi soluții vizavi de aceste obstacole. A creat parteneriate de durată
în materie de cunoaștere prin intermediul MSKPs (Multi-Stakeholders Knowledge Partnerships), cu scopul de
a asigura că inovarea și transformarea sunt un proces în derulare. De asemenea, proiectul a oferit formatorilor
cunoștințele necesare care să le permită acestora stimularea inovării în cadrul domeniilor lor de activitate.
Relizând cele expuse mai sus, InEcVET clamează utilizarea sistemului de inovare pe care l-a stabilit, pentru a
aborda obstacolele cu mai multă eficacitate în domeniul VET, în Europa. Problemele comune care privesc imaginea negativă pe care acest domeniu o are în cadrul societății, lipsa unei comunicări eficiente între diferitele grupuri de lucru, perfecționarea competențelor formatorilor VET în ceea ce privește viitoarea carieră au fost combătute
prin constituirea ecosistemelor locale. Interacțiunea dintre membrii proiectului a asigurat cele mai bune practici
din întreaga Europă, care au fost diseminate către ecosistemele de inovare locale.
Proiectul InEcVET se desfășoară în patru țări (Cipru, Irlanda, Portugalia, România), alese să creeze un ecosistem
de inovare:
1. Parteneriate multipartite pentru cunoaștere (MSKPs), pentru a informa și a conduce procesul de inovare VET
și pentru a ajuta fluxul de cunoștințe și de informații.
2. II. Crearea grupurilor de lucru pilot (Skunkworks), pentru a susține constatările parteneriatelor multipartite pentru cunoaștere și pentru a lucra inovator în jurul blocajelor și al percepției VET, în vederea inducerii
inovării.
3. Un curriculum pentru intraprenoriat adresat profesioniștilor din VET, pentru a încuraja creativitatea și inovarea
în domeniul VET.
4. O platformă online pentru a educa intraprenori, a le prezenta bune practici legate de schimbare şi analize
privind calitatea.
Analiza raportului dintre costuri și beneficii pentru cele patru rezultate indică faptul că beneficiile depășesc costurile, deoarece principalul cost este dat de amenajarea ecosistemelor, în timp ce beneficiile, în special cele intangibile, vor crește în mod substanțial de-a lungul timpului.
Recomandarea privind politicile vizează două aspecte. În primul rând, părţile interesate trebuie să fie implicate la
toate nivelurile în crearea unui ecosistem pozitiv, care să răspundă cerințelor în schimbare din domeniul afacerilor
VET. În al doilea rând, implicarea formală sau informală, cum ar fi crearea grupurilor de lucru (Skunkworks) poate
duce la rezultate, prin abordarea provocărilor dificile. InEcVET oferă cadrul pentru ca toate acestea să fie utilizate
și replicate pentru alte contexte.
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A. O scurtă privire asupra proiectului InEcVET
Ce este proiectul Ecosisteme de Inovare pentru Educația și Formarea
Vocațională (InEcVET) ?
Proiectul a fost alocat în cadrul programului Erasmus+, Acțiunea Cheie 3, Sprjin pentru promovarea politicilor. A
început în noiembrie 2015 și s-a finalizat în octombrie 2017, având o durată de 24 de luni. Obiectivele sale au fost
direct legate de provocările pe care UE dorește să le abordeze, ca parte a strategiei Europa 2020. În acest scop,
obiectivul proiectului este definirea și pilotarea unui ecosistem de inovare pentru educația și formarea vocațională
(VET). Proiectul a utilizat metode inovatoare și a condus la procese inovatoare, în crearea acestui sistem în țările
care au fost incluse în proiect. Scopul este acela de a extinde rezultatele și de a utiliza cadrul pentru a discuta
cum se poate stimula inovarea în domeniul VET, în statele membre din întreaga Europă.
InEcVET se bazează pe existența unui consorțiu alcătuit din 10 parteneri din 5 state membre: Louth and Meath
Education and Training Board (Irlanda), coordonatorul proiectului, Centre for the Advancement of Research and
Development in Educational Technology (Cipru), Municipio de Lousada (Portugalia), Meath Community Rural and
Social Development Partnership Limited (Irlanda), Asociația Oamenilor de Afaceri Argeș (România), Innoventum
Oy (Finlanda), Universitatea din Pitești (România), Conselho Empresarial do Tamega e Sousa (Portugalia), European University Cyprus (Cipru),Future In Perspective Limited (Irlanda).

