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Realizat de Municipality of Lousada

Numărul proiectului:
562126-EPP-1-2015-1-IE-EPPKA3-P1-Forward
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Rezumatul proiectului
Rezumatul proiectului cuprinde o privire de ansamblu concisă asupra istoricului dezvoltării proiectului, grupurilor
țintă cheie, asupra principalelor obiective și metodologii utilizate în vederea conturării rezultatelor proiectului. De
asemenea, rezumatul conține studii de caz și testimoniale din fiecare țară parteneră. Este un produs cheie care
intenționează să promoveze proiectului, fiind realizat în limba fiecărei țări partenere.
“InEcVET: Innovation Ecosystems for VET” (InEcVET: Ecosisteme de Inovare pentru Educațiă și Formarea
Vocațională) este un proiect cu o durată de doi ani, începând cu 1 Noiembrie 2015 până la 31 octombrie 2017.
Proiectul este finanțat prin intermediul programului Erasmus+ al Uniunii Europene (Acțiunea cheie 3: Sprjin pentru
promovarea politicilor, nr. de ref.: 562126-EPP-1-2015-1-IE-EPPKA3-PI-FORWARD). Partenerii proiectului provin
din 10 instituții diferite, din 5 țări europene, după cum urmează:
1.

Irlanda (coordonator)

2.

Cipru,

3.

Finlanda,

4.

Portugalia,

5.

România.

Organizațiile sunt următoarele: Louth and Meath Education and Training Board (Irlanda), the Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology (Cipru), Municipality of Lousada (Portugalia), the Meath Community Rural and Social Development Partnership Limited (Irlanda), Asociaţia Oamenilor de
Afaceri Argeş (România), Innoventum Oy (Finlanda), Universitatea din Piteşti (România), Conselho Empresarial
do Tamega e Sousa (Portugalia), European University Cyprus (Cipru), Future In Perspective Limited (Irlanda).

Multi-Knowledge Stakeholder Partnership meeting, România
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Privire de ansamblu asupra istoricului dezvoltării
proiectului
Activitatea consorțiului proiectului a fost împărțită într-o serie de faze interconectate. Comitetul executiv al proiectului a avut un rol important în asigurarea respectării programului agreat. Activitatea consorțiului proiectului
cuprinde următorii pași:
a) Realizarea temeliei, a punctului de plecare – Reprezintă faza de pregătire a proiectului, partenerii realizând o cercetare specifică la nivel local pentru a putea stabili un punct de referință pentru furnizarea VET
ca punct inițial de raportare a acțiunilor dezvoltate în cadrul proiectului. În cadrul acestei etape inițiale
a fost realizată și o analiză comparativă a furnizării VET între țările partenere. De asemenea, partenerii
au subliniat cine reprezintă părțile interesate, cine trebuie să fie implicat la nivel local în cazul succesului
proiectului. Prima etapă a fost încheiată la finalul celei de-a treia luni de activitate.
b) Crearea de instrumente și resurse esențiale – Chiar în timpul desfășurării etapei de pregătire, partenerii
se ocupau și de crearea unei serii de instrumente și resurse esențiale, necesare unui management de
proiect și a unei implementări de succes. În prima lună, au fost dezvoltate un plan de calitate și un cadru
pentru asigurarea calității, cu scopul de a asigura respectarea unor standarde în toate aspectele activității
consorțiului. A fost conturat și un plan de valorificare, pentru a asigura realizarea unor acțiuni de diseminare și exploatare esențiale ce urmau a fi înregistrare în mod corespunzător de către toți partenerii. Tot
în decursul primei luni a fost dezvoltată și infrastructura tehnologică necesară prezenței online și facilitării
comunicării dintre partenerii din consorțiu și părțile interesate. Asigurarea calității, valorificarea și infrastructura tehnologică vor fi permanent gestionate și dezvoltate de-a lungul vieții proiectului.
c) Dezvoltarea acțiunilor – Activitatea propriu-zisă de dezvoltare a conceptului ecosistemului de inovare
a început la prima reuniune de proiect, în cadrul căreia toți partenerii au contribuit la definirea elementelor esențiale în cazul unui concept dovedit a fi robust, versatil și aplicabil în context local. Asigurarea
identificării și implicării părților interesate potrivite, corecte (Luna 3); abordarea nevoilor de formare ale
profesioniștilor VET (Luna 6); existența suportului potrivit dezvoltării și testării inovărilor VET (Luna 12);
dezvoltarea unei evaluări asupra concordanței dintre realizări și scopul urmărit și a unui cadru de analiză a
costurilor și beneficiilor (Luna 15); toate acestea sunt acțiuni abordate consecutiv în vederea atingerii nevoilor proiectului. Parteneriatul de cunoaștere între părțile interesate a fost stabilit în fiecare țară parteneră
în decursul celei de-a treia luni. Curriculumul pentru intraprenoriat a fost stabilit de către parteneri în luna
12, produs până în luna 15 și implementat până în luna 18. Cadrul grupului de lucru (Skunkworks) a fost
stabilit până în luna 12, iar cadrul de evaluare și de analiză a raportului costuri-beneficii pentru aprecierea
noilor inovații VET au fost pregătite până în luna 15.
d) Monitorizarea acțiunilor – Pocesul analizei comparative inițiat la debutul proiectului a continuat de-a lungul întregului ciclu de viață al acestuia, pentru a evalua modalitatea de percepție a fiecărei acțiuni dezvoltate în fiecare țară parteneră, și pentru a compara succesul fiecărei etape a proiectului. În timp ce fiecare
partener se axează pe specificul local, procesul analizei comparative contribuie la identificarea domeniilor
unde progresul a stagnat în unele țări partenere, din cauza lipsei de susținere, interes și implicare, în
timp ce în alte țări progresul este unul accelerat datorită circumstanțelor sau susținerii acordate. Studiile
comparative trans-naționale au susținut procesul de îmbunătățire a politicilor, permițând partenerilor și
factorilor de decizie să contureze lecții de politici valide în urma celor identificate. Pe lângă aceste analize
comparative, au fost realizate și o serie de monitorizări pentru a primi feedback din partea educatorilor
seniori, managerilor de afaceri sau a decidenților. Aceste monitorizări au fost realizate în lunile 6, 12 și 18,
pentru a coincide cu planificarea reuniunilor de proiect. Pe lângă toate acestea, expertul extern însărcinat
cu procesul de evaluare externă a realizat un raport de evaluare intermediar și o evaluare finală sumativă.
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Reuniunile de proiect au fost stabilite la un interval de 6 luni, pentru a susține cooperarea transnațională și
schimbul de bune practice. S-a realizat și o serie de evenimente publice de-a lungul desfășurării proiectului; cel
mai important dintre acestea este reprezentat de discuțiile de la masa rotundă, care au avut loc în a 6-a lună în
România, în luna a 12-a în Cipru și în luna a 18-a în Portugalia. Conferința finală stabilită pentru luna a 24-a, în
Irlanda, va fi deschisă de către un Membru Irlandez în Parlamentul European, şi va marca punctul culminant al
întregii activităţi a proiectului.

