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Cuvânt înainte
EQVET-US este un proiect de parteneriat strategic Erasmus+ - KA2 Cooperare pentru inovare şi schimbul de
bune practici. Este implementat în perioada septembrie 2014 – august 2016 de un consorţiu format din
şapte organizaţii partenere din şase ţări europene:
Partnerul Ţara

Organization

P1

România

UPM

UNIVERSITATEA PETRU MAIOR DIN TARGU MURES

P2

Portugalia

ISQ

INSTITUTE FOR TECHNOLOGY AND QUALITY

P3

Austria

BEST Institut
GMHB

BEST INSTITUT FUR BERUFSBEZOGENE WEITERBILDUNG
UND PERSONALTRAINING GMBH

P4

România

CET

COLEGIUL ECONOMIC TRANSILVANIA

P5

Germania

EVBB

EUROPÄISCHER VERBAND BERUFLICHER BILDUNGSTRÄGER
E.V. EVBB

P6

Bulgaria

ECQ Ltd.

EUROPEAN CENTER FOR QUALITY OOD

P7

Franţa

IDEProjet

IDEPROJET

Unul dintre obiectivele-cheie EQVET-US este de a elabora şi de a pune în aplicare un sistem de calitate în
domeniul dezvoltării durabile a furnizorilor de Educație și Formare Profesională (EFP). În vederea realizării
acestui obiectiv consorţiul de proiect a dezvoltat două rezultate intelectuale semnificative:
˗
˗

Cadrul de referinţă EQVET-US, care stabileşte o serie de indicatori de calitate pentru a evalua,
monitoriza şi a promova dezvoltarea durabilă în instituţiile EFP;
Seria de practici EQVET-US, care oferă un instrument de auto-diagnosticare şi un ghid de punere în
aplicare ce facilitează aplicarea cadrului de referinţă EQVET-US de către instituţiile EFP.

În perioada noiembrie 2015 şi aprilie 2016 partenerii de proiect au implementat o serie de activităţi şi
evenimente pentru testarea rezultatelor EQVET-US:
˗
˗

Testarea internă EQVET-US în organizaţiile partenere şi
Evenimente naţionale pilot în ţările tuturor partenerilor care să testeze cadrul de referinţă şi seria
de practici EQVET-US cu părţile interesate de proiect.

Rezultatele testelor interne şi externe au fost sintetizate într-un raport de compilare. Acest raport descrie
feedback-ul participanţilor la evenimente asupra produselor EQVET-US şi pe scurt prezintă bunele practici
şi strategiile eficiente pentru punerea în aplicare a abordării EQVET-US în cadrul instituţiilor EFP.
Rezultatele prezentate în Raportul de compilaţie constituie suportul pentru Ghid cu recomandări.
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Ghidul cu recomandări: obiective şi considerente cheie
Ghidul cu recomandări pentru cadrul de referinţă şi seria de practici este unul dintre principalele rezultate
ale proiectului EQVET-US. El are ca scop facilitarea transferabilităţii rezultatelor EQVET-US către instituţiile
EFP din ţările europene, dincolo de consorţiul de proiect.
Pe baza rezultatelor naţionale privind testarea rezultatelor EQVET-US în ţările partenere (a se vedea
raportul de compilare), ghidul cu recomandări se focusează pe:
˗
˗

Bune practici de punere în aplicare a cadrului de referinţă şi a seriei de practici EQVET-US,
Strategii de punere în aplicare a cadrului de referinţă şi a seriei de practici EQVET-US în cadrul
organizaţiilor EFP.

Se adresează furnizorilor de educaţie şi formare profesională, care sunt interesaţi în îmbunătăţirea
durabilităţii instituţiilor lor, prin introducerea cadrului de evaluare a durabilităţii în sistemele lor de
management al calităţii.
Ghidul cu recomandări completează cadrul de referinţă şi seria de practici EQVET-US, întrucât furnizează
linii directoare pentru aplicarea acestor instrumente în practică.

Cadrul de referinţă şi seria de practici EQVET-US: vedere de ansamblu a
implementării şi testării
Cadrul de referinţă şi seria de practici EQVET-US au fost implementate şi testate în organizaţiile partenere
(activitatea de proiect O4-A1) şi apoi au fost prezentate unui public mai larg format din părţi interesate în
cadrul unor evenimente pilot naţionale din ţările tuturor partenerilor (E1-E6). Aceste activităţi au avut ca
scop:
˗
˗
˗

validarea cadrului de referinţă şi a seriei de practici EQVET-US prin testarea lor cu părţile interesate
de proiect (în interiorul şi în afara organizaţiilor partenere);
să reflecteze asupra gradului de utilizare şi a valorii adăugate a produselor proiectului în contexte
naţionale;
să asigure diseminare direcţionată şi exploatarea în continuare a rezultatelor proiectului la nivel
naţional.

