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1. PREFAȚĂ

Proiectul EQVET-US este un proiect de parteneriat strategic Erasmus+ pentru cooperare
în inovare și schimb de bune practici, care este implementat în perioada septembrie
2014, august 2016.
Proiectul este dezvoltat de un consorțiu compus din șapte parteneri din șase țări
europene:
PARTNER

ȚARA

ORGANIZAȚIA

P1

ROMÂNIA

UPM

UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TÎRGU MUREȘ

P2

PORTUGALIA

ISQ

INSTITUTUL PENTRU TEHNOLOGIE ȘI CALITATE

P3

AUSTRIA

BEST INSTITUT

BEST INSTITUTUL PENTRU INSTRUIRI OCUPAȚIONALE ȘI DE
PERSONAL

P4

ROMÂNIA

CET

COLEGIUL ECONOMIC TRANSILVANIA

P5

GERMANIA

EVBB

ASOCIAȚIA EUROPEANĂ A INSTITUTELOR DE FORMARE
PROFESIONALĂ

P6

BULGARIA

ECQ LTD.

CENTRUL EUROPEAN PENTRU CALITATE

P7

FRANȚA

IDEPROJET

IDE PROIECT

GMBH

Cadrul de referință dezvoltat în cadrul proiectului EQVET-US a fost elaborat luând în
considerare principiile dezvoltării durabile și subiectele cheie ale responsabilității sociale.
Acesta este un rezultat direct al strategiei și metodologiei de lucru O2 - EQVET-US,
elaborată în conformitate cu deciziile strategice asumate în baza recomandărilor
experților ce au alcătuit grupul de lucru EQVET-US, precum și pe baza rezultatelor de la
ședința comună de mediere și a O1 - Raportului privind modelele EQAVET & QUALECO.
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Scopul principal este de a stabili principiile conceptuale pentru dezvoltarea Seriei de
practici EQVET-US și a Ghidului de implementare.
Deoarece toți partenerii implicați în proiect au deja SMC 1 implementate, cadrul de
referință EQVET-US stabilește un sistem de indicatori care susține aplicarea și / sau
monitorizarea strategiilor acestora privind asigurarea dezvoltării durabile.
Acesta definește indicatorii de calitate axați pe furnizarea de instruire și contextul
efectuării acesteia, integrați, ori de câte ori este posibil, cu cei 10 indicatori cadru
EQAVET, care acoperă diferite domenii orientate spre nevoile furnizorilor EFP în fazele de
planificare, implementare, evaluare și revizuire ale furnizării EFP.

Sistem de management al calității, certificat sau necertificat de un organism de
certificare acreditat.
1
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2. ÎNAINTEA PREZENTĂRII CADRULUI DE REFERINȚĂ EQVET–US

Asigurarea calității în EFP a fost în centrul atenției încă de la începutul secolului douăzeci
și unu. În anul 2001 a fost fondat Forumul European privind calitatea în EFP de către
Comisia Europeană, care a fost urmată în anul 2002 de stabilirea Grupului de lucru
tehnic privind calitatea în EFP (TWG). În anul 2004, a fost elaborat primul cadru de
referință comun pentru calitate în EFP, Cadrul Comun de Asigurare a Calității în educație
și formarea profesională europeană, în contextul procesului de la Copenhaga, iar în anul
2005, este creată Rețeaua Europeană de Asigurare a Calității în EFP (ENQA-VET), cu
scopul de a oferi membrilor UE o platformă durabilă care să faciliteze punerea în aplicare
a Declarației de la Copenhaga (2005-2009).
În iunie 2009, Parlamentul European a lansat o recomandare pentru punerea în aplicare
a unui Cadru de Referință European al Calității pentru Educație și Formare 2, care
constituie primul pas pentru implementarea formală a Cadrului European pentru
Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională (EQAVET).
EQAVET este un sistem voluntar, destinat aplicării de autoritățile publice și alte
organisme implicate în asigurarea calității, cu scopul de îmbunătățire a calității în
educația și formarea profesională (EFP). Fiind un instrument de referință menit să
sprijine țările UE în promovarea și monitorizarea îmbunătățirii continue în sistemele EFP,
contribuie la îmbunătățirea calității în EFP și construirea încrederii reciproce între
sistemele de educație și formare profesională, ceea ce face mai ușor pentru țările
partenere să accepte și să recunoască competențele și abilitățile dobândite de
persoanele instruite în alte țări și medii de învățare.
Începând cu anul 2009, au avut loc o serie de dezvoltări a calității în EFP, iar în prezent
cadrul EQAVET se aplică pe scară largă în sistemele EFP din UE, precum și de către
furnizorii EFP.

2

2009/C 155/01|RECOMANDAREA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 18 iunie 2009, privind
stabilirea unui cadru european de referință pentru asigurarea calității în educația și formarea profesională.
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Fiind acum mai mult decât un cadru de referință, EQAVET este o comunitate de practici
care reunește statele membre, partenerii sociali și Comisia Europeană, ce oferă
descriptori indicativi, indicatori de calitate și furnizează ghiduri, instrumente și asistență
online în vederea dezvoltării Asigurării Calității și monitorizarea sistemelor de educație și
formare profesională3 și a furnizorilor de EFP4, inclusiv alinierea între EQAVET și alte
abordări de asigurare a calității, cum ar fi modelul de excelență EFQM și standardul ISO
90015.
Cadrul de referință EQVET-US a fost dezvoltat pe baza principiului conform căruia
formarea contribuie la dezvoltarea capitalului uman, îmbunătățește coeziunea socială și
de asemenea, ar trebui să se preocupe de sustenabilitatea financiară și responsabilitatea
față de mediu.
Fundalul pentru stabilirea cadrului de referință EQVET-US îl constituie sistemele de
management al calității (SMC) deja implementate și certificările în conformitate cu
standardele ISO ale partenerilor consorțiului, precum și compatibilitățile lor cu indicatorii
EQAVET și a descriptorilor indicativi pentru furnizorii de EFP, în special pentru furnizarea
de formare.

3

EQAVET – Asigurarea calității pentru sistemele EFP: http://www.eqavet.eu/index.html
EQAVET – Asigurarea calității pentru furnizorii EFP: http://www.eqavet.eu/index2.html
5
EQAVET – Alinierea unei abordări referitoare la asigurarea calității cu EQAVET:
http://www.eqavet.eu/WebBasedQA/GNS/Home.aspx
4
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3. CADRUL DE REFERINȚĂ EQVET-US
Cadrul de referință al calității EQVET-US stabilește o serie de indicatori adresați
furnizorilor de EFP care au SMC implementate în organizațiile lor și doresc să
îmbunătățească continuu eficacitatea sistemului de management al calității, prin
stabilirea unor indicatori de calitate care să monitorizeze și să promoveze dezvoltarea
durabilă a acestora.