Grupuri țintă cheie
Grupurile țintă inițiale ale proiectului se împart în următoarele categorii:
1.

Manageri educaționali din domeniul VET, în special cei care fac parte din CVET (educaţia şi formarea
profesională continuă). Scopul proiectului este încurajarea acestor manageri educaționali care se bucură de
libertate locală în ceea ce proveşte programarea și oferirea de cursuri VET, în a:
a) spori creativitatea în rândul profesioniștilor VET pe care îi angajează;
b) susţine experimentarea în proiectarea curriculumului;
c) susține experimentarea în furnizarea curriculumului;
d) realiza dialoguri constructive cu membrii comunităților de afaceri;
e) colabora îndeaproape cu agențiile de dezvoltare pentru a identifica viitoare nevoi de formare.

2.

Profesioniști din domeniul VET, fie ei profesori/tutori într-o instituție publică, instituție private de formare, ONG
non-profit, sau formatori în cadrul unei companii. Scopul proiectului este încurajarea acestor profesioniști în
vederea:
a) dezvoltării capacității de a inova și de a gândi creativ prin a urmări noul curriculum dedicat ca parte
integrată a formării lor profesionale continue;
b) stabilirii unor legături cu colegii practicanți care activează într-un mediu asemănător sau chiar diferit,
urmărind schimbul de bune practici, discutarea ideilor și creșterea încrederii;
c) observării unor medii de învățare alternative care pot fi mai potrivite pentru cursanți, sau a unor modalități
de ajustare a stilului de predare.

3.

Afaceriști, lideri sau reprezentanți ai unor instituții din regiuni locale potrivite pentru proiect. Scopul proiectului
este încurajarea acestor afaceriși și reprezentanți, astfel încât să:
a) îi implice pe prestatorii de servicii din domeniul VET, pentru a discuta cum activitatea lor poate fi adaptată
nevoilor pieței;
b) reflecteze asupra propriului rol și asupra responsabilităţii lor, asupra rolului în cadrul companiei, activității
de formare și de perfecționare a angajaților;
c) contribuie la procesul de cercetare pentru a se asigura că nevoile viitoare pot fi previzionate și abordate
în mod corespunzător.
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Principalele obiective și scopuri
În mod special, scopul și obiectivele proiectului sunt direct legate de provocările pe care Uniunea Europeană
intenționează să le abordeze ca parte a strategiei Europa 2020. Scopul proiectului este acela de a îmbunătăți
contribuția VET la inovație în Statele Membre, în timp ce sporește incidența inovației în domeniul VET. Obiectivul proiectului este acela de a defini și pilota un ecosistem inovator pentru VET, bazat pe un set de elemente și
principii stabilite care pot fi aplicate drept un cadru pentru inovare în Statele Membre. Funcția acestul ecosistem
este susținerea identificării, testării, dezvoltării și evaluării unor noi abordări inovatoare în sfera VET, abordări cu
potențial recunoscut. Susținerea unei economii invatoare înseamnă evoluție, adaptare, reinventare și re-proiectare, pentru a crea și utiliza noi idei și informații, atât în cadrul produselor și serviciilor existente, cât și în cadrul
unora noi.

Metodologia utilizată în vederea obținerii
rezultatelor scontate în cadrul proiectului
În fiecare ţară parteneră a fost format un comitet al părților-cheie interesate, format din reprezentanți din domeniul
educației (organizații și profesioniști VET), ai pieței muncii (IMM-uri, agenții de support în domeniul afacerilor).
Aceste comitete, numite “Parteneriatul pentru Cunoaştere al Factorilor Interesaţi”, colaborează pentru a susține
dezvoltarea viitoarelor ecosisteme inovatoare, reunind un set de competențe diverse, experiențe și resurse care
contribuie la acest lucru, fiind necesare inovării economiei moderne. Aceste părți interesate lucrează proactiv
pentru a identifica tendințe noi, importante, care pot influența piața muncii și cererile din domeniul VET și, de asemenea, pentru a descoperi inovări eficiente care pot face din domeniul VET unul adaptat nevoilor.
În vedere dezvoltării ecosistemului inovator propus, consorțiul proiectului a urmărit o abordare ab initio pentru
a-și dezvolta activitatea, asigurând un un sistem de susținere bun pentru cei implicați. Suportul dezvoltat include:
1. Parteneriatele pentru Cunoaştere ale Factorilor Interesaţi pentru a oferi informații și pentru a coordona
procesul de inovare VET;
2. un curriculum acredidat și dedicat pentru intraprenoriat, în vederea favorizării creativității și inovării și în
vederea susținerii dezvoltării profesionale cuntinue a profesorilor și tutorilor;
3. un cadru aprobat și susținut pentru managerii educaționali și alte părți interesate, în vederea facilitării
grupurilor de lucru (Skunkworks) de către echipe de educatori care au urmat curriculumul pentru intraprenoriat;
4. un cadru acceptat pentru pilotarea și testarea inovărilor VET dezvoltate;
5. un cadru de analiză și evaluare a costurilor și beneficiilor pentru a evalua potențialul răspândirii aplicației
dezvoltate și a scalabilității;
6. o platformă online unde antreprenorii în cauză pot face schimb de bune practici și pot discuta pe marginea rezultatelor proiectului cu omologii lor din țară sau străinătate.
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1.