Testarea internă a presupus:
˗
˗
˗
˗

auto-evaluare iniţială a calităţii utilizând instrumentul de auto-diagnosticare EQVET-US;
analiza rezultatelor de auto-evaluare şi de dezvoltare a planului de acţiune pentru îmbunătăţirea
performanţei durabilităţii;
punerea în aplicare a activităţilor pe termen scurt, ca urmare a planului de acţiune;
a doua rundă de auto-evaluare şi monitorizare a performanţei durabilităţii;
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˗

evaluarea experienţei în urma testării EQVET-US şi raportarea rezultatelor.

Testarea internă EQVET-US a fost implementată în unsprezece instituţii EFP din Austria, Bulgaria, Franţa,
Germania, Italia, Portugalia şi România. Numărul de organizaţii implicate în testarea internă depăşeşte
numărul de parteneri din cadrul proiectului, deoarece EVBB ca asociaţie de reţea europeană a reuşit să
efectueze implementări EQVET-US în câteva instituţii membre (de exemplu, ENAIP VENETO IS în Italia şi BFI
OÖ în Austria Superioară; pentru mai multe detalii a se vedea Raportul de compilare). Unii parteneri de
proiect au testat instrumente EQVET-US în cadrul organizaţiilor lor (UPM, CET, ISQ, şi BEST), în timp ce
ceilalţi au efectuat teste interne în alte instituţii EFP cu care cooperează. Astfel, ECQ a testat produsele
EQVET-US la Institutul de Studii Postuniversitare (IPS), în Bulgaria iar IDEProjet - în cadrul Centre de
Formation Professionnelle du Midi (CFPM) în Franţa.
Testarea internă a reunit 38 de experţi care au împărtăşit feedback-ul lor despre cadrul de referinţă şi seria
de practici EQVET-US în opt rapoarte de ţară (a se vedea Raportul de compilare, anexa 2). Testarea internă
a reunit 38 de experţi care au împărtăşit feedback-ul lor despre cadrul de referinţă şi seria de practici în opt
rapoarte de ţară (a se vedea Raportul de compilare, anexa 2).
Evenimentele pilot naţionale au constat în ateliere practice care au implicat:
˗
˗
˗
˗

explicarea participanţilor a cadrului de referinţă şi a seriei de practici EQVET-US;
prezentarea rezultatelor testelor interne;
testarea produselor EQVET-US cu participanţii;
dezbaterea experienţei de “testare” şi a rezultatelor în cadrul unei mese rotunde.

Partenerii au organizat şase evenimente naţionale pilot în Austria, Bulgaria, Franţa, Germania, Portugalia şi
România. La fiecare atelier de lucru au participat câte 15-20 de persoane. In total testările "externe"
EQVET-US au reunit 104 părţi interesate din 77 de organizaţii diferite, inclusiv furnizorii EFP, organizaţii de
consultanţă, factori de decizie din sectorul EFP, organizaţii de certificare ale SMC, societăţi comerciale,
organizaţii de ocupare a forţei de muncă, instituţii politice şi municipalităţi.
Participanţii, atât la testarea internă cât şi la testarea externă, au evaluat gradul de utilizare, aplicabilitatea,
transferabilitatea şi valoarea adăugată a cadrului de referinţă şi a seriei de practici EQVET-US. Ei au
comunicat feedback-ul lor despre produsele dezvoltate în formulare de evaluare. Rezultatele evaluării au
dovedit că, cadrul de referinţă şi seria de practici EQVET-US sunt instrumente eficiente pentru
îmbunătăţirea durabilităţii organizaţiilor EFP. Rezultatele EQVET-US ar trebui apreciate ca elemente
complementare la abordarea referitoare la managementul calităţii în instituţiile EFP.
După punerea în aplicare a activităţilor de testare (O4-A1 şi E1-E6), partenerii au rezumat bunele practici şi
lecţiile învăţate, sfaturile şi strategiile pentru punerea în aplicare a cadrului de referinţă şi a seriei de
practici EQVET-US, sugestiile pentru îmbunătăţirea transferabilităţii produselor EQVET-US către alte
instituţii EFP. Recomandările de la parteneri au venit în baza activităţilor de testare, fiind prezentate mai jos
în următoarele secţiuni.
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Bune practici de implementare a cadrului de referinţă şi a seriei de
practici EQVET-US
Secţiunea conţine o serie de bune practici referitoare la implementarea cadrului de referinţă şi a seriei de
practici EQVET-US în instituţii EFP din ţările partenerilor:
O “bună practică” poate fi definită astfel1:
O bună practică este nu numai o practică care este bună, dar şi o practică care a demonstrat că
funcţionează bine şi produce rezultate bune fiind prin urmare recomandată ca model. Este o experienţă de
succes, care a fost testată şi validată, într-un sens larg, care a fost repetată şi care poate fi recomandată
pentru adoptarea de către un număr mare de persoane.
În contextual proiectului EQVET-US, “bunele practici” reflectă experienţele de succes dobândite în procesul
de implementare şi testare a produselor EQVET-US.
Bunele practici documentate de instituţiile partenerilor de proiect pot fi sistematizate în patru grupe.
1. Primul grup de “bune practici” se referă la procesele interne de management al calităţii. Partenerii au
evidenţiat că implementarea EQVET-US în organizaţiile lor le-a permis:
˗
˗

Să reflecte asupra sistemelor de management şi posibilitatea de a încorpora în acestea indicatorii
referitori la dezvoltarea durabilă;
Îmbunătăţirea comunicării şi a muncii în echipă între departamente diferite, care este o cerinţă
pentru o autoevaluare relevantă.