De ce este  InEcVET important?
Inovarea și flexibilitatea pot fi derivate în multe feluri și ambele sunt esențiale. Acest lucru este evidenţiat chiar
strategia Europa 2020 a Comisiei Europene, pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii (Comisia Europeană, 2010), care și-a propus să transforme Uniunea Europeană - și economia sa - într-o societate
mai inovatoare și flexibilă. Cheia strategiei este crearea unei forțe de muncă flexibile și capabile din punct de
vedere tehnic, iar domeniul VET joacă un rol cheie în atingerea lor.
Comunicatul de la Bruges privind intensificarea cooperării europene în domeniul educației și formării profesionale
(Comunicatul de la Bruges, 2010) reprezintă un angajament al statelor membre de a cizela și de a îmbunătăți
condițiile de inovare în domeniul educației și formării profesionale inițiale (iVET) și continue (cVET).
Pornind de la aceste premise, proiectul InEcVET a încercat să stimuleze inovarea în domeniul VET, pe trei axe :
•

Completând eforturile formatorilor VET în a stimula inovarea, prin oferirea unui curriculum pentru formatori,
focalizat pe inovare, intraprenoriat, competențe de conducere, managementul schimbării

•

Introducând mecanisme de transfer al cunoaşterii, prin crearea de parteneriatel multipartite pentru cunoaștere
(Multi-Stakeholders Knowledge Partnerships - MSKP)

•

Inducând și creând grupuri de lucru (skunkworks) în domeniul VET și oferind rezultate pentru a aborda problemele identificate de către parteneriatele multipartite pentru cunoaștere

Punctul culminant al acestor axe este reprezentat de crearea unui ecosistem de inovare pentru domeniul VET
în Europa, care va consolida sistemele VET existente și va spori inovarea din domeniul VET. Grupurile de lucru
(skunkworks) de la nivelul fiecărei țări au oferit soluții pentru problemele cheie identificate de către părțile interesante, în timp ce este menținută o coerență care să permită unor astfel de rezultate să se extindă și spre alte
regiuni și țări din Uniunea Europeană.
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Așadar, InEcVET a fost un răspuns la apelul la acțiune legat de forța de muncă flexibilă. A introdus inovarea
vizavi de ‘cum să răspundem și să abordăm’ obstacolele cheie din domeniul VET și a pilotat grupuri de lucru
(skunkworks) din cadrul VET, pentru a găsi soluții pentru aceste obstacole. A creat parteneriate de durată pentru
cunoaștere, prin intermediul parteneriatelor multipartite pentru cunoaștere, pentru a asigura că inovarea și transformarea sunt procese continue. Le-a oferit formatorilor VET cunoștințele necesare pentru a fi capabili să stimuleze inovarea în domeniile lor. Combinarea tuturor acestor aspecte are ca efect crearea unui ecosistem viabil și
vibrant, care poate fi un punct de referință pentru o viitoare cooperare în cadrul vastului ecosistem VET al Uniunii
Europene.
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B. Pentru a înțelege problema
1.

Care sunt provocările cheie ale domeniului VET în Europa?

Literatura științifică, la fel ca și Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP), subliniază
că există elemente comune și diferențe între obstacolele întâmpinate de țări și efortul depus în a face domeniul
VET capabil să creeze o forță de muncă mai flexibilă și mai capabilă din punct de vedere tehnic.

Problemele comune din țările participante sunt:
1. imaginea relativ negativă a VET (în special iVET) în statele participante în acest proiect
2. lipsa unei comunicări eficiente între părțile interesate (actori guvernamentali, formatori VET, participanți VET
și oameni de afaceri) în asigurarea și planificarea serviciilor VET
3. nevoia îmbunătățirii competențelor formatorilor VET
4. nevoia pentru resurse suplimentare și o bună infrastructură în asigurarea de servicii VET
5. nevoia de a furniza o orientare clară participanților din VET, cu privire la cariera lor viitoare, inclusiv legătura
cu educaţia continuă

Scopul nu a fost acela de a aborda fiecare din aspectele de mai sus într-o manieră uniformă, întrucât furnizorii de
servicii VET operează în medii diferite. Totuşi atenţia a fost acordată tuturor ecosistemelor inovatoare create pentru a aborda dificultățile identificate într-o manieră care să se potrivească cel mai bine mediului local al acestora.
Analiza comparativă disponibilă pe site-ul proiectului (www.innovationecosystems.eu) a identificat și posibile
bune practici din țările participante la proiect. Intenția a fost de a creea un ecosistem inovator realizat cu efort local, pentru a-i asigura astfel succesul. Prin intermediul activității de cercetare și prin interacțiunea dintre partenerii
proiectului, au fost disseminate exemple de bune practici în cadrul ecosistemelor inovatoare locale, asigurând
astfel răspunsuri furnizate pe o scară mai largă la problemele mai sus menționate.

