PROMOVĂM CALITATEA !
STRATEGIA DE COMUNICARE A
GRUPULUI NAłIONAL PENTRU
ASIGURAREA CALITĂłII
1.

Introducere

1.1.
Contextul
European
Asigurarea convergenŃei,
transparenŃei
şi
încrederii reciproce între
sistemele de educaŃie şi
formare
profesională
(EFP)
din
întreaga
Europă este o preocupare
constantă a ultimului
deceniu. În acest sens,
„Procesul Copenhaga”,
iniŃiat în 2002, a susŃinut
cooperarea europeană în
domeniul EFP, pe baza a
patru priorităŃi:
• p r o m o v a r e a
mobilităŃii,
prin
c o n s o l i d a r e a
dimensiunii europene
în EFP;
• îmbunătăŃirea
transparenŃei
proceselor
de
elaborare a politicilor
în
domeniu,
a
informării
şi
consilierii, în relaŃie
cu
s is t e m e le
şi

•

•

calificările EFP, din
perspective învăŃării
pe tot parcursul vieŃii;
a s i g u r a r e a
recunoaşterii
competenŃelor
şi
calificărilor, inclusiv
stabilirea unui set
comun de principii
p e nt r u
v al id ar e a
învăŃării non-formale
şi informale;
d e zvo lt ar e a
u no r
instrumente comune
pentru calitate în
EFP,
inclusiv
referitoare
la
abordarea nevoilor de
învăŃare
ale
profesorilor
şi
formatorilor.

Pe această bază, au fost
iniŃiate mai multe politici
europene comune (care
vor fi numite, generic, în
continuare, „Instrumentele Europene”), în vederea
creşterii
mobilităŃii,
transparenŃei calificărilor
şi a încrederii reciproce la
nivelul sistemelor şi

furnizorilor de EFP. Dintre
acestea, enumerăm:
• Recomandarea
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului
privind
Cadrul European al
Calificărilor – EQF,
adoptată în 2008. EQF
va corela diferitele
sisteme naŃionale ale
calificărilor în relaŃie cu
un cadru european
comun de referinŃă.
• Recomandarea
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului
privind
stabilirea unui Sistem
European de Credite
pentru EducaŃia şi
Formarea Profesională
(ECVET - 2009).
• Recomandarea
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului
privind
stabilirea unui Cadru
European de ReferinŃă
p e nt r u
As igur are a
CalităŃii în EducaŃie şi
Formare Profesională –
Re c o mandar e a
EQAVET
(aprilie
2009).
• Recomandarea
Parlamentului
European
şi
a
Consiliului
privind
competenŃele cheie din
perspectiva învăŃării pe
parcursul întregii vieŃi
(adoptată în 2006), care
(continuarea în p. 2)

Newsletter publicat în
cadrul proiectului
“Devoltarea
capacităŃii
instituŃionale a
Punctului NaŃional
de ReferinŃă al
EQAVET: Promovăm
calitatea !”
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În acest număr:
• Prezentarea Strategiei
de comunicare a Grupului NaŃional pentru
Asigurarea CalităŃii.
• Concluziile celui de-al
treilea Forum anual al
ReŃelei
EQAVET
(Helsingo r,
Danemarca, 29-30 martie
2012). Fragment

Cuprins:
Strategia de
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comunicare a
Grupului NaŃional pentru
Asigurarea CalităŃii
Cel de-al treilea 7
Forum anual al
R e Ń e l e i
E Q A V E T
(Helsingor,
Danemarca, 2930 martie 2012)
Ştiri şi eveni- 8
mente

Pagina 2
(urmare din p. 1)

•

•

subliniază
importanŃa
acestor
competenŃe atât pentru integrarea
socială şi profesională, cât şi pentru
creşterea
competitivităŃii
economice.
Europass - portofoliu de documente
care
facilitează
recunoaşterea
competenŃelor şi a calificărilor
(include CV-ul Europass, paşaportul
lingvistic, suplimentul la diploma
de
licenŃă,
suplimentul
la
certificatul profesional, documentul
de mobilitate Europass) adoptat în
2004 şi folosit extensiv de milioane
de cetăŃeni europeni.
Recunoaşterea
şi
validarea
învăŃării
nonformale
şi
informale, care a fost identificată
ca prioritate la nivel european
începând cu 2004 (prin Principiile
Comune privind validarea învăŃării
anterioare) şi confirmată prin
Comunicatul
de
la
Bruges.
MenŃionăm că se află, în pregătire,
o Recomandare a Parlamentului
European şi a Consiliului (care va fi
adoptată, probabil, în 2012) în
vederea consolidării cooperării în
acest domeniu.

Cadrul
EQAVET, adoptat prin
Recomandarea
Parlamentului
European şi a Consiliului privind
stabilirea unui Cadru European de
ReferinŃă pentru Asigurarea CalităŃii
în EducaŃie şi Formare Profesională din
aprilie 2009, este un instrument
voluntar, care va fi implementat
progresiv şi în conformitate cu
legislaŃia
şi
practicile
naŃionale.
Principalii utilizatori ai cadrului
EQAVET sunt autorităŃile publice,
organismele însărcinate cu asigurarea
şi îmbunătăŃirea calităŃii, precum şi
furnizorii de EFP. Cadrul conŃine trei
elemente fundamentale de conŃinut,
utile pentru dezvoltarea sistemelor de
calitate: (1) recomandările generale, la
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nivelul politicilor educaŃionale – care
formează corpul documentului; (2)
listele de criterii si descriptori
indicativi – la nivel de sistem şi la nivel
de furnizor de EFP – cuprinse în Anexa
I a Recomandării; (3) lista indicatorilor
de calitate – cuprinsă în Anexa a II-a a
Recomandării. Cadrul mai cuprinde,
totodată, un ciclu de asigurare şi
îmbunătăŃire a calităŃii cu patru etape