Partenerii au subliniat de asemenea importanţa suportului primit din partea managementului în cadrul
iniţiativelor de management al calităţii, deoarece numai conducerea are puterea de a aproba planul de
acţiune şi să asigure punerea în aplicare a acestuia.
Buna practică 1
Denumire:

Reflecţie asupra propriului Sistem de Management al Calităţii

Sursa:

Testarea internă şi punerea în aplicare a cadrului de referinţă şi a seriei de practici EQVET-US
(pe baza rezultatelor de la prima autoevaluare)

Autor:

ISQ - Portugalia

Descriere:
Implementarea EQVET-US a permis departamentului de formare al ISQ să reflecteze asupra
instrumentelor din cadrul propriului sistem de management al calităţii şi încorporarea unor indicatori
EQVET-US legaţi în mod direct de dezvoltarea durabilă. Pe de altă parte, de asemenea, a permis
1

Această definiție conceptuală a unei bune practici este preluată de la Organizația pentru Alimentație și Agricultură
(FAO) a ONU. URL: http://www.fao.org/docrep/017/ap784e/ap784e.pdf
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departamentului de formare al ISQ să recunoască în mod oficial o serie de bune practici în ceea ce priveşte
promovarea dezvoltării durabile.
În ceea ce priveşte legătura între cadrul de referinţă EQVET-US și Sistemul de Management al Calităţii al
ISQ, au fost considerate necesare adaptări suplimentare pentru instrumentele care urmează să fie aplicate
pe deplin în contextul specific al ISQ.

Buna practică 2
Denumire:

Entuziasmul şi munca eficientă în echipă în timpul auto-evaluării EQVET-US

Sursa:

Testarea internă şi implementarea cadrului de referinţă şi a seriei de practici EQVET-US (pe
baza rezultatelor primei auto-evaluări)

Autor:

Colegiul Economic “Transilvania” Tirgu-Mureş - Romania

Descriere:
Punerea în aplicare a instrumentelor EQVET-US la CET necesită stabilirea unor practici noi de colaborare în
cadrul întregii instituţii. Experţii responsabili cu testarea EQVET-US au venit cu următoarea listă de practici
care au fost esenţiale pentru o auto-evaluare adecvată şi de succes:
˗ Comunicarea intenţiei de a efectua auto-evaluarea EQVET-US şi promovarea unei înţelegeri comune a
instrumentelor EQVET-US în cadrul tuturor departamentelor colegiului;
˗ Alcătuirea unei echipe de experţi din diferite departamente pentru auto-evaluarea EQVET-US. Membrii
echipei trebuie să aibă experienţă în asigurarea calităţii şi o bună cunoaştere a politicilor colegiului;
˗ Brainstorming pentru răspunsuri la întrebări (a se vedea instrumentul de auto-diagnosticare din seria
de practici EQVET-US) în toate grupurile de indicatori, schimbul de experienţe individuale, cunoştinţe şi
percepţii în cadrul echipei de experţi, care este de acord cu privire la evaluarea realităţilor organizaţiei;
˗ Obţinerea sprijinului din partea conducerii pentru întregul proces de auto-evaluare EQVET-US şi, mai
târziu, pentru dezvoltarea şi punerea în aplicare a planului de îmbunătăţire.
Auto-evaluarea EQVET-US la CET a permis analiza activităţilor zilnice ale colegiului din perspective diferite
şi evaluarea acestora, pe baza cunoştinţelor colective ale experţilor implicaţi. Schimbul de cunoştinţe şi
colaborarea în cadrul unui grup divers de experţi au adus entuziasm şi prietenie în cadrul echipei.

Buna practică 3
Denumire:

Politicile interne de management al calităţii

Sursa:

Testarea internă şi implementarea cadrului de referinţă şi a seriei de practici EQVET-US (pe
baza rezultatelor primei auto-evaluări)

Autor:

ENAIP VENETO IS - Italia (membru al EVBB - Germania)

Descriere:
ENAIP VENETO IS a apreciat că este utilă cunoaşterea tuturor documentelor interne, cum ar fi planul
strategic al organizaţiei, planul calităţii, planuri de riscuri pentru sănătate şi securitate etc. înainte de
efectuarea auto-evaluării EQVET-US. Sensibilizarea cu privire la politicile interne şi la procese, precum şi
accesul la documentele de referinţă sunt esenţiale pentru o auto-evaluare corectă.
Acest proiect (2014-1-RO01-KA202-002758) este finanţat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicaţie [comunicare] reflectă numai
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Punerea în aplicare a instrumentelor EQVET-US ar putea fi mai uşoară pentru o instituţie EFP, în cazul în
care şi-a stabilit deja şi a început să utilizeze un sistem de management al calităţii.