Sub aspectul relației cu ciclul de calitate, în scopul de a simplifica relația sa cu cadrele de
calitate deja dezvoltate, cadrul de referință EQVET-US este structurat pe baza ciclului de
calitate PDCA, fiind aplicată aceeași terminologie ca și în ciclul de calitate EQAVET6
(Planificare / Implementare / Evaluare / Revizie), și este, de asemenea încorporat în cei
10 indicatori EQAVET7 și principiile referitoare la asigurarea unei culturi a calității în EFP:
1. Relevanța sistemelor de asigurare a calității pentru furnizorii de EFP
2. Investiții în instruirea profesorilor și a formatorilor
3. Rata de participare la programe EFP
4. Rata de finalizare în programele de educație și formare profesională
6
7

http://www.eqavet.eu/gns/library/promotional-materials/quality-cycle-poster.aspx
http://www.eqavet.eu/gns/policy-context/european-quality-assurance-reference-framework/indicators.aspx
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5. Rata de plasament în programele de educație și formare profesională
6. Utilizarea aptitudinilor dobândite la locul de muncă
7. Rata șomajului
8. Prevalența grupurilor vulnerabile
9. Mecanisme de identificare a nevoile de formare pe piața muncii
10. Scheme utilizate pentru promovarea unui acces mai bun la EFP.
Având ca punct de plecare în dezvoltare cadrul de referință EQAVET, cadrul de referință
al calității EQVET-US a fost dezvoltat, luând în considerare și faptul că furnizorii de EFP
pot și ar trebui să aibă un rol-cheie în promovarea coeziunii sociale și, de asemenea, ar
trebui să se preocupe de sustenabilitatea financiară și responsabilitatea față de mediu.
Motivul pentru care a fost adoptat acest model conceptual se află în principiile enunțate
în standardul ISO26000, în ceea ce privește definirea dezvoltării durabile și a
responsabilității sociale:
Dezvoltarea durabilă este „dezvoltarea care satisface nevoile prezentului fără a
compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi8”.
Responsabilitatea socială este „responsabilitatea unei organizații pentru impactul
deciziilor și activităților sale asupra societății și mediului, printr-un comportament
transparent și etic care:
⎯ contribuie la dezvoltarea durabilă, inclusiv sănătatea și bunăstarea societății;
⎯ ia în considerare așteptările părților interesate;
⎯ este în conformitate cu legislația în vigoare și în conformitate cu normele internaționale
de comportament; și
⎯ este integrată în cadrul organizației și practicată în relațiile sale9”.
Din acest motiv, cadrul de referință EQVET-US este structurat pe cei 3 piloni ai
dezvoltării durabile: social, economic și de mediu, încorporați în cele 7 subiectele de
bază ale responsabilității sociale (RS) menționate în ISO26000 10, adaptate la contextul
furnizării de formare profesională:

8

ISO 26000:2010(E) – Linii directoare referitoare la responsabilitatea socială, pag. 4.
ISO 26000:2010(E) - Linii directoare referitoare la responsabilitatea socială, pag. 3.
10
ISO 26000:2010(E) – Linii directoare referitoare la responsabilitatea socială
9

8
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1 - Guvernarea organizațională, ca sistem prin care o organizație face și pune în
aplicare deciziile în vederea atingerii obiectivelor sale, cuprinzând mecanismele formale
bazate pe structuri definite și procese și mecanisme informale emergente prin
conexiunile dintre cultura și valorile organizației. În cazul specific al furnizorilor de
educație și formare profesională, aceasta este legată de angajamentul organizațional de
a gestiona furnizarea EFP eficient și într-un mod durabil;
2 - Drepturile omului, întregul set de drepturi de bază la care au dreptul toți oamenii,
luând în considerare două mari categorii de drepturi ale omului: drepturile civile și
politice (dreptul la viață și libertate, egalitate în fața legii și libertatea de exprimare) și
drepturile economice, sociale și culturale (dreptul la muncă, dreptul la hrană, dreptul la
cel mai înalt standard de sănătate, dreptul la educație și dreptul la securitate socială). În
contextul EFP, aceasta este direct legată de promovarea egalității de șanse, accesul la
formare, cultură și educație; promovarea comportamentului și a cetățeniei durabile și
responsabile; respectul ființelor umane și a diferențelor etc.;
3 - Practicile de muncă, cuprinde întregul set de politici și practici legate de lucrările
efectuate

în

cadrul,

de

către

sau

în

numele

organizației,

inclusiv

activitatea

subcontractată și se extinde dincolo de relația unei organizații cu angajații săi direcți sau
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responsabilitățile pe care o organizație le are la un loc de muncă pe care îl deține sau
controlează direct. Aceasta semnifică pentru formare, să integreze și să consolideze
conținuturile, cum ar fi sănătatea și siguranța la locul de muncă în domeniile de igienă,
de securitate, de siguranță la locul de muncă, protecția la accidente, prevenirea
incendiilor, ergonomia (să considere în special: cerințele specifice naționale și UE, politici
etc.); afirmarea și dezvoltarea resurselor umane (desfășurarea în funcție de competența
lor și în numărul necesar, programarea formării continue în conformitate cu (noi) cerințe,
inteligibilitatea proceselor și tehnologiilor și documentația de care este necesară pentru
integrarea tuturor părților interesate în măsurile de schimbare (modernizare, noi
tehnologii și așa mai departe);
4 - Mediu, în ceea ce privește faptul că deciziile luate și activitățile organizației au
invariabil un impact (prin alegerea și utilizarea resurselor, localizarea activităților
organizației, generarea de poluare și deșeuri, precum și efectele activităților organizației
asupra habitatelor naturale) asupra mediului. Aceasta semnifică pentru formare
integrarea și consolidarea conținutului, cum ar fi consumul responsabil (exploatare,
utilizare) al resurselor, reducerea și optimizarea consumului de energie, evitarea și
reducerea poluării solului, apei și aerului (în cazul aerului, în special gazele cu efect de
seră), reciclarea deșeurilor, utilizarea materialelor și așa mai departe, separarea
deșeurilor și depozitele de deșeuri controlate, schimbul și îmbunătățirea instrumentelor,
utilajelor și tehnologiilor și, de asemenea, înlocuirea materialelor, aditivi etc. pentru
parametrii de mediu mai buni, dezvoltarea de energii alternative, resurse regenerabile
etc.;
5 - Practici de operare corecte, în ceea ce privește adoptarea comportamentelor etice
în relațiile organizației cu alte organizații, inclusiv relațiile dintre organizațiile, cu clienții
și agențiile guvernamentale, precum și între organizații și partenerii lor, furnizori,
contractori, clienți, concurenți și asociațiile din care sunt membri. În domeniul
organizațiilor EFP apar probleme de practică de operare corecte în prevenirea mitei și a
corupției în procesul de instruire, respectarea, promovarea și încurajarea standardelor de
comportament etic, responsabilitate, egalitate și transparență, precum și o concurență
loială și respectarea drepturilor de proprietate;
6 - Aspecte legate de consumatori, cum ar fi asumarea responsabilității în furnizarea
de informații exacte, folosirea de informații de marketing și procesele contractuale
corecte, transparente și utile, promovarea consumului durabil și proiectarea produselor și
serviciilor ușor accesibile și care satisfac, dacă este cazul, pe cei vulnerabili și
dezavantajați. În ceea ce privește organizațiile EFP, problemele consumatorului sunt
strâns legate de protecția datelor cu caracter personal, asigurând servicii de publicitate și
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de marketing corecte, furnizarea de informații clare și utile pentru cursanți, acordând o
atenție specială nevoilor de informare ale persoanelor vulnerabile (de exemplu, cele cu
dezabilități fizice sau mentale, inclusiv vedere sau auz limitat, handicap de lectură etc.),
minimizarea riscurilor legate de utilizarea și furnizarea de produse sau servicii care nu
sunt conforme cu legislația și politicile EFP. Consumatorii satisfăcuți constituie factorul
critic în câștigarea încrederii și a mulțumirii, precum și consolidarea respectului și a
reputației instituțiilor EFP;
7 - Implicarea în comunitate și dezvoltare, prin care organizația se consideră ca
parte a, și nu separat de, comunitatea în abordarea implicării și dezvoltării comunității,
drepturile membrilor comunității de a lua decizii în legătură cu comunitatea lor,
caracteristicile și istoria comunității în timp ce interacționează cu aceasta și valoarea de a
lucra în parteneriat, susținerea schimbului de experiență, resurse și eforturi. Cu alte
cuvinte, constă în implicarea și construirea de rețele în teritoriu; crearea de rețele cu
companii și specialiști; cooperare cu parteneri la nivel local și european, întreprinderi,
părți interesate și clienți (participanți).
În acest fel, cadrul de referință al calității EQVET-US a fost structurat în 4 faze principale,
fiecare dintre ele corespunzând celor 4 faze ale ciclului de calitate, cu privire la
furnizarea și livrarea de formare, așa cum este prezentat în figura nr. 3.
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Definirea conceptelor care alcătuiesc fazele și activitățile cadrului de referință EQVET-US
se bazează pe terminologia politicii11 europene de formare și educație CEDEFOP, ediția
2014, și a glosarului CEDEFOP pentru calitate în educație și formare, cu scopul de a oferi
o înțelegere clară a fiecărui concept și a asigura o acoperire europeană a definițiilor sale.
În faza de Planificare, cadrul de referință EQVET-US cuprinde proiectarea furnizării
de formare care se referă la toate aspectele legate de definirea ofertei de formare și a
cursurilor de formare / unități de învățare ale furnizorilor de EFP.
Faza de Implementare constă în furnizarea de formare prin care se înțelege procesul
de implementare a instruirii, ce cuprinde procesul de învățare și evaluare a rezultatelor
învățării.
În faza de Evaluare, cadrul de referință EQVET-US cuprinde evaluarea formării ce
conține toate aspectele legate de evaluarea satisfacției și impactul procesului de
învățare.
Faza de Revizuire are loc după punerea în aplicare și evaluarea formării, prin efectuarea
de