Comunicarea
cu
partenerii
sociali
şi
implicarea acestora sunt
condiŃii absolut necesare
pentru implementarea cu
succes a instrumentelor
europene din domeniul
educaŃiei
şi
formării
profesionale: EQF, ECVET,
EQAVET,
Europass,
Recunoaşterea AchiziŃiilor
Anterioare de ÎnvăŃare
etc.
esenŃiale: (1) planificarea, (2) punerea
în aplicare, (3) evaluarea şi (4)
revizuirea activităŃii de educaŃie şi
formare profesională, ciclu susŃinut de
criteriile
comune
de
calitate,
descriptorii indicativi şi indicatorii de
calitate menŃionaŃi.
Comunicatul de la Bruges privind
dezvoltarea cooperării europene în
domeniul EFP în perioada 20112020 susŃine principalele direcŃii de
dezvoltare a EFP stabilite în cadrul
„Procesului Copenhaga”. În ceea ce
priveşte asigurarea calităŃii în EFP,
noul document afirmă:
• o b i e c t i v e l e s tr a t e g i ce ş i
măsurile vizând stimularea
excelenŃei, calităŃii şi relevanŃei
EFP
iniŃiale
şi
continue: pentru
a
garanta îmbunătăŃirea
calităŃii,
creşterea
transparenŃei, încrederea
reciprocă,
mobilitatea
forŃei de muncă şi a celor
care învaŃă, precum şi
învăŃarea pe tot parcursul
vie Ń i i,
Ńăr ile
participante
vor
implementa cadre ale
asigurării calităŃii, în
conformitate
cu
Recomandarea EQAVET;

•

•

•

în această privinŃă, până la sfârşitul
anului 2015, Ńările participante vor
trebui să stabilească, la nivel
naŃional, un cadru comun de
asigurare a calităŃii pentru
furnizorii de EFP, care se aplică şi
învăŃării la locul de muncă şi este
compatibil cu cadrul EQAVET;
angajamentul tuturor părŃilor
pentru a asigura sustenabilitatea şi
excelenŃa educaŃiei şi formării
profesionale – EFP iniŃială de înaltă
calitate şi EFP continuă uşor
accesibilă, orientată către carieră;
focalizarea asupra rezultatelor
– o abordare bazată pe rezultatele
învăŃării
(inclusiv
la
nivelul
curricula de EFP), care permite
validarea învăŃării non-formale şi
informale;
concentrarea asupra calităŃii
profesorilor, formatorilor şi a
altor categorii profesionale din
domeniul EFP.

Toate obiectivele şi măsurile procesului
Copenhaga au fost şi sunt sprijinite,
încă din 2005, de reŃelele europene
de asigurare a calităŃii în EFP:
ENQA-VET (prin primul program,
2006-2007 şi al doilea program, 20082009), şi EQAVET (din 2010), în cadrul
cărora Comisia, partenerii sociali şi
statele membre participă activ la
elaborarea unor principii comune,
criterii şi indicatori de referinŃă, linii
directoare şi instrumente pentru
îmbunătăŃirea calităŃii în EFP la nivel
naŃional, regional şi local.
Scopul
reŃelei
europene
de
sprijinire a asigurării calităŃii în
EFP – EQAVET -, ca succesoare a
ENQA-VET, este de a crea o platformă
structurată
şi
durabilă
prin
intermediul căreia statele membre fac
schimb de experienŃă şi informaŃii, se
implică în dezbateri şi învaŃă unul de la
celălalt. Principalele activităŃi ale
EQAVET, enumerate în programul de
lucru al reŃelei pentru 2010–2012, sunt
concepute pentru a contribui la
îmbunătăŃirea calităŃii în educaŃia şi
formarea profesională în întreaga
Europă. Prin implementarea acestui
program de lucru, EQAVET:
• stabileşte o comunitate de practici funcŃională pentru asigurarea
calităŃii în EFP la nivel european,
reunind statele membre, partenerii
sociali şi Comisia Europeană în
vederea colaborării;
• furnizează sprijin tehnic pentru
Punctele NaŃionale de ReferinŃă
(continuarea în p. 3)
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pentru Asigurarea CalităŃii, consolidând poziŃia acestora ca actori
principali în domeniul asigurării
calităŃii în context naŃional;
consolidează legătura cu Programul ÎnvăŃare pe tot parcursul
vieŃii (LLP), mai ales cu proiectele
Leonardo da Vinci;
asigură cooperarea susŃinută cu
celelalte „instrumente europene” (enumerate mai sus).