2. Al doilea grup de "bune practici" se referă la reflecţii referitoare la pilonii durabilităţii şi manifestarea
lor în furnizarea de servicii de formare. Reflectând asupra durabilităţii mediului, organizaţiile partenere au
ajuns la concluzia că trebuie să fie conştiente cu privire la impactul asupra mediului al fiecărei decizii pe
care o iau (productivitatea resurselor, eficienţa energetică, problema deşeurilor, poluarea apei etc.). Ele au
evidenţiat, de asemenea, necesitatea de a promova durabilitatea prin intermediul conţinutului de formare
(curriculă nou care cuprinde educaţia de mediu, atenţia asupra dezvoltării Eco-competenţelor).
În ceea ce priveşte durabilitatea socială, punerea în aplicare a EQVET-US a permis să reflecteze asupra
modalităţilor de diminuare a impactului social negativ (de exemplu accidente de muncă, abuzuri ale
drepturilor omului, de exploatare) şi maximizarea celor pozitive (de exemplu, crearea de locuri de muncă şi
bunăstare, incluziunea socială). Organizaţiile partenere au realizat necesitatea educaţiei continue şi a
formării personalului, furnizarea de servicii sigure şi confortabile de lucru / predare / spaţii de învăţare, de
livrare de formare prin diverse canale, inclusiv platforme de învăţământ deschise.
Reflectând asupra durabilităţii economice, organizaţiile partenere au subliniat necesitatea de a echilibra
raportul formatori-cursanţi, cu scopul de a asigura formarea efectivă (număr minim de cursanţi într-o grupă
de formare profitabilă şi rezultate de calitate în formare).
Buna practică 4
Denumire:

Reflecţii asupra celor trei piloni ai durabilităţii la instituţia EFP

Sursa:

Testarea internă şi implementarea cadrului de referinţă şi a seriei de practici EQVET-US (pe
baza rezultatelor primei auto-evaluări)

Autor:

Universitatea “Petru Maior” din Tirgu Mures (UPM) - România

Descriere:
Reflectând asupra celor trei piloni ai durabilităţii, UPM a subliniat următoarele practici, care au fost sau ar
trebui să fie puse în aplicare la instituţia lor pentru a promova durabilitatea în formare.
Pilonul de mediu:
˗ “Educaţia de mediu”: UPM ar trebui să includă durabilitatea în modelul propriu de competenţe.
Dezvoltarea educaţiei în domeniul durabilităţii ar trebui să devină un obiectiv integrant în conţinuturile
curriculare.
˗ „Clase fără hârtie": producerea şi folosirea materialelor electronice de predare/învăţare ar trebui să
ducă la economisiri de bani şi spaţiu, precum şi la minimizarea daunelor aduse mediului.
˗ “Instrumente de evaluare prietene cu mediul”: UPM ar trebui să promoveze utilizarea metodelor de
evaluare electronice susţinute de sisteme de management al învăţării (Moodle) precum şi produse
software, cum ar fi Sistemul de Răspuns al Studenţilor (SRS), Peer Learning Evaluation (PELE), One2act.
˗ Reciclare: UPM va discuta cu furnizorii de produse posibilitatea de a prelua pentru reciclare "produse
uzate", ca de exemplu casete, hârtie şi toner pentru imprimante, copiatoare, faxuri.

Acest proiect (2014-1-RO01-KA202-002758) este finanţat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicaţie [comunicare] reflectă numai
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˗ Separarea deşeurilor: universitatea ar trebui să utilizeze coşuri de gunoi cu mai multe compartimente
pentru diferite tipuri de deşeuri.
Pilonul social:
˗ UPM are deja: asigurări de sănătate pentru toţi angajaţii în conformitate cu reglementările legale din
România; create condiţii confortabile de lucru (spaţii de lucru suficiente, mobilier confortabil, acces la
lumina zilei şi aer curat etc.).
˗ acţiunile dorite de UPM pentru îmbunătăţirea durabilităţii sociale cuprind: oferta de educaţie continuă
şi formare anuală a personalului; crearea condiţiilor pentru echilibrul dintre viaţa profesională (de
exemplu, care oferă facilităţi de studiu pentru membrii de familie ai angajaţilor UPM); asigurarea de
oportunităţi egale de carieră pentru toţi angajaţi UPM.
˗ “Incluziune socială”: principala provocare este de a implica grupuri dezavantajate în activităţi
educaţionale. UPM a înfiinţat Departamentul de învăţământ deschis la distanţă pentru a ajunge la acei
oameni care nu pot participa la cursuri regulate. Cu toate acestea, alte acţiuni de promovare a
incluziunii sociale ar trebui gândite şi puse în aplicare.
Pilonul economic:
˗ Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră al UMP efectuează studii regulate cu privire la numărul de
absolvenţi care intră pe piaţa forţei de muncă, după ce au absolvit un curs de studii / formare.
Rezultatele sunt publicate pe site-ul UPM.
˗ UPM analizează în mod constant rentabilitatea şi randamentul investiţiilor în cercetare, dezvoltare şi
inovare.
˗ Consumul durabil: UPM va oferi în restaurantul său posibilitatea de a cumpăra produse din comerţul
echitabil şi fructe produse la nivel local.
3. Al treilea grup de “bune practici” oferă un exemplu de măsuri de îmbunătăţire a a modului cum autoevaluarea EQVET-US a contribuit la dezvoltarea pentru consolidarea sustenabilităţii organizaţiei.
Buna practică 5
Denumire:

Îmbunătăţirea durabilităţii organizaţionale

Sursa:

Testarea externă a cadrului de referinţă şi a seriei de practici EQVET-US (pe baza rezultatelor
naţionale de pilotare)

Autor:

ECQ - Bulgaria

Descriere:
Testarea externă a instrumentelor EQVET-US la evenimentul de multiplicare din Bulgaria a fost efectuat
sub forma unui exerciţiu practic. Exerciţiul a fost conceput ca o serie de studii de caz care descriu
rezultatele de auto-evaluare EQVET-US în şapte organizaţii EFP. Fiecare exercițiu a cuprins:
- Rezultatele autoevaluării organizaţiei pe grupe de indicatori (şapte domenii de responsabilitate
socială) într-un tabel şi o diagrama (a se vedea cadrul de referinţă EQVET-US);
- O parte din instrumentul de auto-diagnosticare, completat de organizaţie şi care conţine răspunsurile
la întrebările din acest indicator, care a primit scorul cel mai scăzut la auto-evaluare (a se vedea seria
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de practici EQVET-US);
- Şablonul planului de acţiune (a se vedea seria de practici EQVET-US).
Şapte studii de caz au descris şapte indicatori diferiţi EQVET-US. Sarcina a fost de a analiza răspunsurile
organizaţiei, de a identifica punctele slabe şi de a dezvolta un plan de acţiune pentru îmbunătăţirea
performanţei organizaţiei în funcţie de acest indicator.
Participanţii la eveniment au pus în aplicare acest exerciţiu în grupuri mici de doi-trei oameni. Soluţiile lor
la problemele de studiu de caz au fost considerate ca fiind "bune practici". Iată câteva exemple:
1: Îmbunătăţirea indicatorului P.A.1
Grupa de indicatori: guvernanţă organizaţională
Etapa procesului de învăţământ: Proiectarea furnizării de formare
Întrebare: Cum se consultă părţile interesate relevante cu privire la politica de ofertare a formării?
Răspuns din studiul de caz: Organizaţie utilizează câteva canale de comunicare pentru a informa părţile
interesate cu privire la sesiunile viitoare de formare şi ofertele educaţionale (de exemplu, asociaţii şi
reţele profesionale, transmitere de e-mailuri).
Scor de evaluare: Bază - 1 punct.
Acţiuni sugerate în conformitate cu planul de acţiune:
Obiective: Îmbunătăţirea conştientizării părţilor interesate cu privire la sesiunile viitoare de instruire şi
ofertele educaţionale.
Acţiunea.1: Se analizează canalele de comunicare folosite şi se evaluează eficacitatea acestora.
Indicator: numărul de analize (probabil, unul).
Resursă: timpul expertului.
Dovada: rezultatele analizei.
Eficacitate: să identifice forţa şi punctele slabe ale canalelor de comunicare utilizate în mod curent.
Acţiunea.2: Sondează părţile interesate şi află ce canale de comunicare folosesc / prin care aceştia
preferă să primească informaţii despre noi oferte de formare.
Indicator: numărul de sondaje.
Resursă: timpul expertului.
Dovada: rezultatele sondajului; noi canale identificate (potenţial mai eficiente).
Eficacitate: utilizarea de noi canale de comunicare îmbunătăţeşte conştientizarea părţilor interesate
cu privire la ofertele de formare.
2: Îmbunătăţirea indicatorului E.A.2
Grupa de indicatori: Drepturile omului
Etapa procesului de învăţământ: Evaluarea instruirii
Întrebare: Aveţi un chestionar de satisfacţie pentru stagiari care să măsoare percepţia rezultatelor
învăţării?
Răspuns din studiul de caz: Nu există nici un astfel de chestionar.
Scor de evaluare: Slab – 0 puncte.
Acţiuni sugerate în conformitate cu planul de acţiune:
Acţiune: Să dezvolte un chestionar de satisfacţie, împreună cu liniile directoare necesare (procedura
pentru utilizarea chestionarului, care şi cât de des ar trebui să-l folosească, cum să proceseze şi să
analizeze rezultatele etc.)
Indicator: chestionare completate.
Acest proiect (2014-1-RO01-KA202-002758) este finanţat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicaţie [comunicare] reflectă numai
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Resurse: timpul expertului (sau formatorului); pentru chestionare online - software (de exemplu
anchete Google).
Dovada: rezultatele evaluării; numărul de cursanţi comparat cu numărul de chestionare completate.
Eficacitate: mai mulţi stagiari completează chestionare de satisfacţie → rezultatele evaluării permit
îmbunătăţirea furnizării de formare.
3: Îmbunătăţirea indicatorului R.A.3.2
Grupa de indicatori: Practicile de muncă
Etapa procesului de învăţământ: Îmbunătățire continuă
Întrebare: Implementaţi iniţiative ale echilibrul de viaţă profesională în cadrul organizaţiei?
Răspuns din studiul de caz: Echilibrul dintre viaţa profesională nu este discutat în organizaţia noastră.
Nu există nici o iniţiativă care sprijină echilibrul dintre viaţa profesională.
Scor de evaluare: Slab – 0 puncte.
Acţiuni sugerate:
Obiective: Să ofere posibilitate unui program de lucru flexibil.
Acţiune (termen scurt): Elaborarea și aprobarea unei proceduri de solicitare și de acord cu privire la
orarul de lucru al personalului - echilibrarea programului de predare în cadrul programelor de
formare și preferințele formatorilor asupra timpului de predare.
Indicator: numărul de versiuni elaborate până la versiunea finală a procedurii; numărul sesiunilor
de aprobare.
Resurse: timpul expertului.
Dovada: procedura aprobată.
Eficacitate: profesorii solicită orele de lucru preferate în conformitate cu procedura.
4. Al patrulea grup de "bune practici" reflectă feedback-ul privind instrumentele EQVET-US. Organizaţiile,
implicate în testarea internă, au subliniat faptul că instrumentul de auto-evaluare EQVET-US este autoexplicativ, fiecare întrebare conține suficiente comentarii, diagramele radar furnizează o reprezentare
vizuală clară a rezultatelor de auto-evaluare. Experții implicați în testare au subliniat caracterul
complementar al abordării EQVET-US cu standardele de management al calității existente.
Buna practică 6
Denumire:

Structura și conținutul instrumentelor EQVET-US

Sursa:

Testarea internă şi implementarea cadrului de referinţă şi a seriei de practici EQVET-US (pe
baza rezultatelor primei auto-evaluări)

Autor:

BFI OÖ - Austria (membru al EVBB - Germania)

Descriere:
Instrumentul de auto-diagnosticare EQVET-US creează un feedback imediat. Tabelul rezumat și diagrama
radar, ca instrumente de feedback, oferă o bună imagine de ansamblu asupra rezultatelor de autoevaluare. Instrumentele EQVET-US nu ajută doar la identificarea problemelor dificile; acestea permit, de
asemenea, notarea și cuantificarea rezultatelor evaluării. Auto-evaluarea EQVET-US a ajutat BFI OÖ să
recunoască necesitatea de a fi mai concentrat asupra nevoilor clienților și să fie mai rapid în adaptarea
conținutului de formare.
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Buna practică 7
Denumire:

Cadrul de referinţă EQVET-US, ca instrument complementar la ISO 9001

Sursa:

Testarea internă şi implementarea cadrului de referinţă şi a seriei de practici EQVET-US (pe
baza rezultatelor primei auto-evaluări)

Autor:

European Association for Vocational and Social Education (EBG) - Germania (membru al
EVBB - Germania)

Descriere:
Bazat pe sistemul de management al calităţii (SMC) implementat în EBG, organizația a fost în măsură să
compare problemele ISO 9001 cu cele ale EQVET-US și să identifice cu uşurinţă aspectele care necesită
îmbunătățiri. Indicatorii la care EBG a obţinut rezultate excelente de auto-evaluare (cu ajutorul
instrumentului de auto-diagnostic EQVET-US) se corelează cu cerințele standardului ISO 9001 (de
exemplu, orientarea către client, managementul resurselor umane, îmbunătățirea continuă a serviciilor și
altele). Indicatorii la care organizația are rezultatele scăzute ale evaluării pot fi considerate ca fiind
complementare cu ISO 9001 (de exemplu, problemele de mediu).
Astfel, EQVET-US ar putea fi integrat în SMC existent la ENG prin adăugarea indicatorilor EQVET-US care îi
lipsesc.