2.

Crearea de legături: bune practici, evoluție și controlul calității

A fost clar pentru toți partenerii care au contribuit la ecosistemele inovatoare că, în ciuda nevoii de varietate datorate mediului local, beneficiul colaborării poate duce la obținerea unor rezultate notabile. Localizarea ea fost
foarte importantă în asigurarea succesului: o înțelegere a contextului local a asigurat o pre-acceptare critică și
compatibilitatea cu prioritățile locale. Dar localizarea nu a stat în calea unei colaborări consolidate, mărite între
partenerii europeni.
Cooperarea nu vine doar din identificarea exemplelor de bune practici din fiecare țară; a fost activă pe toată durata evoluției proiectului. MSKP-urile au variat ca dimensiune și compoziţie în funcție de țară, dar tema generală și
eforturile au fost centrate pe îmbunătățirea fluxului de informații în rândul părților interesate VET. Mai mult, evoluția
membrilor MSKP, activ implicați, în grupurile de lucru pilot (skunkworks) a fost un alt exemplu al colaborării dintre
parteneri, care a dus la o evoluție similară a ecosistemelor locale.
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Analiza comparativă periodică a urmărit evoluția ecosistemului inovator local și corespondența dintre eforturile la
nivel local și eforturile celorlalți parteneri. De exemplu, am identificat elemente comune între abordările acțiunilor
întreprinse de grupurile de lucru pilot (skunkworks), atât în conceperea, cât și în derularea activităților alese: acest
lucru se datorează în special schimbului constant de informații dintre parteneri, care a oferit exemple de bune
practici cu privire la crearea MSKP-urilor și a grupurilor de lucru din cadrul VET.
În același timp, evaluările periodice de tip peer review au asigurat faptul că aspectele referitoare la calitate au fost
evaluate la un nivel satisfăcător. Faptul că au existat frecvent aceste recenzii periodice, combinat şi cu existența
unui protocol de asigurare a calității, a facilitat un înalt transfer de cunoaştere între țări, chiar dacă ecosistemele
inovatoare au operatat în contexte socio-economice divergente.
De aceea, în ciuda variaţiei necesare de a a sigura succesul proiectului la nivel local, partenerii au contribuit la furnizarea de ecosisteme care urmăresc aceleași obiective și scopuri. Aceste ecosisteme vin în contextul strategiei
2020 pentru o forță de muncă inovatoare și flexibilă, contribuind la eforturile de reducere a șomajului, dezvoltând
calificări multi-dimensionale și competențe cerute de piața muncii, reducând în același timp marginalizarea prin
sprijinirea populației adulte în vederea creșterii continue a competențelor etc.
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C. Ce oferim?
Proiectul InEcVET a activat în 4 țări alese pentru a crea un ecosistem inovator (Cipru, Irlanda, Portugalia și România):
1. Parteneriate multipartite pentru cunoaștere (MSKPs), pentru a informa și a conduce procesul de inovare VET
și pentru a ajuta fluxul de cunoaştere și de informații.
2. Crearea grupurilor de lucru pilot (Skunkworks), pentru a susține constatările parteneriatelor multipartite pentru
cunoaștere și pentru a lucra inovator în jurul blocajelor și al percepției VET, astfel încât să inducă inovarea.
3. Un curriculum pentru intraprenoriat adresat profesioniștilor din VET, pentru a încuraja creativitatea și inovarea
în domeniul VET.
4. O platformă online pentru formarea vocațională a intraprenorilor și pentru a prezenta schimbul de bune practici și a analiza calitatea.

I.

Parteneriate multipartite pentru cunoaștere (MSKPs)

