
calitatii procesului educativ.

 La acest seminar, in-

vitatii din partea Comisiei 

Europene doamna Sophie 

Weisswange – ofiter politic 

si din Irlanda – dom-

nul Sean Feerick - 

director al Secreta-

riatului General al 

EQAVET, au pre-

zentat strategia si 

viziunea organisme-

lor europene asupra 

Cadrului european 

de referinta pentru 

asigurarea calitatii.  

 De aseme-

nea, un element im-

portant al acestei 

reuniuni a fost 

schimbul de expe-

rienta si bune practici privind 

trei elemente cheie in asigu-

rarea calitatii in educatie: 

1. Regandirea sistemului 

de educatie – lectii in-

 Federatia Sindicatelor 

Libere din Invatamant a orga-

nizat impreuna cu partenerii 

sai, Agentia Romana de Asi-

gurare a Calitatii in Invata-

mantul Preuniversi-

tar ARACIP si Syn-

dicat National des 

Enseignements du 

Second Dégrée - 

Franta (SNES), Se-

minarul European 

intitulat „ÎMPRE-

UNĂ PENTRU CA-

LITATE ŞI PER-

FORMANŢĂ ÎN 

SISTEMUL EDU-

CAŢIONAL RO-

MȂNESC”, in ca-

drul Proiectului co-

finanţat din FON-

DUL SOCIAL EUROPEAN 

prin Programul Operaţional 

Sectorial Dezvoltarea Resur-

selor Umane 2007-2013 - 

„Împreună pentru calitate în 

educaţie!” Dezvoltarea resur-

selor umane din învăţă-

mântul preuniversitar prin 

parteneriat educational POS-

DRU/57/1.3/S/33057.  

 Seminarul European 

a avut ca obiectiv evaluarea 

modului in care principalii 

actori din sistemul educatio-

nal pot contribui la cresterea 
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ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN U.E. 
vatate pentru factorii de decizie, su-

biect dezbatut alaturi de invitatii din 

Finlanda – doamna Leena Koski de la 

Consiliul National pentru Educatie, 

Italia – domnul Giorgio Allulli de la 

ISFOL-ENQAVET si 

Franta – domnul Jean 

Marie Maillard - Syn-

dicat National des En-

seignements du Se-

cond Degre;  

2. Mecanisme de asigu-

rare a calitatii – im-

plementarea unor me-

canisme de succes, 

subiect dezbatut alaturi 

de invitatii din Austria – 

domnul Jouko Luomi 

de la Punctul de Refe-

rinta pentru Asigura-

rea Calitatii in VET si 

Romania – domnul Constantin-

Serban Iosifescu, Presedintele ARA-

CIP; 

3. Formarea profesionala continua - 

Formarea adultilor, tehnici si metode 

de lucru, subiect dezbatut alaturi de 

invitatii din Spania – domnii Gregorio 

Gonzalez, Director al Departamentu-

lui National de Recunoastere si Cer-

tificare a Competentelor si David 

Cervera, Director la Ministerul Edu-

catiei al Comunitatii Autonome Ma-

drid. 

 La acest eveniment, cei peste 100 

de participanti – membri ai Colegiului 

National al Liderilor F.S.L.I., formatori in 

educatia adultilor, specializati in mana-

gementul calitatii in invatamantul preuni-

versitar, cursanti ai programului de for-

mare continuă „Asigurarea internă a 

calităţii”, au contribuit in egala masura la 

cunoasterea structurii sistemului de edu-

catie din Romania si din tarile Uniunii Eu-

ropene, precum si a mecanismului de 

asigurare a calitatii.  Seminarul a avut loc 

la Bucuresti, in perioada 17-19 februa-

rie 2012. 

Alexandra CORNEA 

Serban IOSIFESCU, Simion HANCESCU, Sophie WEISSWANGE,  

Sean FEERICK, Jean Marie MAILLARD 
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Factorii implicati, importanta pentru calitate si 

inovatia - Reflexii despre experienta EQAVET 

 EQAVET, sprijina prin strategiile si 

actiunile sale procesul de asigurare a 

calitatii in educatie si de dezvoltare a unei 

culturi de asigurare a  calitatii.  

