
 
În conferința finală națională din România au participat 
reprezentanți din instituțiile partenere și din afara României: ISQ 
Portugalia, BEST Austria, EVBB Germania, ECQ Bulgaria, IDEP 
Franța. 

A fost un eveniment final de valorificare de o zi întreagă cu 
prezentări ale rezultatelor proiectului, demonstrații cu produsele 
eQvet-us, la care au participat furnizori naționali de EFP, factorii 
de decizie politică și părți interesate, peste 100 de participanți 
din România și 10 participanți din străinătate. 

Au fost prezentate produsele proiectului:   

 Cadrul de referință și seria de practici eQvet-us,  

Metodologia  eQvet-us pentru competențe eco scalabile și 
evaluarea durabilă a formării. 

Au fost prezentate rezultatele de la punerea în aplicare și 
testarea produselor eQvet-us în țările partenere. 

Au fost organizate discuții și dezbateri cu participanții din grupul 
țintă, în scopul de a obține impresiile și sugestiile lor pentru 
activitățile de sustenabilitate a proiectului: 

 Florin Rotaru, auditor, organismul de certificare CERTIND: 
Cadrul de referință EQVET-US pentru dezvoltare durabilă are un 
potențial mare de utilizare în practică în domeniul EFP unde 
există un gol de modele de durabilitate și necesar de sprijin al 
furnizorilor de formare. 

 Ioan Macarie, inspector, Inspectoratul Școlar Județean Mureș – 
Primele două niveluri ale Metodologiei eQvet-us pentru 
evaluarea formării au un mare potențial de a facilita procesele 
din clasă, cum sunt: participarea, colaborarea, implicarea 
cognitivă, în timp ce celelalte două nivele constituie o confirmare 
a proiectării adecvate a conținutului cursului. 

Înainte și după eveniment au fost acordate o mulțime de 
comunicate regionale de presă și interviuri radio și TV. 

Cu aceasta, proiectul eQvet-us se finalizează, dar produsele sale 
inovatoare rămân disponibile în 6 limbi pentru o perioadă lungă 
de timp …… 
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Ce s-a întâmplat între timp? 

Conferința națională finală a proiectului eQvet-us, a avut loc în data de 6 octombrie în Aula Magna a 

Universității „Petru Maior” din Tîrgu-Mureș, România. 

Pe site-ul proiectului la dresa http://eqvet-us.upm.ro puteți afla informații suplimentare. 
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