auto-evaluări

și

reproiectarea

furnizării

de

formare,

asigurându-se

astfel

îmbunătățirea continuă.
Fiecare dintre cele patru faze ale ciclului de calitate al formării a fost împărțit în două
activități de bază:

11

ISBN: 978-92-896-1165-7
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Faza 1 – Proiectarea furnizării de formare profesională
Planificarea și proiectarea traseului de

Proiectarea curriculei

formare profesională

Cuprinde proiectarea curriculei de învățare, ce
Are ca scop ajustarea proiectului de furnizare de

conține definirea rezultatelor învățării,

formare la nevoile reale ale persoanelor fizice și

conținutul, metodele (inclusiv evaluarea) și

ale pieței muncii.

materiale, precum și acordurile cu personalul
didactic.

Faza 2 – Furnizarea formării profesionale
Implementarea traseului de formare

Evaluarea învățării

profesională
Conține procesul de învățare individuală al
persoanelor formate, indiferent de domeniul său

Conține evaluarea rezultatelor învățării în raport

de aplicare (teoretică, practică sau bazată pe

de cunoștințe, aptitudini și competențe.

activități lucrative etc.).

Faza 3 - Evaluarea formării profesionale

Evaluarea satisfacției

Conține măsurarea așteptărilor persoanelor
implicate și a rezultatelor obținute.

Evaluarea impactului formării profesionale

Conține măsurarea impactului pe termen mediu
sau lung a punerii în aplicare a traseului de
formare profesională.

Faza 4 – Îmbunătățirea continuă

Autoevaluarea

Inovarea traseului de formare profesională
Are drept scop punerea în aplicare a acțiunilor

Este procesul furnizor EFP de evaluare a propriei
performanțe care acoperă politicile interne și
serviciile oferite, personalul intern, clienții și
părțile interesate.

de îmbunătățire, prin adaptarea traseelor de
formare existente bazate pe rezultatele
furnizate de implementarea formării
profesionale, evaluarea învățării, evaluarea
satisfacției, evaluarea impactului și
autoevaluare.
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3.1. CORESPONDENȚA ÎNTRE CADRUL DE REFERINȚĂ EQVET-US &
INDICATORII EQAVET
După cum s-a menționat mai înainte, cadrul de referință EQVET-US a fost structurat în 4
faze principale, fiecare dintre ele corespunzând celor 4 faze ale ciclului calității, cu privire
la furnizarea și livrarea de formare profesională. Fiecare fază și activitate de bază
corespondentă este direct legată de cadrul de referință EQAVET și cei 10 indicatori ai
acestuia.
Tabelele următoare prezintă corespondențele dintre fazele cadrului EQVET-US și cei 10
indicatori EQAVET:

Faza 1 - Proiectarea furnizării de formare profesională
Planificarea și proiectarea traseului de
formare profesională

Proiectarea curriculei

Indicatorii EQAVET corespondenți
Indicatorul 1. Relevanța sistemelor de asigurare a calității pentru furnizorii de EFP
Indicatorul 2. Investiții în formarea profesorilor și a formatorilor
Indicatorul 8. Prevalența grupurilor vulnerabile
Indicatorul 9. Mecanisme pentru identificarea nevoilor de formare pe piața muncii
Indicatorul 10. Scheme utilizate pentru promovarea unui acces mai bun la EFP

Faza 2 - Furnizarea formării profesionale
Implementarea traseului de formare
profesională

Evaluarea învățării

Indicatorii EQAVET corespondenți
Indicatorul 1. Relevanța sistemelor de asigurare a calității pentru furnizorii de EFP
Indicatorul 2. Investiții în formarea profesorilor și a formatorilor
Indicatorul 3. Rata de participare la programe EFP
Indicatorul 8. Prevalența grupurilor vulnerabile
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Faza 3 - Evaluarea formării profesionale
Evaluarea satisfacției

Evaluarea impactului formării profesionale

Indicatorii EQAVET corespondenți
Indicatorul 1. Relevanța sistemelor de asigurare a calității pentru furnizorii de EFP
Indicatorul 3. Rata de participare la programe EFP
Indicatorul 4. Rata de finalizare în programele EFP
Indicatorul 5. Rata de plasare în programele EFP
Indicatorul 6. Utilizarea aptitudinilor dobândite la locul de muncă
Indicatorul 8. Prevalența grupurilor vulnerabile

Faza 4 - Îmbunătățire continuă
Autoevaluarea

Inovarea traseului de formare profesională

Indicatorii EQAVET corespondenți
Indicatorul 1. Relevanța sistemelor de asigurare a calității pentru furnizorii de EFP
Indicatorul 2. Investiții în formarea profesorilor și a formatorilor
Indicatorul 7. Rata șomajului
Indicatorul 9. Mecanisme pentru identificarea nevoilor de formare pe piața muncii
Indicatorul 10. Scheme utilizate pentru promovarea unui acces mai bun la EFP
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3.2. INDICATORII CADRULUI DE REFERINȚĂ EQVET-US
Pentru a stabili lista de indicatori ai cadrului de referință EQVET-US, fiecare activitate de
bază a fost legată de principalele subiecte de bază ale responsabilității sociale, așa cum
este prezentat în matricea de mai jos:

Pentru fiecare corespondență, cadrul de referință EQVET-US stabilește indicatori specifici
și un set de întrebări directoare12, care susțin procesul de auto-evaluare a furnizorilor de
EFP în ceea ce privește punerea în aplicare a unui model sustenabil de îmbunătățire
continuă a calității în EFP.
Lista indicatorilor este prezentată în funcție de fiecare fază și activitatea respectivă.

12

Care vor fi publicate în seria de practici EQVET-US

16
Proiect Nr. 2014-1-RO01-KA202-002758. Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare]
reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest material.