 Există o serie de iniţiative legate de 

educaţia şi formarea profesională pentru a 

promova calificările, experienţele şi com-

petenţele si a le face mai bine apreciate şi 

mai uşor de recunoscut în întreaga UE. 

Scopul este de a oferi un acces mai mare 

la oportunităţi de învăţare sau de muncă 

în diferite ţări şi de a încuraja o mai mare 

mobilitate pentru persoane fizice, între-

prinderi şi alte organizaţii. Alte iniţiative se 

referă la cercetare, cooperare şi furnizarea 

de expertiză în domeniul educaţiei şi 

formării profesionale. 

 Cadrul European al Calificărilor 

pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii 

(EQF) are ca scop o mai bună legătură 

între diferite sisteme naţionale de 

calificări, acţionând ca o placa turnanta 

între angajatori şi persoane, 

astfel incat acestia să înţeleagă 

mai bine calificările din diferite 

ţări ale UE, făcând mai uşor 

accesul pe piata muncii, 

accesul la educatie sau 

angajarea de personal în 

străinătate.  

 Sistemul European de 

Credite pentru Educaţie şi 

Formare Profesională ECVET 

este un sistem în curs de 

dezvoltare, conceput pentru a 

ajuta la transferul şi recu-

noaşterea de experienţe de 

învăţare în Europa, inclusiv cele din afara 

sistemelor de instruire formală. Un 

exemplu in acest sens este certificatul 

Europass este un instrument gandit 

pentru a face calificările şi competenţele 

mai bine înţelese şi recunoscute în 

întreaga Europă, sporind perspectivele 

cetatenilor europeni de angajare intr-o 

alta tara decat cea de origine. Portalul 

web dedicat acestui sistem include 

instrumente interactive, care, de exemplu, 

permit utilizatorilor să creeze un CV într-

Sean FEERICK, Director al Secretariatului General al EQAVET 



un format european comun. 

 Carta Europeană a Calităţii 

pentru Mobilitate constituie documentul 

de referinţă privind calitatea pentru 

educaţie şi formare sejururi în străinătate. 

Aceasta completează, din punct de 

vedere calitativ, recomandarea din 2001 

privind mobilitatea pentru studenţi, 

persoane în curs de formare, voluntarilor, 

profesorilor şi formatorilor şi are acelaşi 

domeniu de aplicare. 

 Cadrul European de Asigurare a 

Calităţii în Educaţie şi Formare 

Profesională (EQAVET) reuneşte statele 

membre ale UE, partenerii sociali şi 

Comisia Europeană să elaboreze şi să 

îmbunătăţească de asigurare a calităţii în 

sistemele VET europene în contextul 

punerii în aplicare a Cadrului European 

de Referinţă pentru Asigurarea de către: 

1. Asistarea statelor membre în curs 

de dezvoltare abordări eficiente 

pentru a sprijini punerea în aplicare 

a cadrului de referinţă; 

2. Dezvoltarea unei culturi a calităţii, 

care urmează să fie integrate la 

nivel european şi alte niveluri cu 

ajutorul punctelor de Asigurarea 

Calităţii Naţionale de Referinţă şi a 

altor membri ai reţelei; 

3. Sprijinirea statelor membre şi 

Comisia Europeană în 

monitorizarea şi punerea în 

aplicare a cadrului de referinţă în 

contextul Educaţie şi formare 

profesională Strategia 2020; 

4. Sprijinirea dimensiunea de 
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asigurare a calităţii muncii în EQF 

şi ECVET. 

