Studii de caz – nivelul sistemului de educaţie şi formare profesională
Slovenia - introducerea graduală a indicatorilor
“În Slovenia a avut loc o introducere graduală a utilizării şi monitorizării indicatorilor din
Recomandarea EQAVET. Acest proces s-a desfăşurat pe etape, într-o serie de proiecte pilot,
începând din anul 2000, ceea ce a fost util pentru a asigura procesul de învăţare şi împărtăşirea
bunelor practici.”
În Slovenia, legislaţia privind asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională stabileşte un
set convenit de indicatori ai calităţii, care sunt utilizaţi la nivel naţional (primul raport anual
acoperă anul şcolar 2007/2008). Aceşti indicatori au fost analizaţi de Consiliul Naţional al
Experţilor din Învăţământul Profesional şi Tehnic (ÎPT). Cei şapte indicatori naţionali sunt:
1. Procentul furnizorilor care aplică sistemele interne de asigurare a calităţii definite prin lege.
2. Procentul profesorilor şi instructorilor care au calificări didactice.
3. Procentul profesorilor şi instructorilor care participă la cursuri de formare continuă, sumele şi
procentul din fonduri investite în programele de formare a acestora.
4. Procentul elevilor care îşi finalizează cu succes şi la timp programul de studii.
5. Procentul elevilor care reuşesc la examenele finale.
6. Destinaţia elevilor ÎPT la 6 şi 12 luni după finalizarea formării profesionale.
7. Procentul programelor elaborate care răspund cerinţelor angajatorilor.
Acest Consiliu Naţional este un organism decizional pentru cea mai mare parte a sectorului ÎPT
şi un organism consultativ pentru elaborarea politicilor şi luarea deciziilor la nivel de guvern sau
minister în privinţa ÎPT. Consiliul are 14 membri şi un preşedinte, care este ales de Ministerul
Educaţiei. Cel puţin o treime dintre membrii săi trebuie să fie reprezentanţi ai furnizorilor de ÎPT,
cinci membri sunt propuşi de ministere (minim 2 de Ministerul Educaţiei), cinci sunt propuşi de
camerele de comerţ, iar patru sunt propuşi de sindicate. Consiliul este unul dintre cele trei
existente în domeniul educaţiei, celelalte două ocupându-se de învăţământul general şi de
educaţia adulţilor. Toate trei sunt organisme permanente, care îşi înnoiesc componenţa la
fiecare cinci ani şi sunt formate din experţi din sistemul sloven de învăţământ.
Consiliul Naţional al Experţilor ÎPT a decis că sistemele de asigurare a calităţii trebuie
implementate treptat. Prin urmare, primul raport naţional privind calitatea în ÎPT (pentru anul
şcolar 2007/08) include numai primii trei indicatori, iar al doilea raport (pentru anul şcolar
2008/09) îi include pe primii trei şi pe cel de-al cincilea indicator. Indicatorii patru şi şase vor fi
testaţi în câteva şcoli în vederea elaborării unor metodologiei specifice de colectare.
Metodologia de colectare a datelor se dezvoltă, de asemenea, progresiv, luând în considerare
capacitatea Institutului Sloven pentru ÎPT de a pregăti un raport anual, nevoile furnizorilor şi
interesele altor factori implicaţi în sistem.
Utilizând această abordare graduală, Slovenia a identificat faptul că că 30% dintre furnizori şi-au
organizat sistemul de asigurare a calităţii în conformitate cu prevederile legale şi că alţi aproape
30% au stabilit un grup cu responsabilităţi pentru asigurarea calităţii. Noul sistem de asigurare a
calităţii a nive de furnizor este obligatoriu:
• furnizorii trebuie să formeze un grup cu responsabilităţi în asigurarea calităţii, care include
experţi ai şcolii, reprezentanţi ai angajatorilor, elevi şi parinţi ai acestora (dacă elevii sunt
minori);
• directorul este responsabil cu autoevaluarea;
• şcolile trebuie să publice un raport anual privind calitatea, care este prezentat consiliului
şcolii, incluzând reprezentanţi ai autorităţilor naţionale şi locale, părinţi şi angajaţi ai şcolii.
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Pentru informaţii suplimentare privind sistemul sloven de educaţie şi formare profesională, vă
rugăm să accesaţi website-ul Institutului: http://www.cpi.si/en/ sau publicaţia Institutului privind
dezvoltarea
unui
Spaţiu
Comun
European
al
EFP:
http://www.cpi.si/files/cpi/userfiles/Publikacije/ESF_eng.pdf
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