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Această ediţie a buletinului informativ EQAVET
evidenţiază multe dintre priorităţile identificate
în cadrul forumului nostru anual din martie al
acestui an, mai exact nevoia de a ne implica
împreună cu partenerii noştri sociali în
dezvoltarea abordărilor pentru implementarea
recomandărilor EQAVET, sprijinul pe care
aplicaţia Ciclului de Calitate IT îl furnizează
Punctelor Naţionale de Referinţă şi sistemelor
naţionale VET şi natura transversală a
asigurării calităţii în garantarea implementării
efective a EQF şi ECVET.
In editorial şi în interviurile realizate., ne
concentăm pe rolul partenerilor sociali în
promovarea unei culturi a asigurării calităţii
pentru VET Aceste părţi cheie interesate joacă
un rol crucial în dezvoltarea legăturilor dintre
VET şi piaţa muncii, în sprijinul dezvoltării unei
culturi a colaborării dintre actorii principali
implicați în formarea profesională
şi în
dezvoltarea
strategiilor
naţionale pentru
implementarea e EQAVET şi a Ciclului său de
Calitate.

Preşedinţiei Ungariei cu titlul “Cadrul European
al Calificărilor - o perspectivă a asigurării
calităţii” in cadrul căreia
participanţii au
reflectat asupra centralizării sistemelor de
asigurare a calităţii în vederea dezvoltării
rezultatelor
învăţării,
proiectării
calificărilor,creării şi implementării cadrelor de
calificări.
Studiul recent asupra Eurobarometrului în
privinţa “Atitudinilor faţă de educaţie şi formare
profesională” ne oferă de asemenea câteva
idei interesante referitoare la percepţia VET şi
a atractivităţii sale în ochii generaţiei tinere.
Rezultatele acestui studiu, în special cele
referitoare la impactul economic şi social, ne
oferă perspective interesante ce pot inspira
viitoarele dezvoltări ale activității noastre în
cadrul EQAVET.
Buletinul informativ prezintă de asemenea
rapoarte politice recente, exerciţiul de colectare
a informaţiior
EQAVET şi compendiul de
proiect al QALLL.

Colaborarea între partenerii sociali, furnizorii
VET şi Punctele Naţionale de Referinţă
reprezintă o bază importantă pentru întărirea
unei culturi a asigurării calităţii care este
adaptată nevoilor sistemelor naţionale şi
furnizorilor.

Dezvoltarea unor legături puternice de
cooperare cu toate celelalte iniţiative europene
din domeniul asigurării calităţii al VET, prin
intermediul colaborării noastre cu QALLL şi
proiectele EQAVET sprijinite de către MENON
Network, sunt de asemenea mentionate.

La lansarea aplicaţiei Ciclului de Calitate IT din
aprilie, am solicitat unui număr de reprezentanți
ai Punctelor de Referinţă Naţionale opinia cu
privire la sprijinul oferit de această aplicație în
implementarea
abordării
naţionale
a
recomandării. Mesajul clar al colegilor noştri
este acela că Cercul Calităţii completează
strategiile naţionale şi sprijină în acelaşi timp
procesul revizuirii şi verificării dezvoltărilor la
nivel naţional. Aplicaţia IT este de asemenea o
resursă importantă pentru susţinerea implicării
părţilor cheie cum ar fi profesorii şi formatorii
în cadrul sistemelor VET Am inclus de
asemenea o prezentare a
conferinţei

.