Recent, a fost publicat Programul de
lucru al reŃelei EQAVET pentru perioada 2013–2015 (care poate fi consultat pe site-ul www.gnac.ro).
1.2. Contextul naŃional
Pornind de la premisa că statul român,
prin semnăturile cele mai autorizate
puse pe documentele programatice
adoptate ca recomandări ale
Parlamentului şi ale Consiliului
European, şi-a luat angajamentul, la
nivel politic, în privinŃa implementării
„instrumentelor europene”, pasul
u r m ăt o r e s t e , î n mo d f ir e s c ,
operaŃionalizarea acestora, în vederea
aplicării lor unitare, coerente şi
consecvente.
Există o multitudine de documente
strategice şi de acte normative, care fac
referiri la şi vizează implementarea
„instrumentelor europene”. Mai mult
decât atât, Legea Nr. 1/2011 a
EducaŃiei NaŃionale stabileşte, în Art.
355, paragraful (2), atribuŃiile
principale ale Grupului NaŃional
pentru Asigurarea CalităŃii (GNAC), ca
Punct NaŃional de ReferinŃă al ReŃelei
Europene EQAVET. GNAC este o
structură informală care coordonează
armonizarea sistemelor de asigurare a
calităŃii în educaŃie şi formarea
profesională la nivel naŃional. El este o
structură consultativă, de coordonare
inter-instituŃională, fără personalitate
juridică, care funcŃionează la nivel
naŃional în domeniul asigurării calităŃii
în educaŃie şi formare profesională, pe
baza acordului scris de asociere al
instituŃiilor membre. Rolul consultativ
al GNAC se exercită prin activităŃi de
informare a principalilor factori
interesaŃi, prin sprijinul în
dezvoltarea şi utilizarea unor
ins tru men te s pe cif ice, pr in
r e a l iz ar e a s ch i mbu r i lo r d e
experienŃă între furnizorii de
formare, prin formularea unor
puncte de vedere şi recomandări
privind asigurarea calităŃii în
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educaŃie şi formarea
profesională.
Pe de altă parte, dincolo
de iniŃiativele strategice
şi legislative, numeroase
consultări organizate la
nivel european, precum şi
cercetările
în
acest
domeniu, au demonstrat
un nivel redus de
cunoaştere
a
„instrumentelor europene”, mai ales la nivelul partenerilor sociali şi
al furnizorilor de EFP.
Însă, comunicarea cu toate părŃile interesate este suportul absolut necesar pentru implementarea cu succes a oricărei politici publice, la
nivel naŃional şi, cu atât mai mult, la
nivel european. Ca urmare, a devenit
necesară o strategie comună de
comunicare cu toŃi actorii esenŃiali, în privinŃa cunoaşterii şi implementării instrumentelor europene deja
enumerate, strategie care să ofere informaŃia relevantă (în limba română)
necesară procesului decizional şi care
să creeze un cadru pentru dialog atât
pentru decidenŃi cât şi pentru ceilalŃi
actori.
Nevoia unei strategii de comunicare
este cu atât mai mare cu cât există
diferenŃe în nivelul de implementare a
„instrumentelor europene”:
• Implementarea Cadrului Comun
pr ivind As igur are a Calit ăŃ ii
(EQAVET), pentru care au fost
făcuŃi paşi însemnaŃi în EFP iniŃială (oferită prin sistemul şcolar),
dar mai puŃin în EFP continuă.
• Elaborarea Cadrului NaŃional al
Calificărilor (CNC) este de-abia la
început, cu toate că statul român s-a
angajat să coreleze CNC cu EQF în
2012.
• Chiar dacă România participă activ
la activităŃile subsumate elaborării
sistemului de credite transferabile
(ECVET), mai sunt necesare măsuri
pentru implementarea lui, atât în
EFP iniŃială cât şi în cea continuă.
• Instrumentele subsumate EUROPASS (CV-ul Europass, paşaportul lingvistic, suplimentul la diploma de licenŃă, suplimentul la
certificatul profesional, documentul
de mobilitate Europass) sunt
folosite pe scară largă.
• În privinŃa recunoaşterii şi validării
rezultatelor învăŃării în context
nonformal şi informal, dezvoltările
din ultimii cinci ani au vizat mai

ales EFP continuă.

• Dezvoltarea competenŃelor cheie a
devenit Ńinta strategică a învăŃământului preuniversitar, în
conformitate cu prevederile Legii
EducaŃiei NaŃionale Nr. 1/2011.
Pe această bază şi având ca punct de
plecare suplimentar „Metodologia implementării Cadrului European de
ReferinŃă pentru Asigurarea CalităŃii
în formarea profesională în învăŃământul profesional şi tehnic din România”,
ARACIP a aplicat pentru accesarea
fondurilor europene, în cadrul Programului ÎnvăŃare pe tot parcursul vieŃii
(LLP, programul Leonardo da Vinci,
apelul restricŃionat pentru Punctele
NaŃionale de ReferinŃă ale EQAVET,
din iulie 2010). Proiectul depus, cu
titlul „Dezvoltarea capacităŃii instituŃionale a Punctului NaŃional de ReferinŃă al EQAVET: Promovarea calităŃii”
şi cu acronimul QUALVET@RO, a fost
unul dintre cele cinci selectate la nivel
european, în cadrul acestui apel.
Scopul proiectului este elaborarea
şi pilotarea unei strategii de comunicare pentru Punctul NaŃional de
ReferinŃă al EQAVET (GNAC), în
vederea implementării Recomandării Parlamentului European şi a
Consiliului din 18 iunie 2009
privind stabilirea unui Cadru
European de ReferinŃă pentru
Asigurarea CalităŃii în EducaŃie şi
Formare Profesională (EQAVET),
precum şi a politicilor şi a instrumentelor elaborate în cadrul ReŃelei Europene EQAVET.
Obiectivele asociate ale proiectului
sunt:
1. Elaborarea şi pilotarea unei
strategii de comunicare – în cadrul
GNAC, cu partenerii şi cu celelalte instituŃii şi părŃi interesate relevante.
2. Conştientizarea, la nivelul tuturor
părŃilor
interesate,
a
(continuarea în p. 4)
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a importanŃei implementării iniŃiativelor europene în domeniul
asigurării calităŃii şi privind educaŃia şi formarea profesională.
3. Diseminarea politicilor şi a instrumentelor elaborate în cadrul
ReŃelei EQAVET şi de către partenerii din proiect.
II. DirecŃii strategice
Strategia de comunicare va sprijini
factorii de decizie de la nivel naŃional, partenerii sociali şi celelalte
părŃi interesate, în realizarea
obiectivelor europene stabilite în
domeniul asigurării calităŃii în
EFP
şi
al
implementării
„instrumentelor europene”. Această
strategie va sprijini GNAC în îndeplinirea atribuŃiilor legale, a rolului de
Punct NaŃional de ReferinŃă al ReŃelei
EQAVET şi în realizarea obiectivelor
strategiei de comunicare a ReŃelei
EQAVET:
• Facilitarea implementării Cadrului
de ReferinŃă EQAVET prin dezvoltarea cooperării, prin consolidarea
Punctelor NaŃionale de ReferinŃă şi
prin sprijinirea dezvoltării unor
structuri, metodologii şi instrumente specifice.
• Sprijinirea proceselor de asigurare
şi îmbunătăŃire a calităŃii EFP în
Statele Membre şi la nivel european
în vederea implementării cu succes
a politicilor europene aferente
„Procesului Copenhaga”.
• Dezvoltarea proceselor concrete de
asigurare a calităŃii, esenŃiale pentru creşterea mobilităŃii cetăŃenilor
europeni în educaŃie şi pe piaŃa
muncii şi pentru implementarea
celorlalte instrumente europene
comune cum ar fi EQF şi ECVET.
• Încurajarea decidenŃilor şi a
furnizorilor de formare în abordarea
asigurării calităŃii în contextul învăŃării pe tot parcursul vieŃii şi în
vederea întăririi legăturilor între
EFP cu celelalte subsisteme ale
educaŃiei şi cu piaŃa muncii.
• Aplicarea mecanismelor de asigurare a calităŃii la nivelul proceselor
de învăŃare şi în recunoaşterea calificărilor, indiferent dacă acestea au
fost obŃinute în şcoli, întreprinderi
sau în contexte informale de învăŃare.
• Sprijinirea dezvoltării unor metodologii de asigurare şi îmbunătăŃire a calităŃii EFP, în vederea
promovării încrederii reciproce şi a
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parteneriatului între EFP şi actorii
esenŃiali.
Pe baza contextului european şi naŃional existent, pornind de la rolul
GNAC de punct naŃional de referinŃă
al ReŃelei EQAVET, având în vedere
obiectivul reŃelei EQAVET (şi al
GNAC) de a încuraja decidenŃii,
furnizorii de formare şi celelalte părŃi
interesate să abordeze asigurarea calităŃii în contextul învăŃării pe tot parcursul vieŃii şi în vederea întăririi legăturilor între EFP cu celelalte subsisteme ale educaŃiei şi cu piaŃa muncii şi
având în vedere bunele practici evidenŃiate de partenerii europeni, GNAC
propune patru direcŃii strategice de
acŃiune în domeniul comunicării:
1. Informarea şi consultarea părŃilor interesate în privinŃa dezvoltării „instrumentelor europene”.
„Decizia bazată pe dovezi” este esenŃială pentru calitatea actului managerial. Ca urmare, decidenŃii trebuie să
aibă acces la informaŃie de ultimă oră
în privinŃa dezvoltării „instrumentelor
europene”. Chiar dacă fiecare instituŃie
cu autoritate de decizie dispune de informaŃie în domeniul său de expertiză,
se poate remarca, de multe ori, o lipsă a
acesteia în domeniile conexe, privind
celelalte „instrumente europene” şi, pe
cale de consecinŃă, procesul decizional
nu se bazează pe totalitatea informaŃiei
disponibile.
Chiar dacă prezenta strategie de comunicare va viza, cu precădere, instituŃiile
cu autoritate de decizie în domeniul
asigurării calităŃii în EFP – MECTS,
MMPS, ANC, ARACIP, CNDIPT,
ANPCDEFP – ea se va adresa şi organizaŃiilor reprezentative ale partenerilor sociali – organizaŃii patronale
şi sindicale, comitete sectoriale, comisii
de dialog social – şi, nu în ultimul rând,
publicului larg, prin mass-media.
Pornind de la aceste aspecte cheie, informarea părŃilor interesate trebuie
realizată atât prin mijloace clasice
(pliante, buletine informative, broşuri
de popularizare) sau prin acŃiuni Ńintite (grupuri de lucru, seminare regionale, conferinŃe), cât şi prin mijloace
informatice (website-uri, baze de date
etc.), sau prin mass media (interviuri,
comunicate şi conferinŃe de presă etc.).