4. MATRICEA INDICATORILOR EQVET-US

MATRICEA INDICATORILOR CADRULUI DE
REFERINȚĂ EQVET-US

P.A. Planificarea și
proiectarea traseului de
formare profesională

1. GUVERNAREA
ORGANIZAȚIONALĂ

2. DREPTURILE
OMULUI

3. PRACTICI DE
MUNCĂ

4. MEDIU

5. PRACTICI DE
OPERARE
CORECTE

6. ASPECTE
LEGATE DE
CONSUMATORI

7. IMPLICARE
COMUNITARĂ ȘI
DEZVOLTARE

P.A.1 Procese
decizionale și structuri

P.A.2.1
Accesibilitatea
programelor și
proiectelor de
formare
P.A.2.2 Programe de
formare adresate
grupurilor
dezavantajate

P.A.3 Matricea
riscurilor de
sănătate și
siguranță

P.A.4 Planul de
impact asupra
mediului

P.A.5 Practici
operaționale
corecte

P.A.6 Practici
corecte de
marketing &
publicitate

P.A.7 Acțiuni de
angajament în
comunitate

P.B.2 Conținuturi de
formare accesibile și
ușor de înțeles

P.B.3 Formatul
materialelor de
instruire practică

P.B.4 Criterii de
mediu pentru
selectarea
materialelor de
formare

P.B.5
Angajamente
referitoare la
drepturile de
proprietate

P.B.6 Proiectarea
planului de studii
pentru
persoanele cu
nevoi
educaționale
speciale

P.B.7 Conținutul
formării adaptat la
comunitate și nevoile
companiei

I.A.2 Abordări
pedagogice specifice

I.A.3 Existența
condițiilor de
sănătate și
siguranță

I.A.5 Practici etice
de comportament

I.A.6 Utilizarea
materialelor
stereotipe

I.B.5 Transparența
practicilor și anticorupție

I.B.6 Evaluare
nediscriminatorie

P. PROIECTAREA
FORMĂRII
PROFESIONALE
P.B. Proiectarea planului
de studii

I.A. Implementarea
traseului de formare
profesională

P.B.1 Existența
dimensiunii
multiculturale

I.A.1 Atribuirea
granturilor de formare
profesională

I. FURNIZAREA
FORMĂRII
PROFESIONALE
I.B. Evaluarea învățării

I.B.1 Mecanisme de
evaluare

I.B.2.1 Instrumente
de evaluare a
rezultatelor învățării
I.B.2.2 Mecanisme
de recuperare a
învățării

I.B.3 Criterii de
verificare a
procesului de lucru

I.A.4.1 Utilizarea
materialelor
reciclate
I.A.4.2 Reciclarea
deșeurilor

I.B.4 Instrumente
de evaluare
prietene cu mediul

I.A.7.1 Parteneriat și
crearea de rețele
I.A.7.2 Stagii în
organizații comunitare

I.B.7 Implicare și
participare a
companiilor și a
partenerilor

Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare] reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest
material.
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MATRICEA INDICATORILOR CADRULUI DE
REFERINȚĂ EQVET-US

E.A. Evaluarea satisfacției

1. GUVERNAREA
ORGANIZAȚIONALĂ

E.A.1 Asignare
mecanismelor de
monitorizare

E. EVALUAREA
FORMĂRII
PROFESIONALE
E.B. Evaluarea impactului
formării profesionale

R.A. Autoevaluare

E.B.1 Mecanisme de
monitorizare a
evaluării

R.A.1 Instrumente de
auto-evaluare

2. DREPTURILE
OMULUI

E.A.2 Gradul de
satisfacție al
cursanților

E.B.2.1 Procentul de
rezultate pozitive
identificate
E.B.2.2
Îmbunătățirea
accesului la locul de
muncă
R.A.2 Asigurarea
libertății de
exprimare

R. ÎMBUNĂTĂȚIRE
CONTINUĂ
R.B. Inovarea traseului de
formare profesională

R.B.1 Modificări aduse
traseelor de formare
profesională

N/A

3. PRACTICI DE
MUNCĂ

4. MEDIU

5. PRACTICI DE
OPERARE
CORECTE

E.A.3.1 Gradul de
satisfacție a
personalului
N/A

N/A

E.A.3.2 Gradul de
satisfacție a
formatorilor

6. ASPECTE
LEGATE DE
CONSUMATORI

7. IMPLICARE
COMUNITARĂ ȘI
DEZVOLTARE

E.A.6 Gradul de
satisfacție al
clienților

E.A.7 Gradul de
satisfacție în cadrul
întreprinderilor,
partenerilor, părților
interesate

E.B.3
Îmbunătățirea
condițiilor de
muncă

E.B.4
Îmbunătățirea
consumului de
mediu

E.B.5 Parteneriate
de formare pe
termen lung

E.B.6 Impactul
formării asupra
performanței
cursanților la
locurile de muncă

E.B.7 Ocuparea forței
de muncă în cadrul
comunității

R.A.3.1
Consultarea cu
întregul personalul
R.A.3.2 Mecanisme
ale echilibrului
vieții
R.B.3.1
Modificările
proceselor de lucru
referitoare la
condițiile de
sănătate și
siguranță

R.A.4 Mecanisme
pentru
monitorizarea
consumul de
energie și a
deșeurilor

R.A.5 Feedback al
personalului
furnizor de EFP

R.A.6 Gestionarea
reclamațiilor

R.A.7 Inițiative
împreună cu
comunitatea

R.B.4 Măsuri de
mediu

R.B.5 Consolidarea
recunoașterii și a
reputației

R.B.6 Reevaluarea
strategiei de preț

R.B.7 Bune practici și
transferul de
experiențe

R.B.3.2 Modificări
logistice
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P. PROIECTAREA FORMĂRII PROFESIONALE | P.A. PLANIFICAREA ȘI PROIECTAREA TRASEULUI DE
FORMARE PROFESIONALĂ

INDICATORUL
P.A.1 Procesele decizionale și structuri

DESCRIERE
Definirea rolurilor cheie în rândul personalului și scheme utilizate pentru

TIPUL INDICATORULUI & FORMULA
Calitativ & Cantitativ

elaborarea proiectelor de formare profesională (anchete, planul de punere în
aplicare a calendarului, planul financiar etc.) care conțin domeniul de aplicare și
modul de acoperire.

P.A.2.1

Accesibilitatea a programelor și

Programul de formare adaptat profilului grupului țintă.

Calitativ

proiectelor de formare
Programe și proiecte de formare accesibile grupurilor dezavantajate.

P.A.2.2

Programe de formare adresate

Programe de formare adresate grupurilor vulnerabile / defavorizate.

Cantitativ

grupurilor dezavantajate
Nr. de programe de formare adresate
grupurilor vulnerabile

P.A.3

Matricea riscurilor de sănătate și

Identificarea riscurilor asociate și a acțiunilor de atenuare aferente.

Calitativ & Cantitativ

siguranță
Nr. riscurilor vs. Nr. de acțiuni de
atenuare

P.A.4

Planul de impact asupra mediului

Scheme pentru reducerea impactului asupra mediului ce conțin domeniul de

Calitativ

aplicare și de acoperire.
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P.A.5

Practici operaționale corecte

Practicile corecte de funcționare bazate pe factorii de preț, calitate și servicii,

Calitativ

precum și formarea profesională furnizată în interesul celor care o parcurg și care
nu implică practici condamnate de lege ca ostile interesului public.

P.A.6

Practici corecte de marketing &

Informații clare și accesibile despre prețuri, obiective, termenii și condițiile de

publicitate

formare.