 EQAVET este o comunitate de 

practică în care membrii şi experţii 

naţionali au in vedere: 

 Schimbul de informaţii şi 

experienţă în discuţii deschise; 

 Iniţierea unui proces de învăţare 

reciprocă şi construirea consen-

sului pentru dezvoltarea unor 

principii comune, criterii de 

referinţă, indicatori şi instrumente 

pentru îmbunătăţirea calităţii în 

VET, precum şi punerea în 

aplicare a cadrului de referinţă; 

 Acumularea de rezultate comune 

şi soluţii în elaborarea de orientări 

şi criterii de asigurare a calităţii, 

încorporarea unei culturi a îmbună-

tăţirii calităţii şi a sentimentului de 

proprietate în punerea în aplicare a 

cadrului de referinţă în întreaga 

Europă. 

 Această comunitate de practică 

duce la niveluri mai ridicate de cooperare 

şi sinergie în cadrul şi între statele 

membre ale UE cu privire la aspectele 

legate de asigurarea calităţii. 

 Recomandarea Parlamentului 

European şi a Consiliului privind 

instituirea unui Sistem European de 

Credite Transferabile pentru educaţie şi 

CE FACEM ŞI CUM?  

ABORDAREA NOASTRĂ 
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FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA A ANGAJATILOR DIN 

SISTEMUL DE EDUCATIE SPANIOL 

formare profesională (ECVET) a fost 

adoptata în mod oficial în timpul 

preşedinţiei cehe în mai 2009, iar 

punerea în aplicare a în ţările participante 

este voluntară. 

 Acesta îşi propune să faciliteze 

recunoaşterea, validarea şi acumularea 

rezultatelor învăţării indivizilor cu scopul 

de a dobândi o calificare, care: 

 îmbunătăţeşte înţelegerea generală a 

rezultatelor învăţării; 

 creşte transparenţa, mobilitatea 

transfrontalieră cetăţenilor între şi în 

interiorul ţărilor membre; 

 stimulează elevii şi mobilitatea forţei 

de muncă şi portabilitatea calificărilor 

în domeniul fără margini al învăţării 

pe tot parcursul vieţii; 

 sprijină flexibilitatea programelor şi a 

căilor de obţinere a calificărilor, 

percum si creşterea oportunităţilor de 

învăţare pe tot parcursul vieţii; 

 faciliteaza recunoasterea procesului 

de învăţare, inclusiv  a învăţării non-

formale realizate de elevi în alte 

contexte. 

 Până în 2012 ţările sunt de 

aşteptate să creeze condiţiile necesare şi 

sa ia măsuri pentru punerea progresivă în 

aplicare a sistemului calificărilor profesio-

nale la toate nivelurile. În 2014 (după cinci 

ani de la adoptarea Recomandării 

ECVET), Comisia va raporta Parlamentului 

European şi Consiliului cu privire la 

rezultatele testarii şi evaluarii acţiunilor 

întreprinse la nivelul statelor membre. 

Acest lucru poate duce la o revizuire şi o 

adaptare a specificaţiilor tehnice privind 

sistemul ECVET.  
 

Sean FEERICK 

 Spania este o monarhie constituțio-

nală cu un parlament bicameral, Cortes 

sau Adunarea Naționala. Puterea execu-

tivă consistă din Consiliul de Miniștri 

prezidat de Președintele Guvernului. 

Spania este, în prezent, statul 

autonomiilor, formal unitar, dar, de fapt, 

funcționând ca o federație de Comunități 

Autonome, fiecare cu puteri și legi diferite. 

Sistemul spaniol de invatamant nu este 

impartit in trimestre sau semestre, anul 

scolar fiind abordat ca un tot unitar (din 

septembrie si 

pana in iunie), 

avand 2 vacante 

de iarna si de 

va ra .  Dupa -

amiaza nu sunt 

ore, dar anumite 

scoli ofera work-

shopuri optionale. 

