Studii de caz – nivelul sistemului de educaţie şi formare profesională
Luxembourg - elaborarea curriculumului
“În Luxembourg, aranjamentele privind asigurarea calităţii, care stau la baza cadrului pentru
elaborarea curriculumului în învăţământul profesional şi tehnic (ÎPT – EFP iniţială), includ
conţinuturile, evaluarea, certificarea şi acordarea calificărilor, dezvoltarea personalului etc.”
Legislaţia privind ÎPT prevede ca EFP iniţială să fie plasată în contextul învăţării pe tot parcursul
veţii şi să se concentreze asupra dezvoltării competenţelor şi asupra rezultatelor învăţării.
Echipele de elaborare a curriculumului joacă un rol cheie în realizarea acestor obiective.
Acestea sunt responsabile de elaborarea programelor cadru (care sincronizează pregătirea
practică din cadrul întreprinderii cu activităţile desfăşurate în şcoală) şi de elaborarea ghidurilor,
metodelor şi standardelor de evaluare.
Pentru a asigura existenţa unui sistem de management al calităţii pentru dezvoltarea acestor
cadre, se foloseşte un sistem de parteneriat între stat, asociaţiile patronale şi reprezentanţii
angajaţilor. Echipele de elaborare a curriculumului includ reprezentanţi ai pieţei muncii
(companiile în care se desfăşoară practica profesională) şi reprezentanţi ai mediului educaţional
(colegiile de ÎPT) după cum urmează:
• reprezentanţi ai pieţei muncii, propuşi de reprezentanţi ai angajatorilor şi ai companiilor în
care se desfăşoară practica profesională;
• un număr egal de reprezentanţi ai mediului educaţional, numiţi de Ministerul Educaţiei.
Rezultatele echipelor de elaborare a curriculumului sunt publicate pe o platformă naţională
interactivă. Aceste resurse sunt apoi utilizate de profesori, formatori şi alte categorii profesionale
implicate în elaborarea curriculumului şi sunt folosite ca bază a formării profesionale continue.
Pe lângă elaborarea curriculei, aceste echipe:
• supervizează procesele de evaluare şi certificare;
• stabilesc bazele sistemului naţional de validare şi recunoaştere a învăţării dobândite în
contexte non-formale şi informale.
Pentru informaţii suplimentare privind sistemul de educaţie şi formare profesională din
Luxembourg,
vă
rugăm
să
accesaţi:
http://www.men.public.lu/priorites/formation_professionnelle/index.html.
Informaţii
privind
asigurarea calităţii în EFP în Luxembourg sunt disponibile pe website-ul Punctului Naţional de
Referinţă pentru Asigurarea Calităţii: http://www.men.public.lu

Dezvoltarea Capacităţii Instituţionale a
GNAC:
Promovăm calitatea !