P.A.7

Implicarea directă a comunității locale în proiectarea furnizării de formare

Acțiuni de angajament în comunitate

Calitativ

Calitativ & Cantitativ

profesională / programe.
Numărul de întâlniri cu reprezentanți ai
comunității
Sondajele lansate în comunitate
Activitate sistematică cu rețele
profesionale
Numărul de parteneriate / proiecte
Numărul de cele mai bune practici
aplicate
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P. PROIECTAREA FORMĂRII PROFESIONALE | P.B. PROIECTAREA CURRICULEI
INDICATORUL
P.B.1 Existența dimensiunii multiculturale

DESCRIERE
Proiectare de curriculum, luând în considerare dimensiunea multiculturală.

TIPUL INDICATORULUI & FORMULA
Calitativ

P.B.2 Conținuturi de formare accesibile și ușor

Conținuturile formării profesionale sunt adaptate la cerințele cursanílor în ceea ce Calitativ

de înțeles

privește limba, vocabularul, referința culturală, utilizarea de imagini etc.
Conținutul de formare poate fi accesat de la distanță ( ODL).
Formarea parțial organizată la distanță în locuri de învățare formale sau
informale, cu scopul de a reduce călătoriile și deplasările.

P.B.3 Formatul materialelor de instruire

Lista cu criteriile pentru materialele de instruire și aspectele tehnice.

Calitativ

practică

P.B.4 Criterii de mediu pentru selectarea

Selecția materialelor de formare în funcție de impactul asupra mediului.

materialelor de formare

P.B.5 Angajament referitoare la drepturile de

Calitativ
Listă cu criteriile de mediu

Informații clare referitoare la elaborarea materialelor de formare și autor.

Calitativ

P.B.6 Proiectarea planului de studii pentru

Furnizarea de oportunități de formare pentru persoanele vulnerabile (de

Calitativ & Cantitativ

persoanele cu nevoi educaționale speciale

exemplu, cei cu dezabilități fizice sau mentale, inclusiv de vedere sau de auz

proprietate

limitat, handicap de citire).

Numărul cursurilor de formare adresate
persoanelor cu nevoi educaționale speciale

P.B.7 Conținutul formării adaptat la

Conținutul formării ia în considerare evoluția locurilor de muncă și noile

Calitativ

comunitate și nevoile companiei

competențe necesare.
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I. FURNIZAREA FORMĂRII PROFESIONALE | I.A. IMPLEMENTAREA TRASEULUI DE FORMARE
PROFESIONALĂ

INDICATORUL
I.A.1

Atribuirea

granturilor

DESCRIERE
de

formare

TIPUL INDICATORULUI & FORMULA

Acordarea de granturi sau reduceri financiare pentru persoanele fără sau cu Calitativ

profesională

condiții economice precare sau cele cu merit recunoscut.

I.A.2 Abordări pedagogice specifice

Abordare pedagogică adecvată și relevantă pentru grupul țintă.

Calitativ

Adaptarea la constrângerile și situațiile participanților, furnizarea unui loc
comun pentru masa de prânz, adaptarea programului orar de formare,
furnizarea de resurse informaționale documentate.
Promovarea învățării informale și exerciții pentru evitarea dificultăților școlare.

I.A.3

Existența condițiilor de sănătate și

Condiții ergonomice în facilitățile / sălile de formare.

Calitativ

siguranță
Livrare de echipamente individuale de protecție (EIP) pentru formatori și
cursanți în timpul activităților practice.

I.A.4.1

Utilizarea materialelor reciclate

Natura resurselor / materialelor refolosite.

Cantitativ
% din materiale reciclate folosite în
timpul formării vs. toate materialele
folosite
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I.A.4.2

Reciclarea deșeurilor

Informații despre reciclarea deșeurilor în facilitățile organizației.

Calitativ & Cantitativ
Nr. de locații în care sunt containere
pentru deșeuri

I.A.5

Practici etice de comportament

Asigurarea că cele mai înalte standarde legale și morale sunt respectate în Calitativ
relațiile organizației cu clienții / cursanții.

Costul de

pierdere a unui client

este profitul pe termen scurt, care semnifică desființarea pe termen lung a
organizației.

I.A.6

Utilizarea materialelor stereotipe

Selecția de materiale care se adresează cerințelor pieței forței de muncă, Calitativ
coeziunii sociale și competitivității economice la nivel național, geografic,
sectorial, organizațional și individual. În plus, aceste materiale vor fi adaptate
la cultura participanților, nivelul de înțelegere etc.

I.A.7.1 Parteneriat și crearea de rețele

Colaborarea între organizații pentru furnizarea de formare (perioade de Calitativ
formare la locul de muncă, îndrumare, recrutare, acțiuni și evenimente
comune, evenimente de comunicare, managerii companiilor desfășoară unele
sesiuni de instruire etc.).
Implicarea municipalităților și a instituțiilor locale ca locații de experimentare
și sprijin de învățare.
Folosirea facilităților și a patrimoniului municipalităților ca suport de formare,
cu scopul de a dezvolta acțiuni de formare profesională și realizări concrete.
Asocierea și implicarea întreprinderilor în toate etapele de formare.
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I.A.7.2

Stagii în organizații comunitare

Activități regulate cu rețele profesionale.

Cantitativ
Nr.

plasamentelor

de

lucru

în

organizații comunitare vs. Nr. traseelor
de

formare

care

prevăd

învățarea

bazată pe muncă
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I. FURNIZAREA FORMĂRII PROFESIONALE | I.B. EVALUAREA ÎNVĂȚĂRII

INDICATORUL
I.B.1 Mecanisme de evaluare

DESCRIERE
Mecanisme de evaluare adaptate la cultura participanților, nivel de înțelegere,

TIPUL INDICATORULUI & FORMULA
Calitativ

etc.

I.B.2.1 Instrumente de evaluare a rezultatelor

Instrumente clare și echitabile de evaluare a învățării.

Calitativ

învățării
Evaluarea învățării trebuie să fie făcută prin respectarea demnității umane,
ținând cont de originea socială, națională, rasială și etnică a indivizilor
examinați și păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal.

I.B.2.2 Mecanisme de recuperare a învățării

Existența rutelor alternative pentru evaluarea rezultatelor învățării.

Calitativ

I.B.3 Criterii de verificare a procesului de lucru

Rezultatele inspecției și examinării criteriilor de practică în muncă.

Calitativ

I.B.4 Instrumente de evaluare prietene cu

Existența instrumentelor de evaluare, care sunt mai eficiente pentru mediu.

Calitativ

Schimbul de probe în ceea ce privește rezultatele învățării participanților la

Calitativ

mediul

I.B.5 Transparența practicilor și anti-corupție

formare și activităților de evaluare.
Domeniul de aplicare și conținutul instrumentelor juridice utilizate pentru a
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acest domeniu include interzicerea formele active sau pasive de corupție în
procesul de formare.

I.B.6 Evaluare nediscriminatorie

Prevenirea părtinirilor cauzate de atitudinile personale în procesul de evaluare

Calitativ

a cunoștințelor și abilităților pe care evaluații le afișează.

I.B.7 Implicare și participare a companiilor și a

Implicarea companiilor și partenerilor în procesul de evaluare și apreciere.

Calitativ

partenerilor
Organizarea unui "consiliu profesional" de evaluare și acreditare a
competențelor și evaluare a învățării. Participarea companiilor în evaluarea
finală a cursului de formare.
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E. EVALUAREA FORMĂRII PROFESIONALE | E.A. EVALUAREA SATISFACȚIEI
INDICATORUL
E.A.1 Asignarea mecanismelor de monitorizare

DESCRIERE
Desemnarea persoanelor responsabile și a periodicității de efectuare a

TIPUL INDICATORULUI & FORMULA
Calitativ

evaluării satisfacției.