Cercetarea a observat că parteneriatele multipartite pentru cunoaștere reprezintă o cale eficientă de identificare
a lacunelor și nevoilor legate de cunoaştre, pentru o mia bună furnizare a cunoaşterii. Este un organism informal
alcătuit din toate părțile interesate care doresc să lucreze împreună pentru atingerea scopurilor comune.
A fost conceput un cadru pentru constituirea optimă a MSKP-urilor, permițând astfel tuturor partenerilor să creeeze câte un MSKP specific contextului local, pe care să îl localizeze pentru a deveni astfel reprezentativ. MSKP-urile au fost concepute astfel încât să cuprindă părți interesate precum profesori și tutori VET, furnizori de servicii
VET în sectorul privat, experți în dezvoltarea vocațională continuă, manageri educaționali, deținători de afaceri,
antreprenori și agenții pentru suport și dezvoltarea afacerilor. MSKP-urile s-au reunit de cel puțin 8 ori în decursul
proiectului.
În vederea constituirii MSKP, o atenție deosebită a fost acordată de către organizații domeniului lor de activitate.
De exemplu, Irlanda și Portugalia s-au axat mai mult pe prevederile şi ofertele VET, în timp ce Cipru și România
au acordat atenție contextului academic. Oricum, toate instituțiile au inclus și elementul de ‘business’, considerat
cel mai important element al dezvoltării, care a şi asigurat de altfel succesul proiectului.
MSKP au confirmat existența mai multor puncte comune în diversul mediul VET. În ceea ce privește reglementările
din VET, scopurile par să se alinieze de vreme ce ţările iau în considerare căi de modernizare a reglementărilor
privind învăţarea din cadrul VET. Încă există unele domenii în care îmbunătăţirea a fost garantată, precum aspectul furnizării de formare pentru formatori, unde creşterea activităţii colaborative și specializarea profesorilor
ar putea contribui la acest lucru. Acesta este în parte scopul furnizării unui curriculum pentru VET focalizat pe
inovare și intraprenoriat, în cadrul proiectului InEcVET.
MSKP au reprezentat instrumentele pentru identificarea inovării necesare în actualul VET și pentru asigura că
material predat a fost pe subiectele şi la nivelul cerut de părțile interesate. Participarea lor activă la proiectarea
curriculumului și în feedback au asigurat că ceea ce s-a creat a satisfăcut nevoile localităţilor reprezentate în
proiect. Mai mult decât atât, acest sistem planificat de părți interesate a lucrat pentru a descrie proactiv viitoarele
nevoi VET, şi am văzut o evoluție a membrilor MSKP care au devenit punctul central al dezvoltării grupurilor de
lucru (Skunkworks).
Prin intermediul MSKP, proiectul a furnizat un ecosistem care vizează reducerea nepotrivirii abilităţilor, în timp ce
îmbunătăţeşte fluxul de informații către părțile interesate și diseminează prin intermediul sprijinului obţinut, spre
exemplu, din partea evenimentelor de formarea formatorilor și a altor mijloace media. MSKP-urile au servit, de
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asemenea, la realizarea principiului de bază al proiectului, care permite o mai mare relevanță și inter-schimburi
între piața muncii și educație, precum și învățarea inter-europeană prin inițiative de bune practici.

II.

Crearea grupurilor de lucru pilot (Skunkworks)

Crearea grupurilor de lucru (Skunkworks) pentru stimularea inovării în cadrul VET a fost întotdeauna de interes
central pentru inovarea din cadrul proiectului InEcVET. Partenerii proiectului au stabilit de la început un cadru
pentru crearea acestei inovări și pentru modul în care aceasta ar avea loc în cadrul sectorului VET.
Scopul acestui cadru a fost acela de a aduce mai aproape una de cealaltă lumea afacerilor și educația pentru:
•

a stimula răspunsuri inovatoare care să răspundă nevoilor afacerilor locale

•

îmbunătăți reglementărilor VET și a le face mai receptive la nevoile pieței

•

sprijini reforma politicilor pe baza faptului că se poate obținute mai mult din resursele existente