2. Dezvoltarea unui cadru naŃional

Exemple de bune practici:
Punctelor
NaŃionale de ReferinŃă ale
ReŃelei EQAVET din Austria
(www.arqa-vet.at) şi din Olanda
(www.eqavet.nl)
• Buletinele
informative
electronice,
cu
apariŃie
periodică, elaborate de Punctele
NaŃionale de referinŃă din
Austria
(http://www.arqavet.at/kommunikation/newsletter
/newsletter_archiv/) şi Olanda
(http://www.eqavet.nl/publicatie.
aspx)
Mai
multe
informaŃii
despre
strategiile
de
comunicare
ale
partenerilor GNAC, puteŃi găsi pe
site-ul
GNAC:
http://www.gnac.ro/biblioteca/docum
entele-si-instrumentelegnac/exemple-de-bune-practici-incomunicarea-cu-factorii-interesatiaustria-italia-si-olanda-proiectulqualvetro/

• Website-urile

de dialog, care asigură implicarea
tuturor părŃilor interesate în dezbaterea referitoare la implementarea instrumentelor europene din
domeniul educaŃiei şi formării profesionale.
Implicarea actorilor în dezvoltarea şi
implementarea politicilor europene
reprezintă, aşa cum am mai subliniat, o
condiŃie absolut necesară pentru succesul acestora. Angajatorii, organizaŃiile
sindicale, furnizorii de formare, autorităŃile de reglementare sunt cele care
trebuie să le înŃeleagă şi să le aplice. Pe
de altă parte, feed-back-ul din partea
acestora este util pentru realizarea
adaptărilor necesare, a „acordului fin”
între politica europeană respectivă, pe
de o parte, şi situaŃia concretă a fiecărui sistem de EFP, pe de altă parte.
Avându-se în vedere extrema diversitate a sistemelor europene de EFP,
implementarea diferitelor politici europene va avea forme diferite în sisteme
diferite. Pentru definirea modalităŃilor
concrete de implementare, este nevoie
de un dialog permanent cu actorii esenŃiali, mai ales cu partenerii sociali.
Totodată, dialogul între politicile şi
iniŃiativele europene, atunci când nu
este sporadic, este nestructurat.
Desigur, fiecare punct naŃional de
referinŃă / de contact / de comunicare
(continuarea în p. 5)
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relaŃionează, în mod tradiŃional, cu
actorii pe care îi consideră esenŃiali în
implementarea respectivei politici europene. Până în prezent, dialogul între
reprezentanŃii naŃionali ai
„instrumentelor europene” nu a constituit o prioritate (neexistând obiective
explicite în acest sens). În cel mai bun
caz, reprezentanŃii altor politici europene sunt invitaŃi doar ca martori (nu
ca actori !) la activităŃile respective
(grupuri de lucru, conferinŃe, seminare,
mese rotunde etc.), neexistând o preocupare explicită pentru identificarea
elementelor comune şi a modului în
care aceste iniŃiative se completează
reciproc.
De aceea, pentru a asigura coerenŃa şi
consistenŃa dialogului cu actorii esenŃiali, pe de o parte, şi între diferitele
politici europene, pe de altă parte, este
necesară construirea sistematică a
oportunităŃilor pentru dialog, pentru schimbul de informaŃii şi de
opinii.