Parteneriatele pentru Cunoaştere ale Factorilor Interesaţi 			
(Multi-Stakeholders Knowledge Partnerships - MSKPs)

Principiul fundamental care stă la baza proiectului este reprezentat de nevoia din ce în ce mai mare de colaborare dintre piața muncii și educație, iar acest lucru a fost realizat în cadrul proiectului prin stabilirea Parteneriatele
pentru Cunoaştere ale Factorilor Interesaţi în fiecare dintre cele 5 țări partenere. Parteneriatul cuprinde profesori
și tutori VET, furnizori de servicii VET din sectorul privat, experți în formarea și dezvoltarea profesională continuă,
manageri educaționali, afaceriști, antreprenori și agenții de susținere și dezvoltare a afacerilor. Părțile interesate
la nivel local au discutat pe marginea temelor proiectului, identificând competențe necesare existente și viitoare
pe piața de muncă locală și regională și în același timp, discutând meritele asigurării învățării în diferite medii, prin
utilizarea metodologiilor inovatoare, precum învățarea bazată pe activitate, învățarea online etc.
Aceste părți interesate au adus la un loc elementele cheie necesare ecosistemului inovator propus. De aceea,
Parteneriatul a definit dezvoltarea ecosistemului inovator și a oferit plus valoare rezultatelor procesului, influențând
recomandările politice, bazându-se pe experiența lor din cadrul acestui ecosistem, pentru a putea discuta inovarea din cadrul VET. Implicarea în acest parteneriat a facilitat și posibila colaborare dintre politicile VET și alte
domenii precum angajabilitatea, afaceri economice, afaceri sociale etc., fiind recunoscute și strâns legate de
obiectivele și scopul proiectului.

2.

Curriculum pentru intraprenoriat

Susținerea rolului profesorilor și tutorilor în acest nou ecosistem inovator este imperios necesară. Dezvoltarea
unui curriculum combinat pentru intraprenoriat care abordează în mod specific nevoile profesorilor și tutorilor în
formarea antreprenorilor reprezintă una dintre inovațiile semnificative. Înainte de acest proiect, în Europa, nu erau
disponibile resurse educaționale deschise sub forma unui curriculum pentru intraprenoriat. Noile resurse pentru
dezvoltare profesională sunt disponibile în limbile tuturor partenerilor.
Profesorii care lucrează pentru a găsi soluții şi idei inovatoare pentru problemele identificate tind să se axeze pe
inovări specific subiectului, nu pe inovări care vizează abordările predării și învățării sau mediile care pot afecta
sistemul VET pe larg. Pentru a sprijini activitatea profesorilor, grupurile de lucru locale (Skunkworks), din care
fac parte și profesorii, urmăresc să definească domenii și probleme care să fie abordate în demersal lor inovativ.

3.

Grupurile de lucru (Skunkworks)

Inovarea în sectorul privat este realizată prin mai multe metode, dar în majoritatea situațiilor, remarcăm existența
unei bune activități de echipă. Proiectul creează condițiile susținerii inovării prin imitarea unuia dintre cele mai cunoscute modele de inovare din sectorul privat. Partenerii au creat un cadru pentru grupul de lucru (Skunkworks),
în vederea susținerii experimentării. Acest aspect este susținut de o rețea online formată din profesioniști și membrii din comunitatea de afaceri care susțin practicile bazate pe reflecție și facilitează interacțiunea.
Problemele abordate în grupurile de lucru individuale (Skunkworks) sunt definite și acceptate de parteneriatele
multipartite de cunoaștere din fiecare țară parteneră. O data ce aceste probleme au fost identificate cu sprijinul
MSKP, grupurile de lucru (Skunkworks) colaborează în cadrul a 8 sesiuni față în față, pentru a dezvolta un proiect de inovare care să abordeze lacunele identificate în domeniul VET și pentru a implementa și testa inovarea,
pentru a evalua succesul inovării și scalabilitatea acesteia față de alți furnizori VET; activitatea culminează cu
recomandările de politici care se bazează pe mărturii, fiind relevate pentru furnizarea de servicii VET în fiecare
țară parteneră.
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4.

Cadrul pentru pilotare și testare

Lucrând în parteneriat, furnizorii de servicii VET și sectorul de afaceri local asigură disponibilitatea resurselor
necesare pentru pilotarea și testarea inovărilor VET. Inovările dezvoltate abordează probleme variate, precum:
a. domenii legate de accesul la servicii VET, precum recunoașterea priorităților învățării, asigurării de servicii flexibile pentru cursanții adulți, grupuri de învățare formate din angajatori și formatori;
b. domenii legate de practicile de predare și învățare care pot include utilizarea noilor medii de învățare
bazate pe TIC, integrarea noilor tehnologii la clasă, îmbunătățirea unităților de învățare active, utilizarea din ce în ce mai pregnantă a abordărilor constructive și centrate pe cursant, punerea accentului pe
rezultatele învățării;
c.

noi metode de evaluare care să se axeze pe competențe în detrimentul cunoștințelor, utilizarea frecventă
a evaluării inter pares;

d. noi metode organizaționale care necesită mecanisme de asigurare a serviciilor multipartite, finanțare
bazate pe performanță, noi metode de finanțare a educației;
e. noi servicii legate de inovare precum logarea online, dezvoltarea bibliotecilor online, servicii educaționale
personalizate, noi mecanisme de evaluare.
Implicarea părților interesate în procesul de pilotare și testare a fost foarte importantă în obținerea rezultatelor
scontate.

5.

Evaluarea și analiza raportului costuri-beneficii

Unul dintre cele mai importante elemente ale ecosistemului inovator propus este reprezentat de ghidul pentru
realizarea evaluării și pentru analiza raportului dintre costuri și beneficii. Prin acest ghid, partenerii se asigură că
inovarea promovată este solidă, potrivită și benefică.
Inovarea în domeniul VET poate avea un impact considerabil asupra unei varietăți de domenii politice, având
un impact direct asupra angajabilității și problemelor de politică socială, dar și asupra politicilor educaționale.
Potențialul impact din aceste domenii a fost luat în vedere în cuprinsul cadrului pentru evaluare propus.
Întrucât cadrul temporal al proiectului este limitat, iar potențialul de realizare a unor evaluări pe scară largă privind
impactul este de asemenea limitat, ecosistemul inovator propus va continua mult după încheierea proiectului.
Disponibilitatea cadrului pentru evaluare și pentru analiză a raportului dintre costuri și beneficii asigură continuitatea utilizării rezultatelor și inovărilor realizate în cadrul proiectului, dezvoltate de grupurile de lucru (Skunkworks)
în colaborare cu parteneriatele multipartite de cunoaștere, având potențialul de a fi adaptate și transferate altor
furnizori de servicii VET din țările partenere și din întreaga Europă.