Cadrul a ghidat partenerii în organizarea grupurilor de lucru individuale ‘skunkworks’ în fiecare țară parteneră.
Acesta a cuprins o compilație de resurse și informații care oferă contribuția necesară pentru organizarea cu
succes a proiectelor grupurilor de lucru (skunkworks). Cadrul s-a axat pe furnizarea: termenilor de referință,
explorării condițiilor externe și generale, planificării, organizării și implementării procesului. De asemenea, a oferit
un profil al competenței, furnizând astfel o foaie de parcurs utilă pentru selectarea membrilor grupului de lucru
(Skunkworks). În plus, acesta a oferit sprijin pentru identificarea aspectelor cheie şi concentrarea pe o abordare
centrate pe rezultat a acestor skunkworks.
Caracterul informal al grupurilor de lucru (Skunkworks) și abordarea centrată pe rezultat a reprezentat un avantaj.
A creat un nou spațiu pentru ca diferitele părți interesate să îşi folosească cunoaşterea diversă pentru o cauză
comună identificată la nivel local. Grupurile de lucru (Skunkworks), modalitatea lor de lucru în practică și rezultatele se regăsesc în analiza comparativă pe site-ul proiectului.
În timpul procesului evoluția grupurilor de lucru (Skunkworks) a avut loc destul de organic prin MSKP. Acest
lucru a fost semnalat pentru prima dată în Irlanda și a fost adaptat ca o bună practică de către ceilalți parteneri.
Organizațiile s-au axat pe construirea grupurilor de lucru pe baza specialității lor existente. Toate țările au dezvoltat și au creat grupuri de lucru locale (Skunkworks) cu majoritatea participanților desprinși din MKSP, contribuind
la dezvoltarea mai realistă și mai practică a rezultatelor proiectului. Mai mult, toți partenerii au inclus aspecte ale
părților interesate din VET, în paralel cu MSKP. Aceste dezvoltări au fost benefice pentru proiect, deoarece au
permis o mai mare interacțiune între MSKP-uri, grupuri de lucru (Skunkworks), infrastructuri stabilite de educația
VET, părțile interesate cheie și eforturile globale ale proiectului. În unele cazuri, cum ar fi Portugalia și Cipru,
echipa de Skunkworks a permis extinderea MSKP-urilor pentru a introduce și alți actori interesați în mod deosebit de crearea unui proiect de Skunkworks. Astfel, diferitele echipe de Skunkworks și-au folosit timpul pentru
a îmbunătăți transferul de cunoaştinţe și îmbunătățirea procesului pentru a aborda provocările cheie identificate
anterior.
Evoluția proiectelor pe care grupurile de lucru pilot (skunkworks) a fost continuă. Ca urmare, au fost luate în considerare o gamă largă de sugestii în rezolvarea provocărilor cheie (care au fost identificate anterior). Sugestiile au
inclus o comunicare mai bună și inovativă a informațiilor, promovarea unor noi tehnici pentru a reduce nepotrivirile
în ceea ce priveşte abilităţile, introducerea formării de abilităţi soft (sociale), crearea de organisme informale de
coordonare multilaterală și campanii de sensibilizare cu privire la aspectele pozitive ale VET. Grupurile de lucru
(Skunkworks) au remarcat că eforturile lor au depins totodată și de forțele externe care ar fi putut compromite eficacitatea furnizării sugerate. Acestea au inclus schimbări neașteptate în organizație sau legislație, un ecosistem
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inflexibil al mediului VET și o finanțare insuficientă pentru experimentarea și pilotarea rezultatelor.
Grupurile de lucru (skunkworks) au lucrat pe o serie de probleme, sprijinind MSKP-urile. Acestea au variat de
la provocările globale ale sistemelor VET locale, la temele emergente din VET, și de la prezentarea propunerilor de inovare la decizia privind parametrii și limitările factorilor de timp, oferind în același timp sugestii privind
îmbunătățirea materialelor livrate. Mai mult, o serie de priorități strategice cheie au apărut prin intermediul proiectelor de Skunkworks locale. În acest scop, partenerii cu MSKP-urile și grupurile lor de lucru (Skunkworks) s-au
concentrat pe inovațiile derivate, printre altele, din schimburi de cunoștințe tacite și explicite, împreună cu accentul pus pe nevoia de a reduce nepotrivirea de abilităţi. Prin procesul echipelor pilot de Skunkworks, toate grupurile
de lucru locale au avut un produs local unic în ceea ce privește modul de abordare a provocărilor cheie cu care
se confruntă toți.
Inovația grupurilor de lucru (Skunkworks) este dublă. În primul rând, utilizarea cadrului de Skunkworks în VET,
cuprinzând o gamă largă de părți interesate, este o inovație. Soluția inovatoare implementată este scalabilă
pentru întreaga Uniune Europeană. Pentru a sprijini crearea de noi grupuri de lucru Skunkworks în VET, partenerii au creat un ghid util “Aşa da şi aşa nu!” care a colectat cercetarea și experiența celor patru grupuri de lucru
(Skunkworks) create prin intermediul InEcVET.
Cea de-a doua inovație se referă la rezultatul furnizat de cele patru grupuri de lucru pilot (Skunkworks). În ciuda
faptului că au fost stabilite pentru medii regionale, provocările pe care grupurile Skunkworks au încercat să le
atenueze sunt paneuropene. Aceste patru soluții diferite pot fi bune practici pentru alte regiuni europene care
intenționează să reducă nepotrivirile de abilităţi, să îmbunătățească imaginea VET și să creeze modalități mai
bune de comunicare între părțile interesate.

III.