Exemple de bune practici:

•

•

Grupul Consultativ EQAVET,
creat
pentru
a
sprijini
activitatea Punctului NaŃional
de ReferinŃă din Olanda. Grupul
consultativ este prezidat de un
reprezentant al Ministerului
EducaŃiei, Culturii şi ŞtiinŃei
(MECS)
şi
cuprinde
reprezentanŃi ai MECS, ai
asociaŃiilor de furnizori publici şi
privaŃi de EFP, ai organizaŃiei
studenŃilor / cursanŃilor din
EFP, ai cadrelor didactice şi ai
altor angajaŃi (prin asociaŃiile
sindicale).
ConferinŃa
organizată
de
Punctul NaŃional de ReferinŃă
din Austria, dedicată dezvoltării
sistemelor de certificare a
formării persoanelor implicate în
asigurarea calităŃii în EFP
(03.12.2012, Viena; http://www.
arqa-vet.at/arqa_vet/konferenz_
2012/ )

Mai multe informaŃii despre
strategiile de comunicare ale
partenerilor GNAC, puteŃi găsi pe
site-ul GNAC: http://www.gnac.ro/
biblioteca/documentele-siinstrumentele-gnac/exemple-debune-practici-in-comunicarea-cufactorii-interesati-austria-italia-siolanda-proiectul-qualvetro/

3.
Promovarea
unităŃii,
consistenŃei
şi
coerenŃei
în
implementarea
„instrumentelor
europene”
Fiecare iniŃiativă europeană are
propriile structuri decizionale, propriul
calendar şi propria listă de evenimente
dar, de regulă, aceste iniŃiative se
adresează aceloraşi actori (în esenŃă,
decidenŃii - instituŃiile cu rol de
reglementare -, partenerii sociali şi
furnizorii de formare).
Există,
totodată, “mesaje cheie” specifice ale
acestor „instrumente europene”. De
exemplu:
• „încrederea” pentru EQAVET – este
vorba
de
încrederea
părŃilor
interesate în programele de EFP;
• „transparenŃa” pentru EQF şi
Europass – calificările din cadrul
naŃional trebuie să fie transparente
pentru angajator, pentru furnizorul
de formare şi pentru participantul
la formare;
• „mobilitatea” pentru ECVET şi
Europass – trebuie asigurată
mobilitatea calificărilor, la nivel
naŃional şi european, atât în plan
„orizontal”, inter-sectorial, cât şi
„vertical”, între nivelurile de EFP.
Informarea părŃilor interesate şi
dezvoltarea dialogului între părŃile
interesate nu trebuie realizate în
izolare ci interactiv: „instrumentele
europene” trebuie abordate în unitatea
lor, evidenŃiindu-se interacŃiunile şi
modul în care se potenŃează reciproc,
trebuind evitată, cu orice preŃ,
„viziunea tunel” descrisă mai sus. Mai
mult decât atât, mesajele cheie ale
celor trei „instrumente” menŃionate
mai sus sunt complementare: de
exemplu, „încrederea” actorilor în
calificări derivă, printre altele, din
„transparenŃa” acestora şi conduce la
creşterea „mobilităŃii”. Toate aceste
mesaje
trebuie
identificate
şi
comunicate, în mod specific, fiecărei
categorii de actori, prin prezentarea
conceptelor,
principiilor
şi
a
metodologiilor respective dar, mai ales,
prin evidenŃierea avantajelor care vor
fi obŃinute de fiecare categorie de actori
în urma implementării respectivelor
„instrumente europene” .
Abordarea în comun a „instrumentelor
europene” va duce la simplificare
procedurală şi la eficientizarea
demersurilor
respective
prin
scăderea numărului de evenimente şi a
resurselor alocate în acest sens. Un bun
exemplu îl constituie organizarea, la

Bonn, la mijlocul lunii noiembrie 2011,
a unui seminar comun al EQAVET,
http://
EQF
şi
ECVET
(vezi
www.gnac.ro/wp-content/uploads/
downloads/2012/07/Raport-privindSeminarul-Comun-EQAVET-ECVETEQF.pdf).
Pentru aceasta este necesară, de asemenea, informarea reciprocă, între
punctele naŃionale de referinŃă / de
comunicare / de contact ale diferitelor
instrumente, GNAC oferind, în acest
sens, un cadru adecvat acestui proces
de comunicare.
Ca urmare, materialele privind
strategiile şi politicile de implementare, procedurile operaŃionale,
materialele promoŃionale şi evenimentele organizate trebuie corelate, evidenŃiind contribuŃia fiecărui „instrument european” la realizarea Ńintelor strategice, europene şi naŃionale, din domeniul
EFP. De asemenea, comunicarea cu
părŃile interesate trebuie să insiste
pe avantajele implementării unitare, nu în izolare a respectivelor
„instrumente
europene”,
pe
„valoarea adăugată” a aplicării lor
în comun.