E.A.2 Gradul de satisfacție al cursanilor

Măsurarea satisfacției cursanților în ceea ce privește rezultatele învățării

Calitativ

dobândite.

E.A.3.1 Gradul de satisfacție al personalului

Evaluarea satisfacției personalului în ceea ce privește rezultatele obținute

Calitativ & Cantitativ

după finalizarea formării.
Chestionare, ateliere de lucru pe echipe
și întâlniri

E.A.3.2 Gradul de satisfacție al formatorilor

Nivelul de satisfacție în raport cu condițiile oferite de organizația EFP.

Cantitativ
Nr. de răspunsuri pozitive vs. Nr. de
chestionare completate

E.A.6 Gradul de satisfacție al clienților

Evaluarea satisfacției participanților după încheierea formării, în raport cu

Calitativ & Cantitativ

așteptările lor inițiale.
Chestionare, interviuri și discuții
deschise cu toți participanții
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E.A.7 Gradul de satisfacție în cadrul

Măsura satisfacție în rândul participanților în ceea ce privește implicarea și

întreprinderilor, partenerilor, părților interesate

participarea companiilor (locul de muncă, cursul de formare condus de
manageri sau tehnicieni, forumuri etc.)

Calitativ & Cantitativ
Chestionare, interviuri, discuții libere

Evaluarea abordării pedagogice și a conținutului efectuate din punct de vedere
al cursanților, formatorilor și companiilor.
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E. EVALUAREA FORMĂRII PROFESIONALE | E.B. EVALUAREA IMPACTULUI FORMĂRII PROFESIONALE

INDICATORUL

DESCRIERE

TIPUL INDICATORULUI & FORMULA

E.B.1 Mecanisme de monitorizare a evaluării

Definirea periodicității pentru efectuarea evaluării eficienței.

Calitativ

E.B.2.1 Procentul de rezultate pozitive

Măsura faptului dacă decizia de luare în considerare a specificului cursanților a

Cantitativ

identificate

avut un impact asupra rezultatelor.
Nr. specific de programe vs. Nr. de
rezultate pozitive de la sfârșitul
programului de formare

E.B.2.2 Îmbunătățirea accesului la locul de

Măsurarea impactului formării în ceea ce privește accesul pe piața muncii.

Calitativ

E.B.3 Îmbunătățirea condițiilor de muncă

Lista aspectelor constatate de îmbunătățire a condițiilor de muncă și de
efectuare a muncii și comportamentul formatorilor și cursanților.

Calitativ

E.B.4 Îmbunătățirea consumului de mediu

Lista aspectelor detectate de îmbunătățire a situației de mediu și consolidarea

Calitativ

muncă

considerațiilor referitoare la aspectele de mediu.

E.B.5 Parteneriate de formare pe termen lung

Măsurarea pe termen lung a relațiilor cu organizațiile EFP.

Calitativ & Cantitativ
Nr. contactelor de parteneriat
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E.B.6 Impactul formării asupra performanței

Măsurarea satisfacției cursanților pe traseul de formare oferit este un

cursanților la locurile de muncă

instrument util de diagnostic pentru evaluarea eficacității predării și a calității.

Calitativ

Determinarea legăturii dintre formare și impactul acesteia asupra calității
performanței la locul de muncă.

E.B.7 Ocuparea forței de muncă în cadrul

Măsurarea noilor angajări în comunitate ca urmare direct a punerii în aplicare

comunității

a căilor de formare

Cantitativ
Nr. de noi angajări ca urmare directă a
punerii în aplicare a traseelor de
formare în cadrul comunității
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R. ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ | R.A. AUTOEVALUARE

INDICATORUL
R.A.1 Instrumente de auto-evaluare

DESCRIERE
Lista existentă a instrumentelor de auto-evaluare calitative și cantitative.

TIPUL INDICATORULUI & FORMULA
Calitativ & Cantitativ
Nr. de instrumente de auto-evaluare.

R.A.2

Asigurarea libertății de exprimare

Înregistrarea feedback-ului colectat (observații și sugestii ale participanților)

Calitativ

pentru îmbunătățirea continuă a furnizării formării profesionale.

R.A.3.1 Consultarea cu întregul personalul

Instrumente pentru colectarea feedback-ului de evaluare de la întregul

Cantitativ

personal.
Nr. de răspunsuri la sondajele de
evaluare a performanței organizației

R.A.3.2 Mecanisme ale echilibrului vieții

Inițiative de promovare a unui echilibru de viața în întregul personal.

Cantitativ
Nr. de instrumente de susținere a
echilibrului de viață (de exemplu,
posibilitatea de punere în aplicare a
programelor flexibile etc.)

R.A.4 Mecanisme pentru monitorizarea

Măsurarea consumurilor energetice și a deșeurilor

Cantitativ

consumului de energie și a deșeurilor
Rezultate ale consumului de energie și
apă
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R.A.5 Feedback al personalului furnizor de EFP

Comunicarea rezultatelor evaluării către toți angajații garantează

Calitativ

responsabilitatea, transparența și onestitatea în organizație ceea ce constituie
un factor cheie pentru realizarea practicilor instituționale corecte.

R.A.6 Gestionarea reclamațiilor

Mecanisme / instrumente pentru identificarea și rezolvarea plângerilor.

Cantitativ
Nr. de reclamații vs. Nr. de trasee de
formare puse în aplicare

R.A.7 Inițiative împreună cu comunitatea

Măsurarea numărului de inițiative luate cu angajamentul comunității.

Cantitativ
Nr. de inițiative
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R. ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ | R.B. INOVAREA TRASEULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ

INDICATORUL

DESCRIERE

R.B.1 Modificări aduse traseelor de formare

Modificările au fost efectuate pe baza comentariilor personalului, formatorilor,

profesională

cursanților, clienților și părților interesate.

TIPUL INDICATORULUI & FORMULA
Cantitativ
Nr. de modificări introduse în traseele de
formare existente
Nr. de trasee de formare anulate

R.B.3.1 Modificările proceselor de lucru

Protocol de control de securitate la locul de muncă.

Calitativ

Modificări bazate pe comentariile personalului, formatorilor și cursanților

Cantitativ

referitoare la condițiile de sănătate și siguranță

R.B.3.2 Modificări logistice

referitoare la condițiile oferite de facilități.
Nr. de modificări implementate în
spațiile fizice alocate formării

R.B.4 Măsuri de mediu

Existența măsurilor de îmbunătățire a mediului.

Cantitativ
Nr. măsurilor de îmbunătățire a eficienței
de mediu

R.B.5 Consolidarea recunoașterii și a reputației

Analiza comentariilor cursanților, clienților și părților interesate.

Calitativ & Cantitativ
Nr. comentariilor pozitive vs. Nr.
comentariilor negative ale clienților
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R.B.6 Re-evaluarea strategiei de preț

Evaluări ale costului de vânzare dacă acesta este rezonabil, acceptabil sau

Calitativ

justificabil, având în vedere contextul economic actual.

R.B.7 Bune practici și transferul de experiențe

Implicarea profesioniștilor și a părților interesate în programele de formare și

Calitativ

reproiectarea planului de studii, ținând cont de nevoile și oportunitățile din
teritoriul.

