How to wIN the challenGE: internationalising EQF Level 5 (2015-1-IT02-KA203-014874)

Coordonatorul proiectului:
UNIVERSITA DEGLI STUDI DELL'AQUILA;
Parteneri:
REGIONE ABRUZZO
PANEPISTIMIO DYTIKIS MAKEDONIAS (UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA)
DIDE KILKIS
EPIMORFOTIKI KILKIS SINGLE MEMBER LLC
UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA
INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN SUCEAVA
ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN;
WORLD UNIVERSITY SERVICE OF THE MEDITERRANEAN
UNIVERSITAT DE GIRONA

BUGETUL proiectului: 449867.00 Euro

Obiectivul general
-este de a dezvolta metodologii și instrumente pentru internaționalizarea calificărilor ciclului scurt,
tertiar și să aplice metodologia unui proiect pilot SCHE axat pe TIC. Realizarea acestui obiectiv general
necesită atingerea obiectivelor specificE, precum și punerea în aplicare a mai multor activități pentru
care sunt identificatI indicatori calitativi și cantitativi de progres precum și metode de măsurare a
acestora
Obiectivele specifice sunt:
-dezvoltarea unei SCHE recunoscute pe plan internațional în domeniul TIC;
- elaborarea curriculei și a metodologiilor, promovarea competențelor de bază și transversale în cadrul
unui proces de modernizare permanentă, (Indicatori: participarea reală a personalului relevant și A
părțilOR interesate, cel puțin 40 de participanți la ședințele grupului de lucru –GL, surse de date:
documentația oficială a partenerilor și a rapoartelor de proiect)

- Dezvoltarea rezultatelor învățării prin descriptori specifici pentru descrierea și definirea profilurilor de
calificare și programe la nivelul 5, (Indicatori: descriptori dezvoltat de M6, surse de date: rapoarte de
proiect)
-sa creasca sinergiile și sa faciliteze tranziția între diferitele sisteme de educație printr-o utilizare corectă
a sistemului european de credite transferabile (ECTS), precum și alte instrumente de referință pentru
recunoașterea și validarea competențelor și a calificărilor, (indicatori transparenți: participarea reală a
personalului și a părților interesate relevante , cel puțin 40 de participanți la ședințele GL, surse de date:
documentația oficială a partenerilor și a rapoartelor de proiect)
- Să dezvolte și să implementeze politici și proceduri adecvate de asigurare a calității în conformitate cu
normele europene de calitate, (Indicatori: metodologia de evaluare a calității , participarea reală a
personalului și a părților interesate relevante, cu cel puțin 60 de participanți la ședințele de evaluare a
GL, surse de date : documentația oficială a partenerilor și a rapoartelor de proiect).

Activitati:
1) Realizarea de material de informare la nivel national si international
2) conferințe de presă, sesiuni de informare și contactul direct cu grupurile țintă
3) dezvoltarea web-site-ului pentru diseminarea rezultatelor proiectului

Acțiunile de diseminare urmăresc să sprijine și să promoveze exploatarea principalelor rezultate.
- Creșterea gradului de conștientizare cu privire la nivelul 5 și internaționalizarea calificărilor;
- sensibilizarea factorilor de decizie la nivel local și național în evaluarea calității și relevanței ofertelor
educaționale;
- Creșterea interesului autorităților naționale în cadrul SCHE internațional pentru susținerea financiară a
cursului pilot și posibil altele SCHE;
- Adoptarea metodologiei elaborate in cadrul proiectului pilot, ca referință pentru organizarea formării
și educației la fiecare nivel.