Exemple de bune practici:

• Se minare le

re gio nale ale
proiectului QUALVET@RO, în
cadrul cărora au fost prezentate,
în corelarea lor, „instrumentele
europene” (pentru concluziile
acestor seminare regionale, se
poate consulta site-ul GNAC:
http://www.gnac.ro/2012/10/potfi-consultate-concluziileatelierelor-din-cadrulseminarelor-regionale-aleproiectului-qualvetro/

Mai multe informaŃii despre
strategiile de comunicare ale
partenerilor GNAC, puteŃi găsi pe
s i t e - u l
G N A C :
http://www.gnac.ro/biblioteca/docum
entele-si-instrumentelegnac/exemple-de-bune-practici-incomunicarea-cu-factorii-interesatiaustria-italia-si-olanda-proiectulqualvetro/

(continuarea în p. 6)
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4. Implicarea părŃilor interesate în
utilizarea expertizei şi a bunelor
practici acumulate
Există, deja, experienŃă acumulată în
implementarea instrumentelor europene deja menŃionate, precum şi un
număr considerabil de exemple de bune
practici în acest sens. O mare parte
dintre acestea au fost realizate în
proiecte derulate în parteneriat cu instituŃii similare din cadrul Uniunii
Europene, prin Programul ÎnvăŃare pe
tot parcursul vieŃii (LLP). O altă sursă
de bune practici o constituie procesele
de dezvoltare şi implementare a instrumentelor proprii, naŃionale, de asigurare a calităŃii în educaŃie şi formare
profesională – o bună parte beneficiind
de finanŃare europeană nerambursabilă
prin diferitele programe operaŃionale
sectoriale. La acestea mai pot fi adăugate rezultatele cercetării educaŃionale
şi ale implicării altor instituŃii care
oferă sprijin financiar – cum ar fi UNICEF sau Roma Education Fund.
Aceste bune practici se referă la strategii de motivare a participării la educaŃie şi formare profesională, la mecanisme transparente şi flexibile de consultare periodică a părŃilor interesate,
la modalităŃi eficiente de generare a
încrederii părŃilor interesate în programele de educaŃie şi formare profesională etc.
O bună strategie de comunicare trebuie
să asigure identificarea, colectarea
şi diseminarea acestor exemple de
bune practici, precum şi încurajarea adoptării acestora, inclusiv la
nivelul politicilor de sistem.

Exemple de bune practici:

• Exemple de bune practici în
implementarea „descriptorilor
indicativi” din Anexa I a
Recomandării EQAVET:
http://www.gnac.ro/biblioteca/doc
umente-si-instrumentenationale-statele-membre-siasociate-ue/criterii-comune-decalitate-si-descriptori-indicativi/
• Exemple de bune practici în
implementarea indicatorilor din
Anexa a II-a a Recomandării
EQAVET: http://www.gnac.ro/
biblioteca/documente-siinstrumente-nationale-statelemembre-si-asociateue/indicatori-de-calitate/

Promovăm calitatea !

• Exemple de proiecte, finanŃate
prin Programul „ÎnvăŃare pe tot
parcursul vieŃii”, LLP, care
vizează asigurarea calităŃii în
educaŃie, cu accent pe educaŃia şi
formarea
profesională
http://www.qalll.net/good_practic
e_projects/

3. Popularizarea „instrumentelor europene”, la toate evenimentele interne şi
internaŃionale la care participă membrii GNAC. În acest context, la evenimentele dedicate implementării unui
anumit „instrument europen”, vor fi
invitaŃi şi reprezentanŃii celorlalte
„instrumente europene”

III. ActivităŃi de comunicare recomandate pentru realizarea direcŃiilor strategice de acŃiune

4. Utilizarea finanŃării europene
(Programul „ÎnvăŃare pe tot parcursul
vieŃii”, LLP, până în 2013, „Erasmus
pentru toŃi”, începând cu 2014, şi Fondul Social European) pentru implementarea, la nivel naŃional, a
„instrumentelor europene”.

ActivităŃile de comunicare realizate
până în prezent, şi care au folosit, cu
precădere, resursele proiectului
QUALVET@RO, şi-au arătat, deja,
valoarea adăugată:
• Website-ul (care cuprinde şi o bază
de date din ce în ce mai consistentă,
care a ajuns la aproape 1000 de
pagini) a fost deja accesat de mai
mult de 1000 de persoane.
• Cele două pliante, cele patru numere ale buletinului informativ
„Promovăm calitatea !” şi cele trei
broşuri de „Bune practici” au fost
tipărite în 2000 de exemplare şi a
început distribuirea lor către cei
interesaŃi.
• La cele două conferinŃe ale proiectului au participat circa 200 de persoane, reprezentanŃi ai părŃilor interesate la nivel naŃional şi regional.
• La cele opt seminare regionale au
participat aproape 400 de persoane,
reprezentanŃi ai părŃilor interesate
la nivel regional şi local.
Aceste tipuri de activităŃi trebuie continuate, în măsura în care există resurse, dar trebuie identificate şi alte
tipuri de activităŃi, cu valoare adăugată
mare, care sunt sustenabile cu resursele existente. Având în vedere
experienŃa deja acumulată precum şi
cerinŃa de sustenabilitate menŃionată
mai sus, GNAC va derula, în viitorul
apropiat, următoarele categorii de activităŃi:
1. ÎmbogăŃirea şi actualizarea site-ului
www.gnac.ro
(sau
GNAC
www.eqavet.ro). Acest site va continua
să fie actualizat iar baza de date va fi
îmbogăŃită permanent prin contribuŃia
tuturor membrilor GNAC şi a beneficiarilor.
2. Publicarea pe site-urile proprii ale
membrilor GNAC a evenimentelor şi
activităŃilor dedicate implementării
„instrumentelor europene”.

