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Definiţia ECVET
Sistemul european de credite pentru educaţie şi
formare profesională (ECVET) este un cadru tehnic
de transfer, recunoaştere şi, dacă e cazul,
acumulare a rezultatelor învăţării cu scopul de a
obţine o calificare.
Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului din 18 iunie
2009, privind stabilirea unui sistem european de credite pentru
educaţie şi formare profesională (SECEFP- ECVET)

Scopul Recomandării ECVET
• de a creea un Sistem european de credite pentru educaţie şi
formare (‘ECVET’) pentru:
– facilitarea transferului, recunoaşterii şi acumulării
rezultatelor învăţării evaluate, în scopul obţinerii unei
calificări
– înţelegerea de către toţi factorii interesaţi a semnificaţiei
conceptului de rezultate ale învăţării
– transparenţă, învăţare pe tot parcursul vieţii
– mobilitatea şi portabilitatea calificărilor
– asigurarea unei abordări coerente, la nivel naţional, între
diferite sectoare, educaţie şi formare şi pe piaţa muncii

Relaţia cu EQF
ECVET se aplică pentru toate rezultatele învăţării care pot
fi obţinute printr-o varietate de forme şi trasee de
educaţie şi formare, la toate nivelurile Cadrului
European al Calificărilor şi care apoi sunt transferabile
şi recunoscute
– facilitează dezvoltarea de trasee flexibile şi
individualizate
– permite recunoaşterea rezultatelor învăţării
obţinute prin învăţarea nonformală şi informală

Se recomandă ca statele membre să: (1)
• promoveze sistemul european de credite pentru educaţie
şi formare
– pentru facilitarea mobilităţii transnaţionale şi
recunoaşterea rezultatelor învăţării în VET precum şi
învăţarea pe tot parcursul vieţii, în afara barierelor,
inclusiv geografice
• creeze condiţiile necesare şi să adopte măsuri
– aplicate gradual calificărilor VET, la toate nivelurile EQF
• sprijine dezvoltarea parteneriatelor naţionale şi europene

Se recomandă ca statele membre să: (2)
• se asigure că factorii interesaţi şi persoanele au acces la
informaţie şi orientare pentru utilizarea ECVET
• aplice principiile comune pentru asigurarea calităţii în VET
– În special referitor la evaluare, validare şi recunoaşterea
rezultatelor învăţării

• se asigure că există o coordonare funcţională şi mecanisme
de monitorizare
– Pentru garantarea calităţii, transparenţă şi coerenţa iniţiativelor
pentru implementarea ECVET
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Pachetul ECVET- Specificaţii tehnice
•

Concepte şi glosar

•

Descrierea calificărilor prin unităţi de
rezultate ale învăţării (principal)

•

Proces de validare (evaluare, transfer,
recunoaştere şi acumulare de rezultate ale
învăţării) şi partneriate (esenţial)

•

Puncte ECVET alocate calificărilor şi unităţilor
(adiţional)
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www.ecvet-team.eu

Strategii naţionale de implementare a ECVET
•
•
•
•

Actualizarea cadrului legislativ al VET
Adaptarea sistemelor de calificări
Corelarea ECVET cu dezvoltarea CNC
Stabilirea unei game variate de iniţiative pentru
testare
• Învăţarea prin implicarea în proiecte europene
ECVET
• Marketing şi promovarea ECVET către factorii
interesaţi
• Măsurarea impactului

Condiţii de implementare a strategiei ECVET în
România
• Implicarea activă în proces a actorilor relevanţi
• Asigurarea ca valoarea adăugată a ECVET să fie înţeleasă
şi percepută de toţi cei interesaţi
• Promovarea unui document oficial care să stabilească
strategia de implementare
• Adaptări ale cadrului intituţional, organizatoric, precum
şi ale procesului de definire şi furnizare a calificărilor
• Formarea specifică a formatorilor, evaluatorilor,
practicienilor şi a altor actori
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Plan de acţiune pentru implementarea ECVET în România
 Organizarea de seminarii de informare pentru cel puțin 600 de
persoane din învățământul profesional și tehnic cu privire la
implicațiile implementării ECVET în România.
 Organizarea de seminarii de informare privind direcțiile de acţiune
și inițiativele la nivel european referitoare la implementarea
ECVET.
 Organizarea de seminarii de formare pentru cel puțin 120 de
autori de standarde de pregătire profesională și autori de
curriculum pentru a dezvolta aceste materiale în acord cu
recomandările ECVET.
 Revizuirea și elaborarea a cel puțin 200 de standarde de
pregătire profesională în acord cu recomandările ECVET.
 Crearea a 16 rețele parteneriale în vederea îmbunătățirii
calității educației din învățământul profesional și tehnic.
 Elaborarea unui raport anual al stadiului de implementare a ECVET,
la nivel naţional, începând cu 2012.
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Paşi de urmat şi instituţii responsabile
• Coordonarea la nivel naţional a implementării acestui plan de acţiune
se va realiza sub coordonarea Centrului Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic.
(Având în vedere expertiza acumulată în cadrul proiectelor pilot privind
implementarea Sistemului European de Credite pentru Educaţie şi Formare
Profesională, cât şi impactul celor 7 proiecte strategice pe care le
implementează în acest moment, Centrul Naţional de Dezvoltare a
Învăţământului Profesional şi Tehnic devine punctul de coordonare a acţiunilor
de implementare ECVET la nivel naţional.)

• Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
va întări colaborarea cu toate instituțiile reprezentative și actorii
implicați în implementarea ECVET: Autoritatea Națională a
Calificărilor, Consiliul Național pentru Curriculum, Comitetele
Sectoriale, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul
Preuniversitar etc.
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Proceduri de monitorizare şi evaluare a
implementării ECVET
• CNDIPT
solicită
semestrial
instituțiilor
reprezentative și actorilor implicații, situații/rapoarte
privind stadiul implementării ECVET pentru
învățământul profesional (inițial și continuu), sau pe
domeniu.
• Instituțiile reprezentative și actorii implicați direct
sau tangențial în implementarea princiipiilor ECVET,
informează CNDIPT cu privire la etapele parcurse
în fiecare semestru.
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Vă mulţumesc!

CNDÎPT
www.tvet.ro
vet@tvet.ro
Tel 004.021.311.11.62
Fax 004.021.312.54.98
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