Buna practică 8
Denumire:

Abordarea EQVET-US, comparativ cu SMC implementate în instituțiile EFP: diferențe și
efecte complementare

Sursa:

Testarea internă şi implementarea cadrului de referinţă şi a seriei de practici EQVET-US (pe
baza rezultatelor primei auto-evaluări)

Autor:

ECQ (testarea implementării la Institutul pentru Studii Post-universitare, Universitatea de
Economie Națională și Mondială) - Bulgaria

Descriere:
IPS folosește Sistemul de Management al Calității aliniat cu cerințele standardului ISO 9001. Abordarea
EQVET-US referitoare la managementul calității este diferită și complementară la SMC folosit la IPS. În
același timp, schimbările recente de politică determină IPS să efectueze propriile evaluări anuale care să
corespundă criteriilor și indicatorilor EQVET-US.
Aplicarea cadrului de referinţă şi a seriei de practici EQVET-US în IPS permite extinderea domeniului de
aplicare a auto-evaluări realizate în cadrul SMC prin adăugarea de noi indicatori de mediu și sociali.
Analiza rezultatelor auto-evaluării relevă faptul că IPS nu îndeplinește în totalitate indicatorii legați de
marketing, aspectele legate de mediu și infrastructură. Vizualizarea rezultatelor într-o diagramă radar
ajutată la reprezentarea cu claritate a rezultatelor. Cu toate acestea, conducerea IPS nu a fost surprinsă de
constatări - rezultatele reflectă situația reală de care managementul este conștientă.
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Buna practică 9
Denumire:

Implementarea în continuare a cadrului de referinţă şi a seriei de practici EQVET-US în
cadrul organizațiilor EFP

Sursa:

Testarea externă a cadrului de referinţă şi a seriei de practici EQVET-US (pe baza rezultatelor
naţionale de pilotare)

Autor:

BEST - Austria

Descriere:
Unele dintre organizațiile austriece au deja experiență / practică / cultură de asigurare a calității ca urmare
a Punctului de Referință Austriac pentru Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională. Alte
organizații pun în aplicare unele procese de calitate în concordanţă cu PDCA şi cerinţele EQAVET precum și
datorită faptului că acestea primesc fonduri publice pentru a furniza programe de formare. Aceste practici
sunt considerate a fi o bună bază pentru punerea în aplicare în continuare a cadrului de referinţă şi a seriei
de practici EQVET-US stabilite în interiorul organizațiilor lor, în special pentru realizarea de auto-evaluări
anuale și elaborarea planurilor de acțiune.
Combinația din cadrul de referinţă EQVET-US, a celor trei piloni ai dezvoltării durabile și a celor șapte
subiecte de responsabilitate socială este inovatoare și relevantă pentru orice organizație de formare. În
Austria subiecte destul de importante sunt în special "drepturile omului" și "implicarea comunității și
dezvoltare" pentru că orice furnizor de EFP trebuie să le aibă în vedere datorită situației actuale a
refugiaților și cerințele noilor programe lansate de autoritățile publice.

Buna practică 10
Denumire:

Gradul de utilizare al instrumentelor EQVET-US

Sursa:

Testarea externă a cadrului de referinţă şi a seriei de practici EQVET-US (pe baza rezultatelor
naţionale de pilotare)

Autor:

ISQ - Portugalia

Descriere:
Instrumentele EQVET-US sunt cu adevărat valoroase pentru instituțiile EFP care au ca scop promovarea
dezvoltării durabile, deoarece acestea permit organizațiilor să reflecteze cu privire la furnizarea de
formare interconectată cu subiectele de bază din responsabilitatea socială.
Instrumentul de diagnosticare EQVET-US ar putea permite organizațiilor să recunoască activitățile deja
aliniate cu principiile dezvoltării durabile și să identifice aspectele de îmbunătățire.
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Strategiile de punere în aplicare a cadrului de referinţă şi a seriei de
practici EQVET-US în cadrul organizațiilor EFP
Instituțiile implicate în testarea internă și externă a cadrului de referinţă şi seriei de practici EQVET-US în
toate țările partenere au venit cu sfaturi valoroase și strategii care să sprijine transferabilitatea rezultatelor
intelectuale EQVET-US către alte organizații EFP.
Această secțiune descrie strategiile pentru implementarea cu succes a cadrului de referinţă şi a seriei de
practici EQVET-US în instituțiile EFP în alte țări europene, dincolo de consorțiul de proiect.
 Luarea unei decizii de pune în aplicare a auto-evaluării folosind abordarea EQVET-US la organizația
dumneavoastră
Managementul de vârf trebuie să fie convins de importanța autoevaluării și utilitatea rezultatelor
finale. Motivația și implicarea conducerii ar facilita întregul proces de implementare a EQVET-US: autoevaluarea, elaborarea unui plan de acțiune, alocarea resurselor, punerea în aplicare a măsurilor
planificate și monitorizarea rezultatelor obținute.
Participarea directă a managerilor de vârf în procesul de evaluare este crucială pentru organizație. În
managementul calității implicarea acestora presupune instituirea și operaţionalizarea unui comitet de
calitate, formularea și stabilirea unor politici și obiective de calitate, furnizarea de resurse și de formare
pentru personalul implicat în procesul de auto-evaluare, aprobarea planului de acțiune, supravegherea
punerii sale în aplicare la toate nivelurile organizației, și în final, evaluarea și revizuirea politicii în
lumina rezultatelor obținute.
Decizia de a efectua auto-evaluarea EQVET-US trebuie să fie luată și aprobată de către top
management. După aceea, procesul de planificare poate începe prin definirea și programarea
activităților viitoare.
 Elaborarea procedurii interne de autoevaluare
În faza de planificare, este important să se definească toate etapele și paşii procesului de evaluare.
Fiecare organizație trebuie să elaboreze o strategie proprie pentru punerea în aplicare a cadrului de
referinţă şi a seriei de practici EQVET-US (de exemplu punerea în aplicare parțială sau totală), în funcție
de procesele de calitate stabilite și nevoile interne de organizare. După cum s-a menționat mai sus,
punerea în aplicare cu succes a cadrului pentru dezvoltare durabilă necesită semnale politice clare de
gestionare.
 Desemnarea unui manager responsabil de procesul de auto-evaluare
O acțiune foarte importantă care urmează să fie efectuate de către conducere în această etapă este de
a desemna o persoană responsabilă de auto-evaluarea EQVET-US. Un manager responsabil pentru
auto-evaluare ("manager de proiect") conduce procesul în cadrul unui grup de lucru.
 Planificarea activităților de comunicare
Scopul activităților de comunicare este de a disemina ideea și viziunea de auto-evaluare EQVET-US
între toți membrii personalului din cadrul organizației. In acest stadiu, managementul ar trebui să se
Acest proiect (2014-1-RO01-KA202-002758) este finanţat cu sprijin din partea Comisiei Europene. Această publicaţie [comunicare] reflectă numai
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concentreze asupra unor întrebări precum: modul în care auto-evaluare poate face diferența; de ce
este o prioritate; modul în care aceasta se referă la planul strategic al organizației; modul în care
aceasta ar contribui la îmbunătățirea performanței organizaționale în domeniul dezvoltării durabile.
Acestea ar trebui să explice, de asemenea, procedura de auto-evaluare și intervalul de timp.
Astfel de activități de comunicare cresc motivația și dorința personalului de a participa la procesul de
auto-evaluare EQVET-US și de a deveni membri ai echipei de evaluare.