Curriculum pentru intraprenoriat adresat profesioniștilor din VET

Nevoia de formare continuă și de îmbunătățire a abilităţilor personalului din VET a reprezentat una dintre
provocările cheie identificate în cadrul cercetării preliminare. Pentru a sprijini ecosistemul de inovare creat, formatorii VET au trebuit să fie sprijiniți în a deveni capabili să stimuleze inovația în cadrul organizațiilor lor VET.
Pentru a face acest lucru, a fost construită o serie de opt module, care să capaciteze formatorii VET cu abilitățile
de promovare a creativității și inovării.
Intraprenoriatul a constat în:
•

Modulul 1: Introducere în intraprenoriat

•

Modulul 2: Cercetare și analiză

•

Modulul 3: Generarea de idei

•

Modulul 4: Gândirea critică și rezolvarea de probleme

•

Modulul 5: Coordonarea procesului

•

Modulul 6: Mnagementul schimbării

•

Modulul 7: Gândirea laterală și creativitatea

•

Modulul 8: Managementul proiectului
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Aceste opt module au fost concepute pentru a asigura eşafodajul pentru formatorii VET în a-i face capabili să
stimuleze inovarea în cadrul organizației lor. Ele sunt disponibile pe site-ul proiectului atât ca opțiuni audio cât și
video. În cadrul modulului există un exemplu de setare a clasei, care să permită formatorului VET să folosească
materialul proiectat și să îl integreze în procesul de formare pe care acesta îl aplică curent altora. Aceasta permite
formatorilor VET să combine și să potrivească modulele și planul de lecție recomandat, pentru a crea lecția pe
care o pot preda apoi altora, fiind unică pentru situația lor.
Formarea a fost apreciată pozitiv de către formatorii VET cărora le place în special utilizarea unor posibile planuri
de lecții din care pot să ia ideile învățate și să le plaseze ca şi când cineva ar putea preda altora aceste idei, la
clasă. Astfel, formarea poate fi prin învățare mixtă sau integral online, cu exemple privind modul de a transfera
cunoștințele despre modulele online într-un mediu de clasă existent în cadrul celor opt planuri de lecție.
Inovația adițională a curriculumului pentru formarea privind intraprenoriatul constă în certificarea acestuia la nivel
XX cu XXXX, permiţând cursanţilor VET o traiectorie în recunoaşterea formală a îmbunătăţirii abilităţilor lor.
Curriculumul pentru intraprenoriat, finalizat prin intermediul grupurilor de lucru InEcVET (Skunkworks), este acreditat de Institutul de Leadership şi Management (ILM) ca un certificat de nivel 5. Această certificare va fi acordată
ca un modul component al Certificatului de Leadership și Management, care se referă la “gestionarea propriei
dezvoltări profesionale continue” (CPD). Scopul acestei acreditări a CPD este de a permite candidaților să își
asume responsabilitatea personală pentru gestionarea programului de intraprenoriat în propriile organizații VET
și propriile CPD ca rezultat al implicării lor în acest proces. Această certificare permite practicanților VET o cale
de recunoaștere formală a calificărilor lor de perfecționare.

IV.