6.

Platforma online

Platforma online include un observator online pentru inovare care să susțină învățarea continuă, în timp ce experții
pot fi implicați în discuții și dezbateri pe marginea inovărilor în domeniul VET.
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Studii de caz și testimoniale din fiecare țară
parteneră
Studiu de caz Irlanda
Gen, domeniu de activitate, experiența în calitate de profesionist VET
Femeie, Consilier formare senior în cadrul Centrului Regional pentu Competențe și Formare, LMETB. Lucrez cu
începători din 27 de domenii de afaceri și 7 ocupații. Sunt persoana de legătură și consilier între începători, companie și furnizorul de formare. Lucrez ca profesionist VET de peste 15 ani.

Cum evaluați gradul de implicare a MSKP la nivel național în cadrul proiectului InEcVET? Care sunt principala contribuție, succesul sau dificultățile întâmpinate de membrii MSKP?
Preocuparea inițială a MSKP a fost aceea de a ne ajuta în identificarea dificultăților pe care le aveau în vedere
și de a accesa oportunități de formare în sectorul Formării și Educației Viitoare. Principala contribuție aparține
angajatorilor din cadrul MSKP, care ne-au explicat foarte clar că nu înțeleg jargonul utilizat în FEV din Irlanda,
neînțelegând toate calificările oferite în cadrul serviciilor. Succesul nostru, în calitate de instituție, constă în identificarea clară a problemelor cu care se confruntă. Dificultățile întâlnite de membrii MSKP se leagă și de respectarea timpului și a programului din cadrul proiectului. Întrucât majoritatea participanților este reprezentată de oameni
de afaceri locali și oameni care lucrează în IMM-uri, a fost destul de complicat să participe la întâlniri.

Cum evaluați succesul pilotării formării? Conținutul este potrivit și relevant? Care sunt principalele beneficii și provocări observate în cadrul procesului de formare?
Consider că pilotarea formării a fost un succes datorită nivelului grupului de lucru (Skunkworks) și a relațiilor de
prietenie dezvoltate în timpul activității din cadrul grupurilor. Toți participanții s-au simțit în largul lor vorbind în fața
unui auditoriu. S-a apelat la sprijinul unui facilitator care să rupă barierele și să promoveze încrederea în cadrul
grupului, în special pentru că LMETB a realizat schimbări și progrese importante în ultimii ani, iar membrii grupurilor de lucru (Skunkworks) nu au lucrat împreună până în acest moment, aceasta fiind prima ocazie în care un
astfel de proces a fost utilizat.
Videoclipurile au fost foarte interesate, iar curriculumul simplu. Videoclipurile și scenariile utilizate de noi au fost
înregistrare și scrise în limba engleză. Conținutul a fost potrivit și relevant.
A trebuit să urmărim unele videoclipuri acasă pentru a putea discuta pe marginea lor și a conținutului atunci când
grupul de lucru se reunea.
Înainte de a finaliza jurnalul cursantului a existat o lungă vacanță de vară, ceea ce a făcut dificilă revenirea în
activitate pentru completarea lui.

Care sunt membrii grupului de lucru din țara dvs.?
Roasaleen Lawlor - ICT LMETB
Elma McMahon – RSTC LMETB

Rezumatul proiectului
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Jennifer Nolan – Meath Partnership
Sarah Land – Meath Partnership
Vivienne Branigan – LMETB
Debbie Woods – Serviciu de literație pentru adulți LMETB
Mary Wilton – Educația adulților LMETB
Fiona Carmody – Facilitator
Kelvin Harvey – Manager calitate, RSTC, LMETB
Hazel Leahy – Adult Education LMETB
Ciaran O’Donnell – PLC, LMETB
Jane O’Kelly – Dublin City University

Care este problema identificată de dvs. pe care inovarea din cadrul proiectului o abordează?
Problema identificată de noi și abordată de inovarea proiectului este reprezentată de percepția negativă pe care
publicul general și angajatorii au au față de educația și formarea continua în Irlanda, în special privită în comparație
cu al treilea nivel de formare.

Ce activități inovatoare au fost dezvoltate și implementate de grupurile de lucru la nivel local?
Am dezvoltat o strategie de comunicare și relații publice, pentru a promova educația complementară la nivel local,
în rândul angajatorilor, potențialilor cursanți și a propriului personal din cadrul LMETB. Ca parte a strategiei, am
lucrat la conceperea unui calendar anual care să sublinieze clar oportunitățile pentru evenimente de promovare,
să producă servicii de informații și o gamă de videoclipuri de promovare.

Cum evaluați succesul produselor dezvoltate de proiectul InEcVET?
Strategia de comunicare și relații publice dezvoltată este cuprinzătoare și va fi benefică promovării serviciilor de
formare și educație complementară în cadrul LMETB în anii ce urmează. Gama de videoclipuri pe care o realizăm
va fi complementară acestei strategii. Videoclipul pentru personalul intern a fost deja prezentat la instalarea noului personal în cadrul LMETB și a fost bine primit de către aceștia, inlcusiv de către directorul pentru educație și
formare complementară și de către directorii școlilor din LEMTB.
Cum ați descrie experiența dvs. în calitate de participant la proiectul InEcVET, membru al MSKP sau/ și al
grupului de lucru local?
M-am bucurat să fac parte din acest proiect. Uneori a fost extenuant, având în vedere că am acest nou rol în
LMETB de puțin timp. Am fost implicată, pentru o perioadă, în două proiecte europene care au consumat mult
timp personal datorită angajamentului asumat și călătoriilor. Pot observa cu adevărat beneficiile existenței unui
ecosistem de inovare.
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Studiu de caz Cipru
Gen, domeniu de activitate, experiența în calitate de profesionist VET
Bărbat, profesionist implicat de mai bine de 20 de ani în educarea și formarea oamenilor pentru leadership și
inovare (vârsta cuprinsă între 20 și 69 ani).

Cum evaluați gradul de implicare a MSKP la nivel național în cadrul proiectului InEcVET? Care sunt principala contribuție, succesul sau dificultățile întâmpinate de membrii MSKP?
Membrii MSKP au lucrat în special pentru a reuni o varietate de persoane din mediul academic, profesioniști din
domeniul VET, reprezentanți guvernamentali, afaceriști și societatea civilă pentru a reflecta asupra problemei
inovării și antreprizei din cadrul sistemului VET existent în Cipru.
Observăm succesul membrilor MSKP din Cipru în următoarele domenii:

1.

