Studii de caz – nivelul sistemului de educaţie şi formare profesională
Germania - documentul de planificare anuală
“Ministerul Federal al Germaniei publică un raport anual privind cererea şi oferta de EFP, pentru
a sprijini planificarea ofertei de formare profesională.”
Germania nu are o strategie naţională unică privind asigurarea calităţii în EFP. Reflectând
specificul statal, EFP este organizată la nivel federal, regional şi local. Reprezentanţii statului şi
ai industriei, împreună cu partenerii sociali, cooperează îndeaproape pentru a monitoriza
cererea şi oferta de locuri de formare profesională în cadrul sistemului dual (v. „Dual training at
a glance”: http://www.bmbf.de/en/publications/2711.php). Îmbunătăţirea calităţii în EFP este
responsabilitatea Ministerului Federal al Educaţiei şi Cercetării care, conform Legii Federale
privind Formarea Profesională, întocmeşte un raport anual privind sistemul EFP.
Legea prevede următoarele:
• Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării urmăreşte constant evoluţia sistemului EFP şi
înaintează Guvernului Federal un raport anual, până la data de 1 aprilie a fiecărui an.
• Raportul trebuie să descrie situaţia actuală şi direcţiile probabile de dezvoltare a EFP. Dacă
există date privind un posibil dezechilibru în oferta regională sau sectorială de locuri pentru
formarea profesională iniţială (sau riscul creării unui astfel de dezechilibru), raportul trebuie
să includă şi propuneri de remediere.
• Raportul trebuie să includă date de la furnizorii de formare profesională şi de la alte
organisme competente, privind numărul de contracte de formare profesională iniţială
demarate, numărul de locuri pentru formare profesională iniţială oferite Agenţiei Federale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi numărul persoanelor înregistrate la Agenţia Federală
pentru Ocuparea Forţei de Muncă ca fiind în căutarea unui astfel de loc de formare
profesională iniţială.
• Raportul trebuie să includă comentarii privind dezvoltarea în anul curent.
Pentru planificarea şi organizarea EFP sunt compilate date statistice la nivel federal. Institutul
Federal pentru Educaţie şi Formare Profesională şi Agenţia Federală de Ocupare a Forţei de
Muncă sprijină Biroul Federal de Statistică în pregătirea datelor statistice.
Raportul anual (http://www.bmbf.de/pub/bbb_08.pdf) include şi informaţii privind iniţiativele şi
proiectele naţionale, regionale şi internaţionale, precum şi rezultatele cercetărilor privind EFP.
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http://www.bmbf.de/pub/bbb_2006_eng.pdf.
Informaţii privind asigurarea calităţii în EFP în Germania sunt disponibile pe website-ul Punctului
Naţional de Referinţă pentru Asigurarea Calităţii: www.deqa-vet.de.
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