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Conferința Finală InEcVET
Pe 26 octombrie 2017 a avut loc la Pillo Hotel, Ashbourne, Co. Meath, Irlanda, Conferința
finală a proiectului "Ecosisteme de Inovare pentru Educația și Formarea Vocațională"
(InEcVET) Erasmus + KA3. Proiectul, condus de LMETB, a fost dezvoltat în ultimii 2 ani în
colaborare cu parteneri din Irlanda, România, Cipru, Portugalia și Finlanda.
Peste 100 de persoane au participat la eveniment cu reprezentanți ai ETBI, ai SOLAS, ai
Departamentului pentru Ocuparea Forței de Muncă și Protecție Socială, întreprinderi
private, grupuri comunitare, furnizori VET, universități, antreprenori, cadre universitare în
educație, profesioniști din școli și organizații locale de afaceri.
Evenimentul a fost prezidat de directorul de formare continuă de la LMETB, dna Sadie
Ward McDermott, iar prezentările au fost făcute de partenerii proiectului, vorbitori cheie
din țările partenere și Helen McEntee T.D., ministrul irlandez de stat pentru afaceri
europene.
Conferința a oferit o imagine asupra modului în care proiectul a creat Ecosistemele de
inovare pentru educație și formare profesională (VET) pe baza unui set convenit de
elemente și principii comune aplicate ca un cadru pentru inovare. A fost explicat modul în
care parteneriatele pentru cunoaștere ale factorilor interesați (MSKP) au fost înființate în
patru țări partenere (Irlanda, Portugalia, România și Cipru), acestea având scopul de a
identifica provocările sau blocajele din actualul sistem VET.

Conferința Finală InEcVET
Au fost înființate echipe Skunkworks în fiecare țară parteneră, care au constat întrun număr minim de 8 profesioniști VET care lucrează împreună cu alți actori cheie.
Sarcina lor a fost de a dezvolta soluții inovatoare pentru provocările persistente în
educație și formare VET identificate de MSKPs. Un curriculum de instruire în
intraprenoriat a fost creat de consorțiu pentru a oferi profesioniștilor din domeniul
VET abilitățile necesare pentru a găsi soluțiile. Acest curriculum este acreditat de
ILM ca un modul de 15 de credit la nivelul 5. O platformă online a fost, de asemenea,
pusă la disponziția intraprenorilor pentru a face schimb de bune practici.
Evenimentul a continuat prin detalierea tuturor rezultatelor proiectului și a
diferitelor faze. Acestea au inclus cele patru Analize comparative care au fost
realizate, Termenii de referință elaborați pentru dezvoltarea parteneriatele pentru
cunoaștere ale factorilor interesați (MSKP) și Cadrul Skunkworks. Discuțiile ce au
avut loc la mesele rotunde din România, Cipru și Portugalia; Procesul de control al
calității care a inclus: Procesul de evaluare și cele trei rapoarte de evaluare care au
contribuit la controlul calității și relevanței acțiunii de dezvoltare a proiectului
InEcVET. John McGrath de la SOLAS a prezentat pe tema nepotrivirii calificărilor și
alinierea nevoilor afacerilor la FET în Irlanda.După toate prezentările, au fost
organizate ateliere paralele și grupuri de discuții care au dezbătut utilizarea
tehnologiei pentru a îmbunătăți învățarea FET, identificarea și abordarea viitoarelor
nevoi de competențe ale întreprinderilor locale și îmbunătățirea accesului la
educația comunității. Atelierele au contribuit la îmbogățirea dezbaterilor pe teme și
au deschis calea pentru crearea de rețele și sustenabilitatea proiectelor.
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