Prezentarea unor noi concepte unei audiențe largi

Au fost prezentate audienței ideile cu privire la intraprenoriat și la grupul de lucru, (Skunkworks) permițând
unui număr mare de persoane să afle informații despre noile instrumente și concepte. Acest lucru a fost consolidat prin intermediul formării, întrucât a permis participanților să învețe despre concepte noi, inovatoare, și
instrumente pe care le pot folosi în practica personală.
2.

Identificarea problemelor locale în domeniul VET

Membrii MSKP la nivel local au purtat discuții deschise în vederea identificării problemelor locale, într-o
manieră care nu a fost posibilă anterior, prin participarea și contribuția adusă de toți membrii la procesul de
identificare.
3.

Discuții pe marginea tipului de inovare preferat pentru domeniul VET

Mi-au permis să discut personal cu alți formatori VET despre diferitele tipuri de inovări necesare atingerii obiectivelor absolvenților VET. Am observant că există idei commune cu privire la modalitatea de a face oamenii
să fie flexibili și întreprinzători, am ajuns la un acord asupra mai multor probleme, urmând să lucrăm împreună
în cadrul grupurilor de lucru (Skunkworks) pentru a identifica soluțiile cele mai adecvate. Discuțiile deschise
cu autoritățile guvernamentale au permis identificarea unor căi de urmat în vederea atingerii scopului comun.

Cum evaluați succesul pilotării formării? Conținutul este potrivit și relevant? Care sunt principalele beneficii și provocări observate în cadrul procesului de formare?
Faptul că partea teoretică a cursurilor disponibilă online este combinată, în același timp, cu exemplele practice
care fac parte din formarea față în față reprezintă un lucru benefic. Conținutul este potrivit și abordează o gamă
largă de competențe antreprenoriale necesare celor care doresc să introduce elemente inovatoare în propriile
organizații. Timpul alocat este echilibrat, de vreme ce am putut participa la cursurile online de acasă.

Rezumatul proiectului
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Care sunt membrii grupului de lucru din țara dvs.?
Agențiile guvernamentale relevante pentru domeniul VET, formatorii VET, personal academic și societatea civilă
implicată în educație.

Care este problema identificată de dvs. pe care inovarea din cadrul proiectului o abordează?
Sugestia de a crea un transfer de cunoștințe în cadrul grupurilor de lucru (Skunkworks) reprezintă un progres natural necesar obținerii rapide de rezultate pentru principala problemă existentă în raportul informații-competențe.
Între sugestiile grupurilor de lucru (Skunkworks) din Cipru se numără:
•

Există o lipsă de informații între decidenți și părțile interesate, atât pe verticală cât și pe orizontală.

•

Trebuie să reducem dezechilibrul competențelor întrucât deseori absolvenții nu au reușit să dobândească
competențele necesare intrării pe piața muncii, una dintre principalele cause fiind progresul tehnologic
accelerat.

Prin urmare, a fost propus un mecanism de urmărire a lacunelor și de promovare a cooperării între toți actorii din
domeniul VET.

Ce activități inovatoare au fost dezvoltate și implementate de grupurile de lucru la nivel local?
Grupurile de lucru la nivel local (Skunkworks) au identificat problemele și au ajuns la un acord asupra dezvoltării
unui organism informal care să realizeze activități inovatoare în mai multe etape.
Crearea unui organism de coordonare informal și activ (cel puțin inițial) va reuni toate părțile interesate care se
vor axa pe acțiune, vor asigura liniile directoare, ghidul necesar și vor reprezenta un feedback informativ în rândul
părților interesate din domeniul VET.
Organismul va avea următoarele caracteristici:
•

nu vor fi invitați directori sau manageri seniori, întrucât participarea liniei directoare de mijloc este mai
importantă.

•

din acest organism trebuie să facă parte maxim 10 persoane pentru o coordonare eficientă, dar de fiecare dată – în funcție de problema identificată (și care urmează a fi pusă în discuție) – pot fi invitate părți
interesate relevante – poate fi dezvoltată chiar un grup operativ. Acest grup operativ va fi capabil să facă
sugestii cu privire la soluții în cazul unor probleme particulare. Astfel, pentru a fi eficienți, membrii pot crea
un grup operativ care să implice existența unor cunoștințe specializate.

•

Organismul poate funcționa ca o memorie colectivă care poate cere părților interesate o actualizare a
acțiunilor.

Organismul, după constituirea inițială, va urmări următoarele activități inovatoare:
1) Studiu asupra competențelor viitoare și asupra VET
Un astfel de studiu trebuie realizat pe un eșantion format din mii de afaceriști, o dată pe an, și să funcționeze
atât ca informație pentru crearea unor politici pentru program și competențe în existentul domeniu VET, cât și
ca modalitate de diseminare a eforturilor VET din prezent.

Rezumatul proiectului
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2) Pagină Web pentru locuri de muncă
O pagină web care să servească drept portal pentru toate oportunitățile VET din Cipru, care să conțină și
informații cu privire la posibilitățile de formare profesională viitoare (sector privat sau de stat).
3) Noi programe inovatoare
Introducerea de noi programe VET care se axează preponderent pe competențele sociale și pe elementele
inovatoare existente în curriculă.

Cum evaluați succesul produselor dezvoltate de proiectul InEcVET?
InEcVET a avut o contribuție semnificativă în identificarea informațiilor existente cu privire la lipsurile din sectorul
VET la nivel național, creând o gamă de noi cunoștințe despre intraprenoriat, cunoștințe prezentate reprezentanților
din mediul academic și de afaceri, organizații guvernamentale sau societatea civilă. Noul concept de intraprenoriat trebuie să îmbunătățească procesul de învățare din cadrul organizațiilor și întreprinderilor pentru a putea
devein astfel competitive într-un mediu de afaceri și într-o societate aflate în continua schimbare. Promovarea de
noi idei precum grupurile de lucru (Skunkworks) permite participanților să interacționeze și să se implice active
într-un mediu dinamic, adaptabil, având ca principal scop introducerea inovării în sectorul VET din Cipru.