Studii și analize anterioare ale nevoilor
din teritoriu, ale companiilor și ale

Promovarea excelenței pentru continuarea transferului european.

beneficiarilor finali
Cercetarea de programe și conținuturi
inovatoare axate pe aceleași tematici și
probleme de rezolvat
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GLOSAR
Acreditarea unui furnizor de educație sau formare profesională
Proces de asigurare a calității prin care statutul de acreditat se acordă unui furnizor de educație sau formare
profesională, în care autoritățile legislative sau profesionale relevante certifică că sunt îndeplinite standardele
prestabilite.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Evaluarea rezultatelor învățării
Procesul de evaluare a cunoștințelor, know-how-ului, îndemânării și / sau competențelor unui individ pe baza
unor criterii predefinite (așteptările de învățare, măsurarea rezultatelor învățării).
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Certificare (calitate)
Proces prin care o terță parte dă o asigurare scrisă că un produs, proces sau serviciu este conform cu cerințele
specificate.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Cadru comun de asigurare a calității (CQAF)
Ansamblu de principii comune, orientări și instrumente elaborate de Forumul european privind calitatea în
EFP (2001-2002) și de grupul de lucru tehnic privind calitatea în EFP (TWGQ, 2003-2005) în contextul
procesului de la Copenhaga, pentru a sprijini:
• Statele membre în promovarea îmbunătățirii continue a calității în sistemele EFP;
• furnizorii de EFP în îmbunătățirea ofertei de formare; și
• persoanele în dobândirea de aptitudini și competențe mai bune.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Educația și formarea continuă
Educație sau formare profesională după educație și formare inițială - sau de la intrarea în viața profesională cu
scopul de a ajuta persoanele fizice: să își îmbunătățească sau să își actualizeze cunoștințele și / sau
competențele; să dobândească noi competențe pentru o transformare în carieră sau reconversie profesională;
să continue dezvoltarea lor personală sau profesională.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Acțiuni corective
Acțiune pentru a elimina cauza unei neconformități detectate sau a altor situații nedorite.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Satisfacția clientului
Măsura prin care se determină dacă serviciile furnizate de un furnizor îndeplinesc sau depășesc așteptările
clienților.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Curriculum
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Inventarul de activități legate de proiectarea, organizarea și planificarea unor activități de educație sau de
formare, inclusiv definirea obiectivelor de învățare, conținutul, metodele (inclusiv evaluarea) și materiale,
precum și modalitățile de asigurare a cadrelor didactice și a formatorilor.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Abandon
Retragerea de la un program de educație sau de formare înainte de finalizarea acestuia.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Cale de educație sau formare profesională
Suma de secvențe de învățare, urmată de un individ pentru a dobândi.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Cale de educație sau formare profesională / Cale de învățare
Ansamblul aferent de programe de educație sau de formare profesională oferite de școli, centre de formare,
instituții de învățământ superior sau furnizori EFP, care facilitează progresia indivizilor din cadrul sau între
sectoarele de activitate.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Furnizor de educație sau formare profesională / Prestator de VET
Orice organizație sau individ care oferă servicii de educație sau formare profesională.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Asigurarea europeană a calității în domeniul educației și formării profesionale (EQAVET)
Cadru de referință care ajută statele membre ale UE și țările participante să dezvolte, să îmbunătățească, să
îndrume și să evalueze calitatea propriului sistem de educație și formare profesională.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Evaluarea educației și formării
Hotărârea cu privire la valoarea unei intervenții, program de formare sau de politici cu referire la criterii și
standarde (cum ar fi relevanta sau eficiența).
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Învățare formală
Învățare care are loc într-un mediu organizat și structurat (cum ar fi într-o instituție de învățământ sau de
formare sau la locul de muncă) și este desemnat în mod explicit ca învățare (în termeni de obiective, timp sau
resurse). Învățarea formală este intenționată, din punctul de vedere al cursantului. Ea duce de obicei la
certificare.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Grup cu risc
În agenda politică europeană, este un grup aparținând uneia dintre următoarele categorii:
• Oameni săraci;
• Familii monoparentale;
• Minorități;
• Rromi;
• Oameni în vârstă;
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• Persoanele cu dizabilități;
• Fără adăpost;
• Abuz de alcool și de droguri;
• Abandon școlar timpuriu;
• Șomeri pe termen lung.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Guvernanță în educație și formare
Angajament și participare a societății civile în formularea, implementarea și monitorizarea strategiilor de
dezvoltare educațională
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Capital uman
Cunoștințe, abilități, competențe și atribute încorporate în indivizi care promovează bunăstarea personală,
socială și economică.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Impact
Termen general folosit pentru a descrie efectele unui program, politici sau schimbări socio-economice.
Impactul poate fi pozitiv sau negativ, precum și prevăzut sau neprevăzut.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Indicator
Factor sau variabilă calitativă sau cantitativă care oferă un mijloc simplu și de încredere pentru măsurarea
realizărilor, reflectă modificările legate de o intervenție, sau ajută la evaluarea performanței unui actor de
dezvoltare.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Organizația Internațională pentru Standardizare (ISO)
Rețea globală care identifică standardele internaționale cerute de mediul de afaceri, guvern și societate, pe
care le dezvoltă în parteneriat cu sectoarele care vor folosi, le adoptă prin proceduri transparente, bazate pe
dezbateri la nivel național și le elaborează pentru a fi puse în aplicare la nivel mondial.
Standardele ISO specifică cerințele pentru produse, servicii, procese, materiale și sisteme actuale, precum și
pentru o bună evaluare a conformității, a practicii manageriale și organizaționale.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Învățare informală
Învățarea care rezultă din activitățile de zi cu zi legate de locul de muncă, familie sau de agrement. Nu este
organizată sau structurat în termeni de obiective, timp sau suport de învățare. Din perspectiva cursantului
învățarea informală este în cele mai multe cazuri neintenționată.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Educație și formare profesională inițială
Educație generală sau formare profesională efectuate în sistemul de educație inițială, de obicei, înainte de a
intra în viața profesională.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
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Învăţare
Proces prin care un individ asimilează informații, idei și valori și, astfel, dobândește cunoștințe, know-how,
aptitudini și / sau competențe.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014

Conținut de învățare
Subiecte și activități care alcătuiesc ceea ce este învățat de către un individ sau un grup de cursanți în timpul
unui proces de învățare.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Organizație de învățare
Organizare care promovează învățarea, și în care indivizii învață și se dezvolta, într-un context de muncă,
pentru binele lor, unul pe altul și întreaga organizație, prin eforturi care sunt mediatizate și recunoscute.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Rezultatele învățării / realizarea învățării
Ansamblul de cunoștințe, aptitudini și / sau competențe pe care un individ le dobândește și / sau este în
măsură să le demonstreze după finalizarea unui proces de învățare, fie formală, non-formală sau informală.
Sau
Declarațiile a ceea ce o persoană care învață cunoaște, înțelege și este capabilă să realizeze la finalizarea unui
proces de învățare, care este definit prin termeni de cunoștințe, abilități și competențe.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Învățarea pe tot parcursul vieții
Toate activitățile de învățare întreprinse pe tot parcursul vieții, care duc la îmbunătățirea cunoștințelor, knowhow, abilități, competențe și / sau calificări din motive personale, sociale și / sau profesionale.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Proces de măsurare
Ansamblu de operațiuni pentru a determina valoarea unei cantități.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Învățarea non-formală
Învățarea încorporată în activitățile planificate care nu sunt proiectate ca învățare (în termeni de obiective de
învățare). Învățarea non-formală este intenționată din punctul de vedere al cursantului.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Formarea la locul de muncă
Formarea profesională oferită la un loc de muncă obișnuit, ce poate constitui întreaga formare sau poate fi
combinată cu formarea în afara locului de muncă.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Performanță
Măsură a nivelului de realizare atins de un individ, echipă, organizație sau proces.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011

38
Proiect Nr. 2014-1-RO01-KA202-002758. Acest proiect este finanțat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicație [comunicare]
reflectă numai punctul de vedere al autorilor iar Comisia nu este responsabilă pentru utilizarea informațiilor conținute în acest material.

