Prima Conferinţă Naţională a proiectului „Dezvoltarea Capacităţii Instituţionale a Grupului
Naţional de Asigurare a Calităţii (GNAC): Promovăm calitatea !”
29 februarie 2012, orele 9.00 – 17.00
Hotel Royal, B-dul Mircea Vodă nr. 28, Sector 3, Bucureşti, România

9.00 – 9.30

Înregistrarea participanţilor

9.30 – 11.00

Introducere: Spre un sistem integrat de politici europene în domeniul educaţiei şi
formării profesionale – Constantin Şerban Iosifescu – ARACIP.

11.00 – 11.30
11.30 – 13.00

Iniţiative şi politici europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale:
• Cadrul European de Referință pentru Asigurarea Calităţii în Educaţia şi
Formarea Profesională – EQARF /EQAVET - Dana Stroie (CNDIPT)
• Cadrul European al Calificărilor (EQF) - progresele Statelor Membre.
Cazul României - Mihaela Udrea (ANC)
• Sistemul European de Credite Transferabile în Educaţie şi Formare
Profesională – ECVET - Zoica Vlăduţ (CNDIPT)
• Recunoaşterea şi Validarea Achiziţiilor de Învăţare: politici europene şi
principii. Cazul României - Mikaela Bălan (ANC)
Pauză de cafea
Iniţiative şi politici europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale
(continuare):
• Europass – Angelica Radu – ANPCDEFP.
• Competenţe cheie pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi – Angela
Teşileanu – ISE.
Grupul Naţional pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare
Profesională (GNAC), Punct Naţional de Referinţă al Reţelei Europene pentru
Asigurarea Calităţii în Educaţie şi Formare Profesională - Dana Stroie – CNDIPT.

13.00 – 14.00
14.00 – 15.30

Proiectul: „Întărirea capacităţii instituţionale a Punctului Naţional de
Referinţă : Promovăm calitatea !” – Constantin Şerban Iosifescu – ARACIP.
• Schiţa strategiei de comunicare a GNAC.
• Site-ul web al GNAC: „Promovăm calitatea !”
Pauză de prânz
Ateliere de lucru
Atelier 1: Zoica Vlăduţ, moderator, Viorel Ţigănescu, raportor.
Atelier 2: Ion Hohan, moderator, Dana Stroie, raportor.
Având în vedere obiectivele politicilor europene menţionate mai sus, participanţii
la ateliere sunt solicitaţi să răspundă la următoarele întrebări :
• Care ar trebui sa fie principalele direcţii de dezvoltare, pe termen mediu şi
lung, în domeniul asigurării calităţii educației şi formării profesionale ?
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•

Ce condiţii trebuie respectate în proiectarea și în implementarea
programelor de educație și formare profesională pentru a asigura
credibilitatea şi eficienţa procesului de certificare a rezultatelor învățării ?

•

Cine trebuie să certifice şi cum trebuie certificate rezultatele învăţării,
pentru ca acestea să se bucure de recunoaştere la nivel naţional şi
european ?

•

Ce măsuri trebuie luate la nivel naţional pentru asigurarea mobilităţii
calificărilor pe plan naţional şi european ?

•

Cum poate fi asigurată încrederea partenerilor sociali în calificările oferite
prin sistemul de educaţie şi formare profesională ?

15.30 – 16.00

Cum trebuie definite calificările în cadrul naţional al calificărilor, pentru a
asigura transparenţa acestora pentru toţi cei interesaţi ?
Pauză de cafea

16.00 – 17.00

Concluziile atelierelor: raportări în plen.

17.00

Recomandări de politică publică: invitaţie la dialog ! (panel - membrii GNAC
prezenţi).
Încheierea lucrărilor Conferinţei

•
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