Cumați descrie experiența dvs. în calitate de participant la proiectul InEcVET, membru al MSKP sau/ și al
grupului de lucru local?
Cred că experiența mea în calitate de participant în proiectul InEcVET, atât ca membru în grupul local MSKP, cât
și în grupul de lucru (Skunkworks), a fost foarte bună și utilă din punct de vedere profesional. Am fost de asemenea profund interesat să găsesc o comunitate active care să-mi împărtășească pasinea pentru intraprenoriatul
inovator și, de asemenea, o rețea casă să mă ajute să răspândesc propriile competențe pentru a adduce o schimbare pozitivă în cadrul societății. De aceea, parteneriatul local al proiectului nu a oferit doar un forum de discuții,
ci și o oportunitate pentru a-mi dezvolta competențele și a-mi îmbunătăți cunoștintele cu ajutorul curriculumului
pentru intraprenoriat și a noului concept introdus, acela al grupurilor de lucru (Skunkworks). Consider că opiniile
mele au fost apreciate și au contribuit la conturarea Cărții Albe (principalul produs al grupurilor de lucru din Cipru).
Rețeaua, unde includem reprezentanți din diferite sectoare - cel academic, guvernamental, domeniul afacerilor
și societatea civilă, a reprezentat un grup care a facilitate definirea obiectivelor comune, am elaborat idei specific
(aplicabile în contextul cipriot), contribuind, într-o anumită măsură, la inovarea sectorului VET la nivel național.
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Studiu de caz Portugalia
Gen, domeniu de activitate, experiența în calitate de profesionist VET
Femeie, profesor în învățământul secundar, în domeniul științelor – studii naturale – de 20 de ani. De asemenea,
am activat în domeniul consilierii educaționale și managementul diversității. Am dezvoltat un proiect care a promovat intraprenoriatul în școli.

Cum evaluați gradul de implicare a MSKP la nivel național în cadrul proiectului InEcVET? Care sunt principala contribuție, succesul sau dificultățile întâmpinate de membrii MSKP?
Parteneriatele multipartite de cunoaștere au îmbunătățit cooperarea și interacțiunea dintre reprezentanții lumii
afacerilor și comunitățile VET. Lucrând în parteneriat, afaceriști și comunitățile VET deopotrivă, au reușit să identifice o gamă de priorități strategice pentru a realiza dezvoltări inovatoare în asigurarea de servicii VET în Portugalia.
Parteneriatele multipartite de cunoaștere au abordat problem precum conținutul cursurilor, necesar abordării nevoilor sectorului de afaceri local; mecanisme de furnizare a formării, luând în considerare noile tehnologii; noi
oportunități pentru învățarea la locul de muncă; noi oportunități pentru învățarea duală; îmbunătățirea calității
predării VET în special în cadrul companiei; o consiliere cu privire la carieră mai bună pentru cursanți, bazată pe
anticiparea competențelor necesare la locul de muncă.

Cum evaluați succesul pilotării formării? Conținutul este potrivit și relevant? Care sunt principalele beneficii și provocări observate în cadrul procesului de formare?
Formarea de formatori VET a funcționat ca un mediu de învățare online și combinat, permițând asigurarea unei
dezvoltări profesionale continue pentru profesioniști. Formarea a fost concepută sub forma unui curs integrat la
locul de muncă, abordând elemente cheie ale intraprenoriatului din cadrul origanizațiilor VET existente. Formarea
a constat într-o serie de cursuri scurte și concise, susținute de:
(a) auto-învățare și lucru individual prin intermediul platformei online
(b) cursuri bazate pe workshop pentru utilizarea modelului învățării combinate.
Cursul a fost conceput pentru acei profesioniști care activează în mediile VET și care sunt interesați de dezvoltarea unori răspunsuri inovatoare în fața provocărilor continue din domeniul educației și formării.
La finalul cursului VET, formatorii vor fi capabili să:
1. interpreteze și să înțeleagă structurile organizaționale și implicațiile lor pentru intraprenoriat;
2. exploreze problem legate de schimbările organizaționale și de avansare;
3. aplice competențele necesare conducerii unei echipe pentru a planifica, implementa și comunica progresul sau inovările din cuprinsul rezultatelor în cadrul unui context organizational;
4. aplice standarde de etică personală, să înțeleagă diversitatea la locul de muncă, cultura organizațională
și condițiile climatului de afaceri favorabile operațiunilor antreprenoriale din cadrul organizației;
5. să identifice și să prezinte oportunități, informații obținute în urma cercetării și resurse care să susțină
inițiativele antreprenoriale în vederea creșterii organizației.

Rezumatul proiectului
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Care sunt membrii grupului de lucru din țara dvs.?
În Portugalia, grupul de lucru (Skunkworks) este format din profesori și tutori VET din sectorul public și privat,
directori de școli, cadre didactice universitare, tehnicieni și politicieni din Municipalitatea Lousada, asociații profesionale antreprenoriale, afaceriști și profesioniști din birourile de angajare.

Care este problema identificată de dvs. pe care inovarea din cadrul proiectului o abordează?
Problema la care am găsit rezolvare este nepotrivirea dintre formarea asigurată și cererea de pe piața muncii.
Grupul de lucru portughez a fost eficient în ceea ce privește inovarea, întrucât a reunit mediul educațional și piața
muncii, aflate acum în strânsă colaborare.

Ce activități inovatoare au fost dezvoltate și implementate de grupurile de lucru la nivel local?
Parteneriatele pentru Cunoaştere ale Factorilor Interesaţi au stimulat cooperarea și interacțiunea dintre reprezentanții comunităților de afaceri și de educație și formare profesională. Lucrând împreună în cadrul
parteneriatelor, al comunităților de afaceri și al VET, au identificat o serie de priorități strategice pentru dezvoltarea
inovatoare în cadrul furnizării de VET în Portugalia. Parteneriatele pentru Cunoaştere ale Factorilor Interesaţi au
abordat aspecte precum conținutul de programe de curs necesare pentru a răspunde nevoilor sectoarelor de
afaceri locale; mecanisme pentru furnizarea de formare în funcție de tehnologiile disponibile; noi oportunități de
învățare la locul de muncă; noi oportunități de învățare în două direcții; îmbunătățirea calității predării VET, în special a predării în cadrul companiei; o mai bună orientare a carierei pentru studenți pe baza nevoilor de calificare
anticipate și a perspectivelor de angajare.
Proiectul InEcVET, prin Parteneriatele de multipartite de cunoaştere și prin grupurile de lucru (Skunkworks), a
încurajat o cooperare sporită și noi parteneriate în cadrul furnizorilor de VET din Portugalia.
Municipalitatea Lousada se bucură de existența unor contracte cu mai mulți furnizori de servicii VET:
- Centrul de formare profesională a industriei textile, îmbrăcăminte și lână (MODATEX);
- Centrul de pregătire profesională a industriei încălțămintei;
- Centrul de Formare Profesională a Industriilor și Mobilelor din Lemn;
- Centrul de formare profesională din Porto (IEFP);
- Centrul de Pregătire Profesională a Industriei Metalurgice și Metal-Mecanice;
- Centrul de formare profesională pentru repararea automobilelor;
- Centrul de Formare Profesională a Industriei Construcțiilor Civile și Lucrărilor Publice din Nord;

