Studii de caz – nivelul sistemului de educaţie şi formare profesională
Finlanda - premiile pentru calitate
“Consiliul Naţional al Educaţiei (CNE) organizează un seminar anual al furnizorilor de EFP, în
cadrul căruia câştigătorii “premiilor pentru calitate” la nivel naţional sunt invitaţi să
împărtăşească cele mai bune practici aplicate.”
Furnizorii din cadrul sistemului de EFP din Finlanda sunt încurajaţi să dezvolte managementul şi
îmbunătăţirea calităţii prin intermediul Recomandării naţionale privind Managementul Calităţii,
Premiilor pentru Calitate anuale şi al utilizării finanţării în funcţie de performanţă.
Premiile pentru Calitate constituie un aspect esenţial al îmbunătăţirii calităţii. Acestea au la bază
Modelul de Excelenţă EFQM şi Cadrul Comun de Asigurare a Calităţii (EQAVET) şi sunt
organizate anual.
Obiectivele Premiilor pentru Calitate în EFP sunt:
• încurajarea şi promovarea managementului şi evaluării calităţii;
• sprijinirea schimbului de bune practici;
• evidenţierea rolului EFP;
• îmbunătăţirea imaginii EFP.
Premiile pentru Calitate se acordă în baza unei evaluări efectuate de o comisie externă,
curpinzând reprezentanţi ai factorilor interesaţi: angajatori, angajaţi, furnizori de EFP, organizaţii
ale profesorilor şi elevilor. Evaluarea presupune o analiză a aplicaţiei depuse în scris, efectuată
individual de evaluatori şi vizitarea unor furnizori (fiind necesar consensul evaluatorilor privind
organizaţiile vizitate). Organizaţiile vizitate primesc feedback de la comisia de evaluare, care
include atât punctele forte, cât şi domeniile de îmbunătăţire. Există un număr maxim de patru
premii oferte organizaţiilor, iar suma minimă pe care o obţin câştigătorii este de 50 000 euro.
Există un Premiu al Calităţii acordat programelor de formare prin ucenicie şi un Premiu al
Calităţii pentru colegiile civice. Ministerul Educaţiei acordă premiile, iar CNE organizează
concursurile anuale pentru premiile calităţii.
Pentru informaţii suplimentare privind sistemul finlandez de educaţie şi formare profesională, vă
rugăm să accesaţi www.edu.fi/english. www.oph.fi/english sau www.ammatillinenkoulutus.com.
Informaţii privind asigurarea calităţii EFP în Finlanda sunt disponibile pe website-ul Punctului
Naţional de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii (CNE): http://www.oph.fi.

Dezvoltarea Capacităţii Instituţionale a
GNAC:
Promovăm calitatea !