Sistemul educa-

tional public spaniol se divide in 3 cicluri 

distincte: 

David CERVERA OLIVARES,  

Ministerul  Educatiei din Spania 

http://ro.wikipedia.org/wiki/Monarhie_constitu%C8%9Bional%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Monarhie_constitu%C8%9Bional%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Parlament
http://ro.wikipedia.org/wiki/Cortes
http://ro.wikipedia.org/wiki/Puterea_executiv%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Puterea_executiv%C4%83
http://ro.wikipedia.org/wiki/Stat
http://ro.wikipedia.org/wiki/Federa%C8%9Bie
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comunit%C4%83%C8%9Bi_autonome_%C3%AEn_Spania
http://ro.wikipedia.org/wiki/Comunit%C4%83%C8%9Bi_autonome_%C3%AEn_Spania
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1. Educatia elementara: 6 clase de la 6 

la 12 ani (clasele 1-6); 

2. Educatia secundara: 4 clase de la 12 

la 16 ani (clasele 7-10); 

3.  Bacalaureatul (bachillerato): 2 clase 

de la 16 la 18 ani (clasele 11-12). 

 Dupa finalizarea educatiei secun-

dare (la sfarsitul clasei a 10-a), elevii pot 

parasi scoala cu un certificat de absolvire 

a ciclului secundar sau pot continua edu-

catia la liceu pentru doi ani si sa obtina 

titlul de "Bachiller" - “Bacalaureat”. In cad-

rul ciclului secundar, cele mai multe 

obiecte de studiu sunt obligatorii: Stiinte 

naturale, Stiinte sociale, Educatie plastica 

si vizuala, Limba si literatura spaniola, 

Limbi straine (de obicei Limba Engleza), 

Matematica, Muzica, etc. 

 In cadrul ciclului de bacalaureat in 

clasa a 11-a obiectele obligatorii sunt 

Limba si Literatura Spaniola I, Limbi 

straine I (de obicei Limba Engleza), 

Filosofia si Educatie Fizica iar in clasa a 

12-a, obiectele obligatorii sunt Limba si 

Literatura Spaniola II, Limbi straine II (de 

obicei Limba Engleza) si Istoria. In am-

bele clase de bacaureat, elevii trebuie sa-

si aleaga in functie de specializarea uni-

versitara pe care doresc sa o urmeze, 

alte 3 obiecte dintre Fizica, Chimie, Biolo-

gie, Matematica, Latina, Greaca sau alte 

obiecte aflate in curricula optionala.  

 Pentru a avea acces la un post de 

cadru didactic intr-un centru public, mixt 

sau privat in educatia secundara obligato-

rie, trebuie sa fi absolvit cursuri care sa iti 

ofere un titlu universitar si apoi, sa reali-

zezi un MASTER IN EDUCATIE SECUN-

DARA OBLIGATORIE cu durata de de un 

an. Pentru a avea acces la un post de ca-

dru didactic intr-un centru public, mixt 

(concertado) sau privat in sectorul educa-

tiei pre-scolare (0-6 ani) si in educatia pri-

mara (6-12 ani), trebuie sa paticipe la cur-

suri pentru obtinerea gradului didactic 

(durata de 4 ani). La cursurile de obtinere 

a gradului didactic  pot participa acele ca-

dre didactice care: bacalaureat (cu selecti-

vitate); titlu universitar sau echivalent; exa-

men de admitere in UCM pentru persoane 

cu varsta mai mare de 25 de ani; ciclu for-

mativ de grad superior. 

 Acest master include un MODUL 

GENERAL, un MODUL SPECIFIC si un 

MODUL DE PRACTICA. Modulul general 

este un modul comun pentru toate specia-

litatile si are ca obiectiv sa ofere profesori-

lor din invatamantul secundar (gimnazial si 

liceeal) formare profesionala, invatarea 

limbilor straine si cunostinte cu caracter 

psiho-pedagogic de care are nevoie in vii-

toarea sa profesie. Se studiaza 3 discipli-

ne: 

1. Invatare si dezvoltarea personalitatii; 

2. Procese si contexte educative; 

3. Societate, familie si educatie. 

 Modulul specific se compune din 3 

discipline. Organizarea fiecarei discipline 

se face in functie de caracteristicile fieca-

rei specialitati. 