5. Organizarea periodică de forumuri,
care să asigure întâlnirea şi dialogul
între părŃile interesate privind aspecte
esenŃiale, cum ar fi: contribuŃia
„instrumentelor europene” la îmbunătăŃirea relaŃiei dintre furnizorii de formare şi piaŃa muncii, comunicarea între promotorii diferitelor „instrumente
europene”, elementele comune ale sistemelor de asigurare a calităŃii în educaŃie şi formare profesională cu participarea structurilor (GNAC, RNCIS,
RNEVAL) şi a instituŃiilor responsabile
(ARACIS, ANC, ARACIP, CNDIPT,
ANPCDEFP, MECTS, MMFPS).
6. Publicarea Newsletter-ului electronic
al GNAC („Promovăm calitatea!”), cu
apariŃie trimestrială, utilizând formatul dezvoltat în cadrul proiectului
QUALVET@RO.
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Cel de-al Treilea Forum Anual al Retelei EQAVET.
Viziunea și priorităŃile privind activitățile rețelei până în 2015
(Rapoartele subgrupurilor de lucru și discuția strategică)
Acest Forum a fost cel de-al treilea
eveniment de acest tip, desfăşurat în
cadrul noii etape de lucru la nivel
european al ReŃelei pentru Asigurarea
Calității în Educație și Formare
Profesională (ReŃeaua EQAVET), de la
adoptarea
Recomandării
privind
instituirea unui Cadru European de
ReferinŃă pentru Asigurarea CalităŃii
în EducaŃie şi Formare Profesională
(Recomandarea EQAVET) şi de la
înfiinŃarea a Secretariatului care
sprijină implementarea acesteia.
Forumul Anual a fost găzduit,
Helsingør,
Danemarca,
de
Confederația
Sindicatelor
din
Danemarca, în 29 şi 30 martie 2012
Prioritatea Rețelei pentru perioada
2013-2015 ar trebui să fie sprijinirea
utilizării
și
implementării
Recomandării în cadrul contextelor
naționale. Pe această bază, priorităŃile
strategice
identificate
sunt
următoarele:
1. Importanța punctelor naționale de
referință (PNR), recunoscute în
cadrul
recomandării
ca
fiind
principalii
actori
în
procesul
implementării acesteia. Ca atare,
PNR sunt principalii protagoniști
capabili să adapteze și/sau să
elaboreze o
abordare proprie
privind
implementarea
Recomandării, adecvată scopului,
specificului, nevoilor și cerințelor
naționale, promovând, în acelaşi
timp, şi dezvoltarea unei culturi a
îmbunătățirii continue a calității
2. Noul impuls dat de Comunicatul de
la Bruges, în special în relație cu
obiectivul
strategic
nr.
2:
„Instituirea, până în 2015, la nivel
național a unui cadru comun de
asigurare
a
calității
pentru
furnizorii de EFP compatibil cu
cadrul EQAVET, care să se aplice și
învățării la locul de muncă”.
Atingerea acestui obiectiv impune o
interacțiune
permanentă
și
sistematică între punctele naționale
de referință și furnizorii de EFP în
context național. Rezultatul pe
termen
scurt,
ataşat
acestui
obiectiv, este: „adoptarea măsurilor

adecvate pentru implementarea
Recomandării
EQAVET
și
realizarea progreselor către cadrele
naționale de asigurare a calității
pentru EFP până în 2014”. În acest
domeniu, procesul de raportare
privind
implementarea
Recomandării va avea un rol
hotărâtor în privinŃa identificării
activităților care se vor desfășura în
anii următori.
3. Necesitatea de a sprijini agenda UE
privind “transformarea învățării pe
parcursul vieții și mobilității în
realitate”, care presupune un rol
important al asigurării calității în
domeniul sporirii mobilității în
învățare, sub diferitele ei forme, în
special mobilitatea transversală
(prin
facilitarea
accesului
la
învățământul superior) și mobilitate
transnațională. Mobilitatea este
facilitată şi de instrumentele vizând
transparența elaborate în cadrul
procesului Copenhaga, toate acestea
îmbunătățind imaginea EFP și
sporindu-i atractivitatea.
4

Pornind de la punctele 1, 2 și 3
de mai sus, se impune un dialog
sistematic, structurat și permanent
cu partenerii sociali, deoarece
aceștia: a) au o contribuție
semnificativă privind creşterea
receptivității sistemelor de EFP; b)
au o legătură mai strânsă cu
sectoarele de activitate și cu
diversele nevoi ale acestora; c) sunt
actori esențiali în asigurarea
formării
profesionale
continue
(FPC) și a învățării la locul de
muncă.

Rețeaua ar trebui să creeze un mediu
în care statele membre și PNR să își
asume angajamentul de a asigura
implementarea Recomandării într-un
mod care să cultive o cultură implicită
a asigurării calității, atât la nivelul
statelor membre, cât şi la nivelul
relaŃiilor între acestea, în vederea
creşterii calităŃii generale a EFP şi a
îndeplinirii agendei mai largi a UE.
Prin urmare, încurajarea, stimularea și
sprijinirea proceselor de implementare
la nivel național ar trebui să constituie
elementul esențial al activităților rețelei

în perioada 2013-2015, în care se
disting două niveluri de acțiune:
• măsuri şi acŃiuni adoptate la nivel
național;
• măsuri şi acŃiuni la nivelul UE;
• măsuri şi acŃiuni la ambele niveluri
de acțiune (naŃional şi UE),
deoarece partenerii sociali sunt
interlocutori esențiali atât la nivelul
național, cât și la cel european.
Măsuri la nivel național:
1.

