Na conferência final nacional realizada na Roménia participaram
representantes das instituição parceiras: ISQ Portugal, Best Áustria, EVBB
Alemanha, ECQ Bulgária, Ideproject França.
Foi um evento de valorização final,realizado num dia, com apresentação
dos resultados dos projetos, demonstrações com os produtos eQvet-us,
que reuniu responsáveis nacionais dos centros de formação profissional,
decisores políticos e stakeholders , mais de 100 participantes
provenientes da Roménia e 10 participantes provenientes do
exterior.Foram apresentados os seguintes produtos do projeto:
• quadro de referencia eQvet-us e um conjunto de práticas,
• metodologia de competências eQvet-us, escala de Eco competências e
avaliação da formação sustentável.Foram apresentados os resultados da
implementação dos testes eQvet-us nos países parceiros.
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O que aconteceu entretanto?

A conferência final nacional do projeto eQvet-us do projeto, foi realizada a 6 de
outubro de 2016 na Aula Magna da "Petru Maior" Universidade de Tirgu-Mures,
Roménia.
No site do projeto http://eqvet-us.upm.ro pode obter mais informações.

Foram organizadas discussões e debates com os participantes do grupoalvo com o objetivo de obter as suas impressões e sugestões para
atividades de sustentabilidade do projeto:
• FlorinRotaru, Auditor, CERTIND Organismo de Certificação: O quadro
EQVET-US para o desenvolvimento sustentável tem um grande potencial
para ser colocado em prática, na área da formação profissional, onde
existe uma lacuna nos modelos de sustentabilidade e apoio a entidades
formadoras.
• IoanMacarie, Inspector, Mures County Escola Inspecção - O primeiro
nível da metodologia eQvet-us para a avaliação da formação tem um
grande potencial para facilitar os processos na sala de aula, tais como:
participação, colaboração, envolvimento cognitivo, enquanto os outros
dois níveis são uma confirmação para um adequado conteúdo do curso.
Antes e depois do evento foram realizados comunicados de imprensa
regionais e agendadas entrevistas de rádio e TV.
Com isso, terminou o projeto eQvet-us, mas os seus produtos inovadores
continuam disponíveis em 6 línguas por um longo período de tempo ......
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