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Această ediţie a buletinului informativ EQAVET
se concentrează pe două subiecte importante
care sunt esenţiale pentru calitatea înaltă a
educației și formării profesionale (VET). In
ceea ce privește contextul, informația este
concordantă cu Recomandarea EQAVET şi
vizează parteneriatele care sunt necesare la
nivel naţional pentru a aduce plusvaloare
educației și formării profesionale (VET). Cea
de-a doua arie de interes este strâns legată de
prima şi se referă la realizarea unei cooperării
relevante între furnizorii VET la nivel european
şi naţional.
Într-un articol mai vast care răspunde
întrebărilor şi problemelor ridicate de către
reprezentanţii naţionali, Comisia Europeană
subliniază importanţa întăririi culturii asigurării
calităţii la nivel naţional şi evidențiază modul în
care Punctele Nationale de Referinţă pot fi
sprijinite
pentru
a-și
îndeplini
rolul..
Interacţiunea dintre jucătorii-cheie şi existența
unui parteneriat puternic la nivelul statelor
europene şi al celor membre ale Uniunii
Europene au un rol esențial în implementarea
RecomandăriiEQAVET.
Tema parteneriatului este dezvoltată în cadrul
contribuţiilor reprezentanţilor VET la nivel
european. Educația si formarea profesională
eficientă și de înaltă calitate este posibilă doar
dacă este susţinută de parteneriate relevante
la nivel de implementare. Această idee este
explorată în continuare atunci când se discută
modalităţile de punere în practică a rezultatelor
concrete ale Comunicatului de la Bruges în
cadrul tuturor sistemelor de educație și formare
profesională. Furnizorii de formare profesională
sunt jucătorii cheie care permit modelarea VET
astfel încât să angreneze eficient toți factorii
relevanți şi piaţa muncii şi care asigură
receptivitatea la nevoile în continuă creştere
pentru ocuparea forţei de muncă. Profesorii şi
formatorii asigură legătura prin care obiectivele
strategice la nivel european pot fi implementate
şi care fac o diferenţa în experienţele de
învăţare ale formabililor.

Studiile de caz sunt întotdeauna o sursă
folositoare de informaţie şi oferă oportunitatea
împărtăşirii unor experienţe relevante celor
care lucrează în domeniu.. Studiul de caz din
Slovenia, prezentat în newsletter,
oferă
exemple concrete ale unui parteneriat eficient
între conducerea unei şcoli şi responsabilul cu
calitatea din cadrul acesteia, precum şi in ceea
ce
privește
implicarea
profesorilor
în
dezvoltarea unui proces de învăţare care
întruchipează multe dintre bunele practici
inerente
unor
sisteme
eficiente
de
management al calităţii. Acest studiu de caz
subliniază importanța dezvoltării legăturilor cu
angajaţorii, importanţa a auto-evaluării şi
îmbunătăţirii conrinue a calităţii, precum şi a
implicării permanente a elevilor pentru
a
răspunde adecvat nevoilor acestora. Acestea
sunt reperele unor excelente sisteme de
asigurare a calităţii.
Includem de asemenea: o scurtă descriere a
celui de al treilea forum anual EQAVET
organizat
la Elsinore, Danemarca, pe 22
martie 2012, în cadrul căruia membrii EQAVET
au avut prilejul să discute referitor la măsurile
ce trebuie adoptate la nivelul Uniunii Europene,
subliniind importanţa sprijinirii statelor membre
pentru întărirea managementului calităţii şi a
sistemelor de asigurare a calității în vederea
promovării unui VET de înaltă calitate; o
prezentare generală, care include prezentarea
broşurii dedicate instrumentului online al
EQAVET referitor la ciclul calităţii; interesantele
rezultate ale sondajului efectuat de către The
Organising Bureau of European School
Student Unions (OBESSU) la nivelul membrilor
săi un rezumat al proiectului BEQUAL, proiect
care intentionează crearea unei baze de date
online care
să permită furnizorilor VET
dezvoltarea sistemelor de asigurare a calităţii
bazat pe ciclul calităţii EQAVET precum și o
actualizare privind progresele înregistrate în
cadrul proiectelor susţinute de către MENON.

