SESIUNEA NAȚIONALĂ DE INFORMARE
BUCUREȘTI, 28 NOIEMBRIE 2017
Bune practici pentru asigurarea calității în formarea profesională inițială
Sesiunea Națională de Informare este organizată de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional
și Tehnic (CNDIPT) în cadrul proiectului „European Quality Assurance in Vocational Education and Training National Reference Points” (EQAVET-NRP-RO), cofinanțat de Comisia Europeană prin programul ERASMUS+ în
parteneriat cu Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale
(ANPCDEFP) în cadrul proiectului național ECVET .
Sesiunea Națională de Informare este organizată în cadrul celei de-a doua ediții a Săptămânii Europene a
Competențelor Profesionale (European Vocational Skills Week), care pune accent pe programele de mobilitate
ale studenților și elevilor, pe consolidarea parteneriatelor între școală și companie, pe promovarea inovației, a
competitivității și a excelenței. Prin tematicile adresate, evenimentul abordează toate aceste domenii de interes la
nivel european, prezentând dezvoltări recente și bune practici la nivelul sistemului național de educație și formare
profesională într-un cadru integrator bazat pe asigurarea calității.

CONTEXTUL
EUROPEAN

În perioada 20-24 noiembrie 2017, Comisia Europeană în parteneriat cu CEDEFOP și
ETF organizează a doua ediție a Săptămânii Europene a Competențelor Profesionale,
care va reuni sute de activități desfășurate la nivel local/regional/ național în toate statele
membre ale Uniunii Europene. Scopul principal este creșterea atractivității și îmbunătățirea
imaginii învățământului profesional și tehnic în țările membre UE, organizatorii având
convingerea că:
 “Fiecare persoană este talentată. Unele talente pot fi evidente, altele ascunse.
 Învățământului profesional și tehnic este o alegere inteligentă, este distractiv și
duce la excelență în educație, locuri de muncă de calitate și creșterea
angajabilității.
 Există mari oportunități de formare profesională care pregătesc cursanții pentru
cariere de succes și pentru un angajament activ în societate.
 învățământului profesional și tehnic este o opțiune de dorit pentru persoane de
toate vârstele și le pregătește pentru locuri de muncă din toată lumea.
 Instruirea de calitate dezvoltă potențialul creativ și inovator al cursanților“.

Imbunătățirea calității, relevanței și eficienței formării profesionale a fost permanent o prioritate la nivel european. Cu
sprijinul Comisiei Europene au fost dezvoltate instrumente europene specifice, au fost create rețele de cooperare intre
sistemele naționale de educație și formare profesională și au fost sprijinite programele de mobilitate internațională si
parteneriatele strategice.
Pentru a sprijini extinderea mecanismelor de asigurare a calității in formarea profesională a fost dezvoltat Cadrul
European de Referință pentru Asigurarea Calității în Formarea Profesională (EQAVET), care este un instrument
important de susținere a statelor membre în promovarea și monitorizare a îmbunătățirii continue a sistemelor de
educație și formare profesională (EFP), pe baza unor referințe convenite de comun accord. Cadrul EQAVET
contribuie atât la îmbunătățirea calității EFP, cât și la consolidarea încrederii reciproce între sistemele EFP și
facilitează acceptarea și recunoașterea calificărilor și a competențelor dobândite în diferite țări și sisteme
educaționale.
Sistemul European de Credite pentru Educaţie şi FormareProfesională (ECVET) este un instrument european de
sprijinire a învăţării pe tot parcursul vieţii, a mobilităţii formabililor europeni şi a flexibilităţii rutelor de învăţare pentru a
obţine calificări. Cadrul metodologic al sistemului ECVET include principii și specificații tehnice cheie pentru a permite
descrierea calificărilor în termeni de rezultate ale învățării, pentru a facilita transferul, recunoasterea și acumularea
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rezultatelor evaluate ale învățării persoanelor care doresc săobțină o calificare.
In anul 2009, Parlamentul European si Consiliul au formulat Recomandări specifice atât pentru EQAVET cât și pentru
ECVET, încurajând statele membre să le adapteze la contextul national și să le utilizeze pentru a îmbunătăți calitatea
EFP și flexibilitatea traseelor de formare profesională.
Erasmus+ este programul Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport în perioada 2014-2020, care își
propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea
unor oportunități de educație, formare profesională și activități de tineret sau sport. Unul din domeniile cheie caruia i
se adresează Erasmus+ este educația și formarea profesională, pentru care sunt alocate fonduri semnificative pentru
finanțarea proiectelor de mobilități internaționale si proiectelor de parteneriate strategice.
ReferNet este o reţea principală de comunicare privind educația și formarea profesională, înfiinţată şi coordonată de
Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP), înființată pentru a oferi informaţii referitoare
la rolul pe care îl are procesul de educație și formare profesională în diverse state europene, modul în care sunt
structurate și gestionate sistemele naționale de educație și formare profesională, noutăţile şi tendinţele în politicile
specifice la nivel european şi la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene, precum şi din Islanda şi Norvegia.