Indicator de performanță
Datele, de obicei cantitative, care oferă o măsură a nivelului de realizare al unui individ, echipe sau organizații
în raport cu care poate fi comparat nivelul altora.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Acțiune preventivă
Acțiune de eliminare a cauzei unei neconformități potențiale sau altă situație potențială nedorită.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Procedură
Mod specificat de desfășurare a unei activități sau a unui proces.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Proces
Serie de activități corelate sau în interacțiune care transformă intrările în ieșiri.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Programul de educație sau formare profesională
Gama de activități, conținuturi și / sau metode puse în aplicare pentru atingerea obiectivelor de educație sau
de formare (dobândirea de cunoștințe, aptitudini și / sau competențe), organizate într-o succesiune logică pe o
anumită perioadă de timp.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Calitatea
Ansamblul de caracteristici ale unei entități care au capacitatea de a satisface cerințele explicite și implicite.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Abordarea calității
„Abordarea” este folosită ca un termen general, deoarece termenul „sistem” este adesea folosit într-un sens
mai strict. Prin urmare „abordarea” este folosită pentru a cuprinde atât sistemele reale foarte fixe și formalizate
precum și orice grupuri de medii mai sistematice menite să reglementeze și să dezvolte performanța unui
sistem VET în materie de calitate.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Asigurarea calității în educație și formare
Activități

care

implică

planificarea,

implementarea,

evaluarea,

raportarea,

și

îmbunătățirea

calității,

implementate pentru a asigura că educația și formarea profesională (conținutul de programe, curricula,
evaluarea și validarea rezultatelor învățării etc.) respectă cerințele de calitate așteptate de părțile interesate.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Ciclul calității / ciclul PEVA
Proces iterativ în patru etape pentru rezolvarea problemelor folosite de obicei in îmbunătățirea proceselor de
afaceri.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Criterii de calitate pentru evaluarea calității în EFP
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Calitatea unui sistem de EFP sau calitatea activităților EFP ale unei organizații. Criteriile de calitate ar trebui să
fie elaborate împreună cu unul sau mai mulți indicatori, în funcție de complexitatea criteriilor.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Indicator al calității
Formulă (e) sau raport (e) acceptate oficial și folosite ca repere pentru a judeca și a evalua performanța în
materie de calitate.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Indicator al calității pentru evaluarea calității în EFP
10 indicatori ai calității, care pot fi folosiți pentru evaluarea și îmbunătățirea calității sistemelor de EFP și / sau
furnizorii de EFP sunt:
• relevanța sistemelor de asigurare a calității pentru furnizorii de EFP;
• investiții în instruirea profesorilor și a formatorilor;
• rata de participare la programele EFP;
• rata de finalizare în programele EFP;
• rata de plasare în programele EFP;
• utilizarea aptitudinilor dobândite la locul de muncă;
• rata șomajului în funcție de criteriile individuale;
• prevalența grupurilor vulnerabile;
• mecanisme de identificare a nevoilor de formare pe piața muncii;
• scheme utilizate pentru promovarea unui acces mai bun la EFP.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Bucla calității
Modelul conceptual al activităților care influențează calitatea în diferite etape, de la identificarea nevoilor la
evaluarea dacă aceste nevoi au fost satisfăcute.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Managementul calității
Toate activitățile de management care determină politica referitoare la calitate, precum și obiectivele și
responsabilitățile, și le pun în aplicare prin intermediul unui plan de calitate, controlul calității și asigurarea
calității în cadrul unui sistem al calității.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Abordare de management al calității în EFP
Orice set integrat de politici, proceduri, reguli, criterii, unelte și instrumente de verificare și mecanisme care
asigură și îmbunătățesc împreună calitatea furnizată de o instituție de EFP.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Managementul calității în educație și formare
Procesul de control al nivelului de performanță al educației și formării folosind indicatori de performanță și de
calitate, atât pentru auto-evaluare și pentru controlul extern.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Sistem de management al calității
Sistem de management pentru a conduce și controla o organizație în ceea ce privește calitatea.
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Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Monitorizarea calității
Colectarea și analiza sistematică a indicatorilor de calitate pentru a determina dacă calitătea educației și
formării profesionale îndeplinesc standardele stabilite.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011

Sistem al calității
Structură organizatorică, proceduri, procese și resurse necesare pentru punerea în aplicare a managementului
calității. Sistemul calității asigură cadrul pentru planificarea, implementarea și evaluarea serviciilor prestate și
pentru efectuarea activităților necesare de asigurare a calității și de control al calității.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Revizuire
Evaluarea performanței unei intervenții, periodic sau pe o bază ad-hoc.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Coeziunea socială
Măsura în care diferite grupuri din societate pot trăi împreună și împărtășesc valori comune.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Dialogul social
Procesul de schimburi între partenerii sociali pentru a promova consultarea și negocierea colectivă.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Incluziunea socială
Integrarea persoanelor - sau a grupurilor de persoane - în societate în calitate de cetățeni sau ca membri ai
diverselor rețele sociale publice. Incluziunea socială este înrădăcinată fundamental în incluziunea economică
sau pe piața muncii.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Parteneri sociali
Patronatele și sindicatele care formează cele două părți ale dialogului social.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Educația pentru nevoi speciale
Activitatea de educație și sprijinul concepute pentru a răspunde nevoilor specifice ale copiilor cu handicap sau
ale copiilor care părăsesc școala din motive cunoscute, care împiedică progresul optim.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Părți interesate în EFP
Toți cei care au un interes, financiar sau de altă natură, în activitățile EFP, de exemplu, factorii de decizie
politică, cetățeni / clienți, angajatori / angajați, societatea, organizații aflate în serviciu public etc.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
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Formator
Cineva care efectuează una sau mai multe activități legate de funcția de formare (teoretică sau practică), fie
într-o instituție de învățământ sau formare profesională, sau la locul de muncă.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Planificarea și proiectarea cursului de instruire
Set de activități metodologice consistente utilizate în proiectarea și planificarea inițiativelor și scheme de
formare în raport cu obiectivelor stabilite.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Analiza nevoilor de formare
Evaluarea sistematică a necesarului de aptitudini prezente și viitoare în raport cu aptitudinile disponibile în
vederea punerii în aplicare a unei strategii eficiente de formare.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Managementul calității totale (MCT)
Abordare pentru a îmbunătăți calitatea globală a bunurilor și serviciilor prin integrarea tuturor funcțiilor și
proceselor din cadrul unei organizații. TQM cuprinde gestionarea proiectării și dezvoltării calității, controlul
calității și mentenanța, îmbunătățirea calității și asigurarea calității. TQM necesită măsuri luate la toate
nivelurile prin implicarea tuturor părților interesate.
Sursa: CEDEFOP Glosar - Calitate în educație și formare, 2011
Educație și formare profesională (EFP)
Educația și formarea are drept scop înzestrarea persoanelor cu cunoștințe, know-how, aptitudini și / sau
competențe necesare în ocupații specifice sau în general pe piața forței de muncă.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
Învățarea la locul de muncă
Dobândirea de cunoștințe și abilități prin efectuarea - și reflectând asupra - sarcinilor dintr-un context
vocațional, desfășurat la locul de muncă (cum ar fi formarea alternantă) sau într-o instituție IFP.
Sursa: CEDEFOP Terminologia politicii europene de educație și formare, 2014
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