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Această ediţie a Buletinului informativ EQAVET
se focalizează pe rolul cheie al educaţiei şi
formării profesionale de înaltă calitate (EFP),
pentru crearea în Europa a unui proces de
calitate şi eficient de învăţare pe tot parcursul
vieţii, în care tinerii să îşi poată dezvolta
aptitudinile în cadrul unui proces continuu de
educaţie formală si informală, formare
profesională la locul de muncă şi mobilitate
între sistemele EFP şi în interiorul acestora.
Asigurarea calităţii este înţeleasă în general ca
fiind o parte vitală a procesului de consolidare
a încrederii şi recunoaşterii reciproce a
aptitudinilor între ţări. Procesul continuu de
dezvoltare a abordărilor naţionale în vederea
implementarii a cadrului european de referinţă
al asigurării calităţii va juca un rol important în
realizarea acestui obiectiv deoarece va
îmbunătăţi colaborarea în ceea ce priveşte
întrebările de asigurare a calităţii legate de
Cadrul European al Calificărilor (EQF) şi
Sistemul European de Credite pentru Educaţie
şi Formare Profesională (ECVET).
Cum poate fi EFP mai atractivă: importanţa
cooperării europene
Înalta calitate şi atractivitate a EFP are un rol
crucial în îndeplinirea la nivel european a
provocărilor identificate în Europa 2020, care
au fost exacerbate de către prezenta criză
financiară. Iniţiativele prioritare UE - Tinerii în
Mişcare şi Agenda pentru Noi Aptitudini şi
Locuri de Muncă - accentuează importanţa şi
atractivitatea EFP.
Cooperarea europeană a avut o contribuţie
importantă la identificarea politicilor care vor
sprijini dezvoltarea unei EFP atractive şi de
înaltă calitate. Caracteristicile cheie ale acestor
politici sunt accentul pe calitatea cea mai bună,
imaginea pozitivă, statutul înalt şi maxima
relevanţă pentru angajabilitate şi învăţare
continuă.
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Activităţile viitoare la nivel european vor avea
în vedere:




Identificarea şi accesarea cu o mai
mare uşurinţă a exemplelor celor mai
bune practici
Asigurarea expertizei pentru a creşte
aşteptările legate de standarde
Valorificarea şi diseminarea rezultatelor
cercetării comparative.

Integrarea noilor membri în procesul de
cooperare europeană
În timp ce unele ţări au o lungă istorie de
cooperare europeană în asigurarea calităţii,
încă din anul 2001, adoptarea Recomandării
EQUAVET a dat un nou implus, aducând
împreună 33 de ţări, în scopul dezvoltării
practicilor comunitare.
O provocare cheie pentru Secretariatul
EQAVET este să se asigure că membrii cei
mai recenţi sunt sprijiniţi să-şi aducă valoroasa
contribuţie şi expertiză la nivel european.
Aceasta se realizează prin ascultarea opiniilor
lor şi explorarea împreună a celor mai
adecvate mijloace de a-i face să simtă că sunt
parte a unui proces european larg de
cooperare care îi va ajuta (în contextele lor
naţionale) pe măsură ce pun în practică
abordările
privind
implementarea
Recomandării.
Această ediţie incude un interviu cu colegii
noştri din Comunitatea Flamandă din Belgia,
care poate fi de interes pentru alţi noi membri
şi poate ajuta membrii mai vechi să identifice
modurile în care pot sprijini integrarea cu
succes a noilor membri în procesul de
cooperare europeană.
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