DESCRIEREA
EVENIMENTULUI

Evenimentul este organizat de Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului
Profesional și Tehnic în parteneriat cu Agenția Națională pentru Programe
Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. Sesiunea națională
de informare va oferi un forum de discuţii în vederea informării actorilor
principali implicați în dezvoltarea învățământului profesional și tehnic din
România: reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități naționale în domeniul
educației și formării profesionale, ai inspectoratelor școlare județene/al
Municipiului București şi ai unităților de învățămănt, ai partenerilor sociali și ai
operatorilor economici.

Evenimentul se dorește a fi un prilej de informare cu privire la:
 obiectivele, activitățile și rezultatele preconizate ale proiectului EQAVET-NRP-RO
 importanța dezvoltării culturii calității la toate nivelurile
 rezultatele proiectului Echipa Națională de experți ECVET
 rezultatele proiectului REFERNET și activitățile planificate pentru 2018
 componentele programul ui Erasmus+ dedicate învățământului profesional și tehnic
 programul de educație, burse, ucenicie și antreprenoriat al tinerilor finanțat prin Mecanismul Finaciar SSE de
sprijinire a vizitelor pregătitoare și de studiu pentru profesori și tutori din companii partenere ale școlilor VET.
În cadrul sesiunii vor fi prezentate exemple de bune practici privind:
 mecanismele de asigurarea a calității dezvoltate si implementate la nivel de unitate școlară și adaptarea la
specificul EFP al unui sistem de management al calității mai puțin întîlnit în educație (Sistemul de
Management Kaizen)
 prezentarea unui program de practică diferit, în care dezvoltarea personală a elevului, în ateliere de educație
non-formală, este îmbinată cu dezvoltarea competențelor profesionale ( Raftul cu experiențe)
 programele de asistență educațională și socială, de voluntariat, în vederea îmbunătățirii accesului la
educație, a micșorării abandonului școlar și obținerii de rezultate mai bune la examenele naționale
 campaniile de promovare a învățământului profesional și tehnic
 programele de mobilitate internațională
 rolul instrumentelor ECVET în stabilirea unui parteneriat durabil între școală și agentul economic.
Informații referitoare la proiectul EQAVET-NRP-RO, la Ghidul de bune practici instituționale pentru asigurarea
calității în formarea profesională inițială și la Sesiunea Națională de Informare sunt disponibile pe site-ul
Grupului Național pentru Asigurarea Calității în formare profesională (GNAC) www.gnac.ro în secțiunea
proiecte.
Informații cu privire la proiectul național ECVET, la Ghidul Erasmus+ 2018 și la Programul de educație, burse,
ucenicie și antreprenoriat al tinerilor finanțat prin Mecanismul Finaciar SSE sunt disponibile pe site-ul
ANPCDEFP www.anpcdefp.ro, în secțiuni specifice, precum și pe www.eea4edu.ro.