O platformă online pentru formarea vocațională a antreprenorilor

Ecosistemul de inovare creat mai sus în cadrul celor trei axe ale formărilor VET, grupurilor de lucru și MSKP-urilor
a fost evaluat pe larg și au fost remarcate cele mai bune practici. Toate acestea, împreună cu curriculumul pentru
intraprenoriat care a fost creat, sunt disponibile pe site-ul proiectului.
Materialul a fost difuzat pe scară largă prin intermediul comunității locale a părților interesate din domeniul VET,
prin intermediul atelierelor de intraprenoriat, prezentărilor în cadrul formărilor și conferințelor VET. În plus, toate
rezultatele-cheie au fost difuzate prin intermediul mass-media, fiind parte a efortului de combatere a percepției
negative a VET la nivelul societăţii, în paralel cu utilizarea inovațiilor proiectului pentru a promova VET ca o
alternativă viabilă în ceea ce priveşte cariera. Planul de valorizare a urmărit activitățile de diseminare și a permis
partenerilor să învețe unii de la alţii cele mai eficiente metode de difuzare a rezultatelor proiectului către cei care
le-ar putea folosi cu adevărat.
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D. Analiza raportului dintre costuri și beneficii
pentru proiectul InEcVET
După cum s-a menționat anterior, inovația identificată în proiectul InEcVET este triplă. Ecosistemele de inovare
care au fost create se bazează pe MSKP care au combinat factorii de decizie, formatorii VET și afaceri în identificarea provocărilor majore, utilizarea Skunkworks în crearea a numeroase soluții inovatoare la problemele VET și
a educației vocaționale continue care a fost furnizată on-line și prin formarea față în față care a avut loc. O analiză
cost-beneficiu mai detaliată a proiectului este disponibilă pe site-ul proiectului.
Analiza a identificat faptul că costurile au constat în principal în orele necesare creerii ecosistemului. Aceste costuri există în principal în timpul creerii ecosistemului, în timp ce beneficiile se menţin atât timp cât activitățile ecosistemului există în raport cu părțile interesate din VET. Menținerea acestuia ar conduce, în mare parte, la costuri
în ceea ce privește participarea persoanelor la activități, precum și actualizarea acestora atunci când este cazul.
Deoarece cele mai multe costuri au fost observate în principal în stabilirea procesului și menţinerea beneficiilor,
durabilitatea procesului este astfel considerată viabilă.
Era clar că beneficiile au depășit costurile. Curriculumul a introdus inovația în arsenalul formatorilor din VET și
este disponibil pentru a fi reprodus fără costuri suplimentare, permițând unui număr tot mai mare de formatori
VET să participe și să învețe abilitățile oferite. Formalizarea acestei educații prin acreditare permite formatorilor
să folosească modulul existent ca eşafodaj pentru educația profesională continuă, în viitor.
Rezultatele create de proiectele grupului de lucru pilot (Skunkworks) oferă valoare, întrucât adresează probleme
cheie evidențiate de MSKP-urile locale, permițând noi moduri de a fi utilizate în rezolvarea problemelor existente.
Legătura dintre MSKP și grupurile de lucru (skunkworks) a dus la reușita proiectului de a avea părțile interesate
locale angajate în implementarea rezultatelor sugerate, reducând tensiunile. Mai mult, comunicarea sporită din
cadrul MSKP-urilor a permis un beneficiu în canalele de comunicare directă și non-formală a părților interesate,
ceea ce este foarte benefic în ceea ce privește politica de lansare. Astfel, avantajele cheie au fost îmbunătățirea
fluxului de comunicare, precum și accentuarea difuzării cunoștințelor, care au reprezentat rezultate cheie ale
proiectului.
Înființarea unui ecosistem de inovare a fost în favoarea acumulării de beneficii viitoare, în timp ce avantajele intangibile importante (reducerea nepotrivirii informației, utilizarea resurselor stabilite și a cadrelor de resurse) pot
conduce la beneficii pe o perioadă mult mai mare decât ciclul de viață al proiectului.
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E. Concluzii și recomandări cheie
Ecosistemele de inovare pot aborda provocările serioase care îngreunează dezvoltarea VET astăzi. Crearea
MSKP-urilor reprezintă un instrument eficient pentru a implica părțile interesate și a progresa în domeniul reducerii nepotrivirii abilităţilor. Informalitatea unui grup de lucru (Skunkworks) poate fi foarte eficientă în găsirea de
soluții la problemele în care eforturile colective ale părților interesate sunt esențiale pentru soluționarea lor.
Problemele pe care ecosistemele de inovare au căutat să le soluționeze nu au fost ușor de rezolvat. Imaginea negativă a VET, nevoia de instruire a formatorilor din domeniul VET, nepotrivirea abilităţilor dintre formarea
vocațională și afaceri și fluxul de comunicare sunt probleme complexe. Totuși, ecosistemele existente sunt parte
a soluției. Există ecosisteme VET dinamice care încurajează inovarea, care răspund unor influențe pozitive din
bunele practici. Acest ecosistem sprijină identificarea, testarea, dezvoltarea și evaluarea noilor abordări inovatoare în VET, utilizând în același timp parteneriatele pentru cunoaștere, pentru a găsi cele mai bune modalități de
punere în aplicare a acestora. Acest lucru poate duce la forța de muncă flexibilă pe care Europa 2020 o are în
vedere, prin sprijinirea unei economii de inovare care continuă să evolueze, să se adapteze, să se reconsidere și
să se reinventeze, pentru a crea și utiliza noi idei și informații.
O parte a succesului a fost angajarea continuă și efectivă a părților interesate din domeniul VET pe tot parcursul
procesului. Angajarea părților interesate în întregul efort a fost esențială pentru succesul acţiunii. Părțile interesate au participat adesea informal, însă li sa permis să-și formalizeze angajarea, fie prin intermediul proiectelor
de grup, fie prin curriculum-ul și certificarea intraprenorială. Implicarea părților interesate în toate cele trei axe
ale parteneriatului, grupurilor de lucru și curriculum-ului a asigurat implementarea cadrului sugerat fără tensiuni,
iar utilizarea rezultatelor furnizate a fost mare. Implicare părților interesate a asigurat, de asemenea, difuzarea
eficientă a activităților în societate, membrii MSKP devenind “ambasadorii” proiectului și rezultatelor sale. Astfel,
cheia pentru a înțelege succesul proiectului este cooperarea părților interesate prin intermediul MSKP-urilor,
însoțite de grupurile lor locale de lucru (Skunkworks). Acest cadru poate fi reprodus atât în alte sectoare ale
educației cât și în alte state membre.
Curriculum-ul și certificarea acestuia permit profesioniștilor din VET să aleagă tipul de educație vocațională
continuă care funcționează cel mai bine pentru ei precum și ceea ce simt cse potriveşte cel mai bine pentru clasa
lor de cursanţi. Învățarea poate fi totuși mai formală, prin certificarea oficială. Această abilitate de a alege acreditarea formală sau non-formală permite curriculum-ului să se adreseze profesioniștilor din domeniul VET din Europa
și să le acopere nevoile în ceea ce privește încurajarea inovației în cadrul educației VET.
Ceea ce este încurajator este că toți partenerii așteaptă ca rezultatele programelor InEcVET să aibă un efect de
durată, deoarece beneficiile se acumulează de-a lungul timpului. Această atitudine pozitivă indică implicarea pe
termen lung a membrilor locali care au participat la crearea unui ecosistem de inovare de lungă durată și ar dori
să meargă mai departe.
Constatările subliniază necesitatea angajării post-proiect a factorilor de decizie. Este necesar să se inițieze un
dialog și să se comunice cu factorii de decizie cu privire la implicarea părțile interesate la toate nivelurile atunci
când se creează politicile VET. Cadrul și rezultatele pe care le prezentăm aici indică nu numai modul în care
poate fi creat un ecosistem, dar oferim, de asemenea, cadrul în care să putem implementa acest sistem. Acest
document de politică, atunci când va fi operaţional, va servi efortului de a menține domeniul VET relevant pentru
societatea europeană a viitorului.
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Anexa A: Secțiunea cum să
Cum să: Construiești un bun parteneriat multipartit pentru cunoaștere
Discuțiile privind cele mai bune practici și provocări au evidențiat o serie de aspecte-cheie pentru un MSKP de
succes. Este recomandat ca MSKP să țină cont de acestea, pentru a asigura un mediu MSKP adecvat, şi anume:
•