Este
necesară
continuarea
consolidării punctelor naționale de
referință (PNR) pentru a le sprijini
în îndeplinirea rolului de interfață
între elaborarea și implementarea
politicilor în propriile contexte
naționale. Este necesară elaborarea
unei strategii care să vizeze
sporirea
angajamentului
PNR,
acestea având nevoie de un plus de
responsabilitate, în vederea sporirii
utilităŃii și vizibilităŃii la nivel
național. La nivelul UE, PNR
trebuie stimulate și sprijinite prin
crearea unei platforme durabile,
prin intermediul căreia să poată
interacționa, comunica, învăța unul
de la altul, prin schimburi de
experiență
și
bune
practici.
EQAVET ar trebui să asigure o
strategie
care
să dea PNR
posibilitatea de a-și îndeplini rolul,
conform
specificaŃiilor
din
Recomandarea EQAVET.
2. Este necesară creșterea implicării
furnizorilor de EFP în aceste
activități, în scopul asigurării unei
implementări
mai
eficace
a
Cadrului EQAVET la nivel național
și al realizării obiectivelor strategice
și a rezultatelor pe termen scurt,
privind asigurarea calității în EFP
la nivel european, aşa cum sunt ele
prevăzute în Comunicatul de la
Bruges. PNR pot juca un rol
important în stimularea acestui
proces,
deoarece
diversitatea
ofertelor și a furnizorilor de EFP în
contextele
naționale
pot
fi
gestionate
numai
cunoscând
perspectiva națională. PNR trebuie
văzute ca factori esențiali
în
(continuarea în p. 8)
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procesul
de
implementare,
instrumentele create de rețea la
nivelul UE trebuind adaptate și
contextualizate de către acestea.
Prin urmare, pentru asigurarea unui
rol esențial al PNR în implementarea
eficace a Recomandării, acestea
trebuie să ia în considerare și
mesajul furnizorilor de EFP în
cadrul proceselor care vor fi
dezvoltate în cadrul ReŃelei. În acest
scop, este necesară implicarea
asociațiilor furnizorilor de EFP la
nivelul UE. Furnizorilor de EFP
trebuie să li se prezinte motive și
stimulente
pentru
utilizarea
modelului EQAVET de asigurare a
calității. În acest context, furnizorii
de EFP trebuie încurajați să facă
schimb de experiență, atât la nivel
național, cât și la nivelul UE.
3. Este important şi angajamentul
sporit al partenerilor sociali.
Rețeaua trebuie să sprijine definirea
modalităților optime de cooperare şi
să ofere o abordare structurată a
cooperării și implicării partenerilor
sociali în diferite contexte naționale.
Aceasta va ajuta autoritățile și PNR
în îndeplinirea rolurilor alocate şi în
implementarea adecvată şi eficace a
Recomandării în statele membre.
Cooperarea cu partenerii sociali va
sprijini
Rețeaua
să
răspundă
cerințelor privind asigurarea calității

în FPC, învățarea la locul de muncă,
recunoașterea învățării anterioare,
calitatea și disponibilitatea stagiilor
pentru practică profesională în IMM
-uri și calitatea profesorilor și a
formatorilor (ale căror competențe
trebuie actualizate în conformitate
cu cerințele pieței muncii). Prin
urmare, Rețeaua ar trebui să
asigure o implicare mai activă și
structurată a partenerilor sociali în
activitățile sale.
Măsuri la nivel european:
1. Este necesară analiza modului în
care este facilitat accesul în
învățământul
superior
prin
sprijinirea
mobilității.
Sporirea
şanselor de acces la învăŃământul
superior sporeşte, la rândul ei,
atractivitatea EFP și contribuie la
învățarea pe parcursul întregii vieți.
Acest tip de mobilitate solicită o
mai
strânsă
cooperare
cu
învățământul superior, precum și
cu EQF și ECVET, deoarece există
obiectivul
comun
al
sporirii
permeabilității și flexibilității rutelor
de formare, asigurând în același
timp
calitatea
și
stimulând
încrederea și transparența, precum
și respectarea nevoilor persoanei
care învață.
2.
Prin
urmare,
este
necesară
consolidarea cooperării cu alte

inițiative și proiecte UE vizând
asigurarea calității în EFP, în
special EQF, ECVET și proiectele
din cadrul programului „Învățarea
pe parcursul întregii vieŃi” care
abordează
aspecte
privind
asigurarea calității în EFP. Este
necesară crearea unor sinergii și
îmbunătățirea
coordonării
în
implementarea
acestor
instrumente. În acest context,
pornind
de
la
strategia
Secretariatului pentru perioada
2010-2012, Rețeaua ar trebui să
ideentifice cele mai bune modalități
pentru asigurarea unei cooperări
eficiente
între
diferiții
actori
naționali și instituțiile responsabile
pentru implementarea diferitelor
instrumente/inițiative europene, în
vederea unui răspuns adecvat
exigențelor promovate de UE
privind procesul de asigurare a
calității.
3. Aceste priorități identificate nu
trebuie să abată atenția de la faptul
că rețeaua a fost concepută ca o
entitate colaborativă, pentru a
stimula cooperarea, pentru a
dezvolta o cultură durabilă a
calităŃii şi o comunitate de bune
practici privind asigurarea calității,
la nivelul statelor membre, dar şi al
relaŃiilor dintre acestea.

BENEFICIARUL PROIECTULUI QUALVET@RO:
AgenŃia Română de Asigurare a CalităŃii în ÎnvăŃământul
Preuniversitar - ARACIP:
Str. Spiru Haret Nr. 12, Et. 1, Sector 1 010176 Bucharest
Romania
E-mail:aracip@medu.edu.ro
Tel: +40 21 3104213;
Fax: +40 21 3192096

Mai multe informaţii găsiţi
pe:
www.gnac.ro
www.eqavet.ro

Acest proiect este finanŃat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicaŃie reflectă numai punctul de vedere al
autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala
utilizare a informaŃiilor pe care le conŃine

Ştiri şi evenimente
• Au fost publicate, pe site-ul
GNAC cele trei exemple de
bune practici în comunicarea
cu factorii interesaŃi ale partenerilor străini din cadrul proiectului QUALVET@RO (Austria,
Italia şi Olanda):
1. Strategia de comunicare a
ARQA-VET. Obiective, metode, experiențe și rezultate
(Austria)

2. Strategia de comunicare a
Punctului Național de Referință
pentru Asigurarea Calității în
EducaŃie şi Formare Profesională din Italia. Cooperarea
cu furnizorii de formare profesională (Italia)
3. EQAVET în Olanda. O abordare “pas-cu-pas” (Olanda)
• În 8 şi 9 noiembrie 2012, va avea
loc cea de-a doua ConferinŃă

•

NaŃională a proiectului
QUALVET@RO, care va prezenta
rezultatele proiectului şi va propune autorităŃilor un document
de politici publice.
Vă invităm la Dialog ! Discutiile, foarte interesante, din cadrul primei Conferinte a proiectului şi din cadrul celor 5 seminare
regionale vor putea fi continuate
pe Forum-ul de pe www.gnac.ro

