Studii de caz – nivelul sistemului de educaţie şi formare profesională
Estonia - folosirea indicatorilor obligatorii
“Estonia are un set de indicatori obligatorii, care sunt monitorizaţi la nivel de furnizor şi de
sistem. Furnizorii pot concepe şi utilza şi alţi indicatori pentru a sprijini sistemele de date
obligatorii.”
Sistemul estonian de educaţie şi formare profesională invită furnizorii de formare profesională să
selecteze sistemul de asigurare a calităţii pe care îl consideră adecvat. Cu toate acestea, în
cazul sistemului de formare profesională iniţială s-a utilizat Cadrul Comun de Asigurare a
Calităţii (EQAVET), ca modalitate de a descrie instrumentele de asigurare a calităţii disponibile
pentru EFP la nivel naţional şi instituţional. În urma unui amplu proces de consultare cu factorii
interesaţi şi partenerii sociali, derulat în 2003, sistemul de asigurare a calităţii pentru EFP iniţială
a fost consolidat prin elaborarea planurilor de dezvoltare la nivel de sistem şi de furnizor.
În Estonia se utilizează la nivel naţional un set de indicatori cheie pentru monitorizarea
performanţei sistemului EFP. Aceştia includ:
• sprijinirea elevilor cu nevoi educaţionale speciale;
• procentul elevilor are aleg să susţină examenul opţional aferent obţinerii calificării;
• procentul elevilor care nu îşi finalizează studiile (rata abandonului);
• procentul absolvenţilor care au un loc de muncă la şase luni după absolvire;
• procentul elevilor care îşi continuă studiile cu următorul nivel educaţional;
• procentul personalului didactic cu calificare de profesor;
• numărul mediu al orelor de formae profesională continuă asigurate cadrelor didactice;
• profilul de vârstă al personalului didactic;
• procentul personalului didactic care părăseşte locul de muncă respectiv în fiecare an;
• capacitatea furnizorului de formare profesională de a completa locurile finanţate de stat în
fiecare arie curiculară.
În cadru planurilor pentru asigurarea calitţii, sistemul estonian a evidenţiat dezvoltarea unui set
de 45 de noi curricula naţionale şi a unui nou sistem de acreditare şi autorizare. O componentă
cheie a sistemului este utilizarea datelor pentru a monitoriza şi a ţine evidenţa performanţei
sistemului ÎPT.
Sistemul se bazează pe un set de indicatori obligatorii, disponibili publicului, iar informaţiile sunt
colectate la nivel de furnizor şi de stat. Colectarea şi raportarea acestor informaţii a ajutat
Estonia să identifice următoarele tendinţe pozitive în sistemul de educaţie şi formare
profesională iniţială:
• au crescut investiţiile per capita şi totale;
• conţinuturile învăţării sunt mai consecvente de la un furnizor la altul şi au fost formaţi mai
mulţi profesori;
• a crescut nivelul de satisfacţie a angajatorilor faţă de furnizorii de fomare profesională şi de
calitatea formării;
• în ciuda tendinţelor demografice negative, numărul elevilor ÎPT a rămas constant;
• creşterea ofertei de formare profesională (atât iniţială, cât şi continuă) pentru adulţi;
• o mai bună imagine şi percepţie a educaţiei şi formării profesionale iniţiale.
Pentru informaţii suplimentare privind sistemul estonian de educaţie şi formare profesională, vă
rugăm să contactaţi Departamentul de Formare Profesională şi Educaţie a Adulţilor.
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