sprijinirea părților interesate în vederea identificării rolului lor în proiect

•

este esențial să păstrăm activ interesul părților interesate pe toată perioada proiectului

•

trebuie prevăzută o perioadă de timp suficientă pentru diseminarea și “absorbția” rezultatelor

•

compatibilizarea părților interesate referitor la timpul lor disponibil

•

transmiterea către membrii a celor mai bune practici europene ajută la inovare

•

obținerea mixului de oameni de afaceri, educație și factori de decizie înseamnă adesea că există persoane
angajate în mod activ, și nu persoane care reprezintă cea mai înaltă autoritate

•

Atragerea de noi membri în MSKP pe măsură ce agenda acestora se extinde poate fi utilă
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Cum să: Creezi grupuri de lucru pilot (skunkworks)
Grupurile de lucru (skunkworks) reprezintă un grup mic și nu prea structurat de oameni care studiază și dezvoltă
un proiect în interesul inovației în tehnologie. Adesea este orientat spre rezultat și, prin urmare, se concentrează
asupra soluțiilor. Pentru a realiza un grup de lucru (Skunkworks) de succes:
•

Fiţi informali când alegeţi cele mai bune persoane pentru sarcina la îndemână și nu pe cei care ar putea fi
responsabili în mod nominal

•

Motivați echipa și creați un sentiment de angajare constantă

•

Asigurați-vă că stilul de conducere se potrivește membrilor; în InEcVET participanţii la proiect care au avut o
viziune clară asupra a ceea ce vrem să realizăm, adesea au luat conducerea.

•

Asigurați-vă că timpul de care Skunkworsk are nevoie se potrivește cu agendele aglomerate ale participanților
și că nu este un angajament de timp nelimitat. El este orientat spre sarcină, iar odată ce sarcina s-a terminat,
echipa se poate dizolva.

•

Echipele mai mici funcționează cel mai bine datorită accentului pus pe viteză și informalitate.

•

În plus, sugerăm că un grup de lucru pentru educație ar trebui să fie deschis și să participe și membri externi
atunci când este nevoie.

•

Organele statutare responsabile cu VET au fost o resursă neprețuită. Includeţi factori de decizie în grupurile
de lucru (skunkworks) sau asiguraţi comunicarea eficientă a grupului de lucru (Skunkworks) cu aceştia.
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