MASTER DE FORMARE A 
PROFESORILOR DIN INVATAMANTUL 

GIMNAZIAL SI LICEEAL 
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1. Complemente in formarea de specialita-

te; 

2. Invatarea si invatamantul disciplinelor 

corespondente; 

3. Inovatia in educatie si initierea in cerce-

tare in educatie. 

 Modulul practic include 

practica de specialitate intr-un 

centru educativ gimnazial 

(scoala) si activitati specifice 

unui master. Practica in scoala 

este de 12 saptamani, in general 

in orarul de dimineata, si se rea-

lizeaza in doua etape: o sapta-

mana in luna ianuarie si restul 

de saptamani in lunile martie – 

iunie. Obiectivul este de a-i oferi 

studentului informatiile necesare 

pentru viitoarea practica profesionala, fami-

rializandu-l cu aspectele administrative si 

organizatorice ale scolii, proiectul educativ, 

programarea anuala, planificarea procesului 

de invatamant, initierea profesorilor, activitati 

de tutoriat, etc. Activitatile specifice de mas-

ter sunt o sinteza a formarii primite, trebuind 

sa reflecte competentele dobandite in relatie 

cu specialitatea aleasa.  

 OCDE a realizat o ampla cercetare 

internationala privind predarea si invatarea, 

iar unele dintre concluziile Raportului TALIS  

privind Spania sunt: 

 1/3 dintre profesorii de gimnaziu au pes-

te 50 de ani; 

 Sunt mai multe profesoare decat profe-

sori, dar mai putine directoare de scoala; 

 Sprijinul administrativ pentru profesori in 

Spania este similar cu madia din OCDE, 

dar sprijinul pedagogic este inferior; 

 Autonomia directorilor si a centrelor 

educationale (scoli) privind selectio-

narea profesorilor sunt limitate in 

Spania; 

 Profesorii spanioli participa la activita-

ti de formare permanenta; 

 Profesorii inclina inspre a considera 

munca lor mai mult ca pe un sprijin si 

o indrumare pentru invatare, decat ca 

pe o transmitere de cunostinte, dar 

sunt frecvente in randul profesorilor 

activitatile de predare structurate 

pentru clasa in ansamblul sau, decat 

munca adaptata la nevoile individuale 

ale elevilor; 

 Profesorii dedica parte din timpul lor 

de munca pentru mentinerea ordinii si 

sarcinilor administrative; 

 In Spania este intens “schimbul de 

idei” intre profesori, dar este foarte 

limitata “colaborarea profesionala” 

intre acestia. 
 

David CERVERA OLIVARES 

Invitatii si participantii la Seminarul European 
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MANAGEMENTUL CALITATII IN 

AUSTRIA — REALIZARI 

 dezvoltarea si aplicarea unei arhitecturi de 

proiect; 

 punerea în aplicare a ciclului de calitate 

 dezvoltarea unor instru-

mente de gestionare a 

calității și de evaluare și in-

strumente (platforma de 

internet); 

 gestionarea personalului în 

paralel cu dezvoltarea re-

surselor umane; 

 autoevaluare la toate nive-

lurile de gestionare a 

performanței  

 intocmirea de rapoarte de 

calitate 

 punerea în aplicare a ele-

Jouko LUOMI,, ARQA -VET Austria  

mentelor de evaluare externă. 

 In perioada urmatoare dorim să 

realizăm: 

 Modular izarea prof i lur i lor de 

competență pentru formarea unui 

personal de calitate în IVET și în 

CVET 

 Propunerile pentru un cadru curricu-

lar, inclusiv propuneri pentru 

conținutul de formare și metodele de 

formare 

 Conceptul de certificare prin care 

competențelor privind calitatea in 

educatie achiziționate anterior de  

personalul din invatamant vor fi 

făcute transparente și recunoscute. 

www.arqa-vet.at  

Jouko LUOMI 

Serban IOSIFESCU (Romania), Jouko LUOMI (Austria), Gregorio 

GONZALES ROLDAN (Spania), Giorgio ALLULI (Italia), Jean Marie 

MAILLARD (Franta), Leena KOSKI (Finlanda) 