Cum evaluați succesul produselor dezvoltate de proiectul InEcVET?
Sunt încrezător că InEcVET aduce o valoare adăugată procesului de învățământ profesional din Portugalia. Proiectul a dat rezultate pozitive pentru furnizori și utilizatori în viitor.
În primul rând, impactul sistemic a fost în principal în ceea ce privește capacitatea de inovare în sectorul VET,
deoarece proiectul a propus dezvoltarea și implementarea unui ecosistem robust și durabil pentru inovare în VET.
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În al doilea rând, InEcVET a propus o reorientare completă a furnizării de VET pentru a se asigura că devine și
rămâne mai capabil să răspundă nevoilor pieței muncii.
În plus, InEcVET a pus liderii de afaceri și manageri IFP să colaboreze pentru a defini o prevedere pentru a se
asigura că nevoile regionale specifice sunt abordate în furnizarea de bază; o cultură a inovării este încurajată în
organizațiile VET, astfel încât să poată fi utilizate toate avantajele noilor tehnologii pentru a asigura accesibilitatea
acestora; au apărut noi acorduri de cooperare între întreprinderi și furnizorii de educație și formare profesională
pentru a sprijini punerea în aplicare a programelor de formare co-sponsorizate.
De asemenea, este important să menționăm că observatorul online de inovare este susținut dincolo de ciclul de
viață al proiectului pentru a facilita viitoarea învățare politică, iar programul de învățământ intrapreneurship a fost
inclus în furnizarea de bază de către partenerii proiectului și sunt planificate viitoare implementări.
Un alt factor important este faptul că programa de învățământ este disponibilă ca o resursă educațională deschisă
pentru orice profesionist VET care se înregistrează pe portalul de e-learning ce va fi menținut în viitor.

Cum ați descrie experiența dvs. în calitate de participant la proiectul InEcVET, membru al MSKP sau/ și al
grupului de lucru local?
Experiența mea de participare la proiectul InEcVET a fost ca membru al MSKP local și membru al grupului de
lucru (Skunkworks). Au fost activităţi profesionale foarte benefice și avantajoase. Lucrez cu colegii din diferite domenii care mi-au permis să lucrez cu colegii mei din lumea educației și alți colegi din lumea muncii. Intenția mea
este să mențin această cooperare. Cred că este esențială stimularea inovării și îmbunătățirea rezultatelor VET.

Multi-Knowledge Stakeholder Partnership meeting, România

Rezumatul proiectului

17

Studiu de caz România
Gen, domeniu de activitate, experiența în calitate de profesionist VET
Femeie, lucrez în cadrul unei agenții regionale (reprezentantă a autorităților naționale în domeniul angajabilității),
experiență de 15 ani

Cum evaluați gradul de implicare a MSKP la nivel național în cadrul proiectului InEcVET? Care sunt principala contribuție, succesul sau dificultățile întâmpinate de membrii MSKP?
Fără falsă modestie, cred că fără implicarea MSKP, proiectul InEcVET nu ar fi avut efectul scontat. MSKP dezvoltat de noi a contribuit substanțial la succesul implementării proiectului deoarece, în primul rând, ne-a ajutat
să înțelegem în profunzime realităţile din România în domeniu și de aceea, am reușit să elaborăm soluții potrivite
pentru problemele identificate. Faptul că membrii MSKP au fost cu toţii experți cu experienţă în domeniul VET,
provenind din diferite sectoare ale VET (formare, angajare, cercetare, intraprenoriat, factori de decizie, politici)
a reprezentat o valoare adăugată datorită diferitelor input-uri, nivelurilor de expertiză și perspectivelor pe care
aceştia le-au adus în procesul de analiză. Principala lor contribuție constă în analiza pe care au oferit-o, în dezvoltarea de idei și produse, în diseminarea realizărilor InEcVET în cadrul mediului de lucru și mai târziu în implementarea rezultatelor proiectului și în creșterea nivelului de conștientizare. Principalele dificultăți cu care MSKP
s-a confruntat au fost lipsa de timp pentru a organiza întâlniri mai multe (și cu o durată mai mare), disponibilitatea
membrilor – membrii sunt cu toţii persoane foarte ocupate și acest lucru a făcut dificil procesul de matching legat
de stabilirea datei și duratei întâlnirilor, având drept consecință imposibilitatea ca toți membrii să poată participa
la toate întâlnirile.

Cum evaluați succesul pilotării formării? Conținutul este potrivit și relevant? Care sunt principalele beneficii și provocări observate în cadrul procesului de formare?
Consider că formarea pilot a fost un real succes: membrii MSKP și-au exprimat opinia cu privire la formarea pilot
atât oral, în timpul întâlnirilor – atunci când fiecare modul în parte a fost supus analizei – cât și în scris, prin intermediul chestionarelor completate. Un alt indicator al succesului poate fi și acela că toate persoanele din MSKP au
absolvit toate modulele InEcVET – printr-o abordare de învăţare combinată (învățare autonomă/ online și învățare
față în față). Membrii MSKP apreciază conținutul ca fiind unul relevant și potrivit întrucât susține dobândirea de
cunoștințe și competențe specifice de intraprenoriat, de la bund practici în cercetare și tehnici de analiză și în
generarea de idei și evaluare, până la abilități și aptitudini necesare pentru a conduce procesul de schimbare
şi inovare în instituțiile noastreVET. Principalele beneficii ale absolvirii acestui program de formare sunt după
părerea mea, faptul că acum sunt pregătit să formez intraprenori (sper că intratreprenori de succes!), am acces la
o resursă de mare valoare (platforma InEcVET) pe care o pot utiliza și adapta atunci când lucrez cu intratreprenori
în devenire din domenii variate. Provocări, nu pot menționa.... personal, nu m-am confruntat cu nici o provocare.
Cum aş fi putut? Am avut formatori excelenți, conținutul a fost clar, coerent, iar materialele suport diverse (PPT și
fișiere audio). De asemenea, am putut beneficia de discuții relevante cu formatori și colegi de fiecare data când
am avut nevoie.

