Studii de caz – nivelul sistemului de educaţie şi formare profesională
Portugalia – legarea finanţării de acreditare
“Începând cu anul 1997, sistemul de acreditare din Portugalia este obligatoriu pentru furnizorii
de formare profesională care doresc să acceseze fonduri publice, şi voluntar pentru alte situaţii.
Are la bază un standard de calitate conform cu EQAVET, iar conformitatea este verificată prin
analize documentate şi auditări.”
Sistemul portughez de acreditare pentru EFP vizează creşterea calităţii furnizorilor de EFP şi
promovarea recunoaşterii externe a acestora, sporirea credibilităţi sistemului şi garantarea unei
mai bune utilizări a fondurilor publice pentru activităţile de formare profesională. Acreditarea
este obligatorie pentru organizaţiile care beneficiază de fonduri publice şi voluntară pentru
celelalte.
Acreditarea reprezintă recunoaşterea oficială a capacităţii pedagogice a furnizorilor de EFP şi a
calităţii procedurilor şi practicilor acestora în fiecare etapă a ciclului de formare. Pentru a fi
acreditaţi, furnizorii trebuie să demonstreze că îndeplinesc standardele şi că managementul şi
practicile pedagogice aplicate se conformează criteriilor de calitate.
Standardele de asigurare a calităţii se referă la:
• politici şi planificare strategică (cu strategii şi proiecte clar definite, având în vedere contextul
teritorial sau sectorial şi nevoile de formare profesională ale populaţiei-ţintă);
• management şi resurse umane (managementul eficient al activităţilor de formare
profesională şi resurse umane calificate cu experienţă profesională şi pedagogică adecvată);
• evaluarea rezultatelor şi îmbunătăţirea continuă;
• regulile de conduită şi comportament etic (cu alte cuvinte, relaţii adecvate cu factorii
interesaţi în ceeac ce priveşte drepturile şi interesele acestora);
• cerinţe specifice pentru dezvoltarea fiecărei etape a ciclului de formare.
Procesul de acreditare începe cu o evaluare tehnică a furnizorului de formare profesională prin
analizarea documentaţiei şi uneori prin auditare. Procesul de reînnoire presupune un exerciţiu
de autoevaluare efectuat de organizaţia furnizoare de formare profesională, cu prezentarea unui
plan de acţiune pentru îmbunătăţire şi a indicatorilor de măsurare şi monitorizare a performanţei.
În anumite cazuri, se efectuează un audit pentru a confirma că furnizorul de formare
profesională respectă cerinţele. În prezent, auditul este folosit numai pentru cei care vor să îşi
reînnoiască acreditarea şi acoperă 10% dintre furnizorii de formare profesională.
În cadrul unei reforme mai vaste a sistemul portughez de EFP, procesul de acreditare se va
schimba într-o certificare, care reflectă evoluţia proceselor naţionale de asigurare a calităţii.
Acest sistem de certificare va include un audit anual al capacităţii furnzorului acreditat în diferite
arii educaţionale şi profesionale.
Pentru informaţii suplimentare privind sistemul portughez de EFP, vă rugăm să accesaţi
ww.dgert.mtss.gov.pt sau www.anq.gov.pt.

Dezvoltarea Capacităţii Instituţionale a
GNAC:
Promovăm calitatea !