Care sunt membrii grupului de lucru din țara dvs.?
Grupul de lucru din România (Skunkowrks) a fost format din 18-20 de persoane, în special: furnizori de servicii
VET, decidenți politici la nivel național, reprezentanți ai Comisiei Regionale care autorizează furnizorii de formare,
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antreprenori activi, personal academic care lucrează în domeniul inovării, profesori din cadrul UPIT (care lucrează
în domeniul educației și cercetării), profeșioniști școlari responsabili cu practica/ formarea profesională a elevilor.

Care este problema identificată de dvs. pe care inovarea din cadrul proiectului o abordează?
Au fost mai multe probleme pe care noi le-am identificat, dar dintre acestea, ne-am focalizat atenția asupra uneia
singure pentru a o aborda în cadrul inovării proiectului: “Percepția negativă a tinerilor și a părinților cu privire la
educație și formare vocațională în vederea dobândirii unor competențe şi calificări specifice”.

Ce activități inovatoare au fost dezvoltate și implementate de grupurile de lucru la nivel local?
După alegerea problemei, grupul de lucru (Skunkworks) a început analiza acesteia din diferite puncte de vedere:
am abordat cauzele, posibilele soluții și eventuale riscuri în aplicarea soluțiilor identificate sau în schimbarea /
adaptarea sistemului. Ulterior, am creat echipe, am stabilit un Plan de Acțiune, am fixat termene și am alocat
sarcini. Planul de Acțiune a fost elaborat în conformitate cu scopul nostru: să realizăm o campanie de creştere
a nivelului de conştientizare în școli, discutând cu elevii, părinții și profesorii, încercând să schimbăm atitudini și
mentalități printr-o combinaţie de metode și materiale variate. Apoi, a urmat faza de proiectare și implementare.
Mai exact, activititățile implementate au fost:
•

Proiectarea unui set de informații și materiale pentru creșterea conștientizării: poster, broșură, PPT, videoclip, bazate pe ideea că viziunea în şi despre carieră este importantă şi această viziune nu trebuie
neapărat construită pe nivelul academic! O calificare VET este la fel de bună (uneori chiar mai bună!)
decât o diplomă de învățământ superior.

•

Dezvoltarea unui mic set de instrumente sau a unui ghid de bune practici pentru profesorii din VET despre
cum să predea într-o manieră motivantă și cum să atragă tinerii către acele calificări care sunt cerute de
către piața muncii dar care sunt mai puţin atractive pentru părinți și elevi.

•

Dezvoltarea unui mic set de instrumente sau a unui ghid pentru părinți și elevi cu sfaturi și recomandări
care să îi îndrume către calificări aparent mai puțin atractive.

•

Dezvoltarea unui mic set de instrumente sau a unui ghid pentru mentori și tutori VET, în domeniul mentoratului și medierii pe piața muncii.

•

Realizarea unei cercetări de birou referitoare la percepția negativă a tinerilor și părinților cu privire la
educația și formarea pentru calificări specifice (rezultatele cercetării au fost utilizate ca bază pentru vizitele în școli și pentru scrisoarea deschisă către autorități).

•

Elaborarea unui chestionar pentru elevi în vederea identificării percepției lor cu privire la anumite calificări,
motive (inclusiv stereotipuri și prejudicii) și opiniile despre viitorul profesional, așteptări față de educație,
formare și piața muncii.

•

Elaborarea unui chestionar pentru părinți pentru a identifica percepția lor asupra anumitor calificări, motive (inclusiv stereotipuri și prejudicii ) și opinii cu privire la viitorul profesional al copiilor lor, precum și
așteptările lor educaționale, profesionale și de pe piața muncii.

•

4 întâlniri cu părinții, elevii și profesorii din 4 școli diferite (elevi de clasa a 8-a din școala generală) din
zone dezavantajate (școli din mediul rural și școli cu elevi care fac parte din familii sărace, elevi cu
performanțe școlare reduse etc.). Am decis să ne întâlnim cu părinți și elevi de clasa a 8-a deoarece, în
liceu, ei deja au decizia asupra propriei cariere luată, în timp ce elevii care sunt încă în școli mai au o
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șansă în alegerea unei calificări VET. Școlile unde am implementat campania de creștere a nivelului de
conștientizare sunt: Școala gimnazială nr. 13 Pitești, Școala Gimnazială nr. 17 Pitești, Școala Gimnazială
Mărăcineni și Școala Gimnazială Mircea cel Bătrân Curtea de Argeș.
•

Conceperea și trimiterea unei scrisori deschise autorităților din domeniul educației și formării.

Cum evaluați succesul produselor dezvoltate de proiectul InEcVET?
Apreciez foarte mult produsele InEcVET, în special Curriculum pentru Intraprenoriat, aşa cum am arătat mai sus,
și cred că produsele InEcVET promovează și încurajează dezvoltarea intraprenorială în cadrul VET. Recomand
includerea unui modul pentru intraprenoriat în fiecare curs de formare sau de calificare profesională (deoarece
oricine ‘funcţiona’, poate fi intraprenor în organizația din care face parte).

Cum ați descrie experiența dvs. în calitate de participant la proiectul InEcVET, membru al MSKP sau/și al
grupului de lucru local?
O experiență minunată din mai multe puncte de vedere: posibilitatea întâlnirii cu colegi din diverse sectoare VET,
a fi parte a unui proiect finanțat UE, a lucra la nivel european și a deveni ‘pionier’ în domeniu, întrucât intraprenoriatul este un concept destul de nou și nu foarte răspândit în sectorul VET din România, discuții și analize intense,
lupta de idei şi de aici obţinerea unor rezultate concrete – rezultate excepționale, posibilitatea de a te vedea o
mulțime de oameni și convingerea de a-i convinge despre ideila tela (bune)!
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