 Formarea unei echipe de experți pentru a participa la auto-evaluare
Asigurați-vă că echipa este diversă - include oameni din diferite departamente care au o vastă
experiență în managementul calității și o bună cunoaștere a politicilor și a practicilor organizaționale,
că aceştia colaborează îndeaproape cu formatorii și clienții. Numărul de membri ai echipei ar depinde
de tipul și mărimea instituției, politica de management, cultura organizațională, precum și localizarea
geografică și spațiile disponibile. Cheia pentru implementarea cu succes a procesului de auto-evaluare
EQVET-US constă într-un angajament personal puternic și un sentiment de responsabilitate comună
între management și personal, ca şi colaborare în organizație care facilitează lucrul în echipă și sporește
eficiența acesteia.
 Asigurarea înțelegerii comune a instrumentelor EQVET-US
Sunt instruiţi toți experții grupului de lucru în abordarea EQVET-US, astfel încât să convină asupra unei
metodologii comune pentru punerea în aplicare a procesului de auto-evaluare EQVET-US. Cadrul de
referinţă şi seria de practici EQVET-US ar trebui să fie accesibile cu ușurință pentru fiecare membru al
echipei de evaluare (de exemplu, pe site-ul organizațional în format PDF sau versiunea on-line
descărcabilă). De asemenea, evaluatorii pot avea la dispoziţie exemple completate ale instrumentului
de auto-diagnosticare și ale planului de acțiune. Este necesar să se asigure accesul la toate
documentele interne (de exemplu planul strategic al organizației, planul de calitate, planul de sănătate
și riscuri), ca puncte de referință pentru o auto-evaluare corectă.
 Compilarea datelor pentru auto-evaluare într-un mod centralizat
Fiecare membru al echipei de auto-evaluare ar trebui să evalueze performanța organizației în raport cu
toți indicatorii care formează instrumentul de auto-diagnosticare. După evaluările individuale, echipa ar
trebui să se întâlnească și să cadă de acord asupra rezultatelor evaluării finale. Dialogul și discuțiile sunt
o parte esențială a activităţii de auto-evaluare, pentru că ajută să se înțeleagă diferențele în rezultatele
evaluării și să se vină cu o concluzie precisă.
O metodă în patru etape poate fi utilizată pentru a ajunge la un consens: 1) se face dovada punctelor
forte și provocărilor identificate în fiecare indicator, de fiecare membru al echipei; 2) se ajunge la un
acord asupra punctelor forte și a provocărilor (de obicei, la un consens se ajunge după luarea în
considerare a probelor suplimentare sau a altor informații); 3) se prezintă gama scorurilor individuale
pentru fiecare indicator; 4) există consens asupra punctajului final.
 Analiza relației dintre instrumentele EQVET-US și sistemul de management al calității folosit
Se acordă o atenție deosebită acelor indicatori EQVET-US, care completează pe cele ale SMC
implementat în organizație.
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 Dacă este necesar, adaptarea instrumentului de auto-diagnosticare EQVET-US la contextul
organizaţional
Pentru a obține rezultate precise de evaluare, poate fi necesar ca instrumentul de auto-diagnosticare
să fie adaptat la contextul și nevoile specifice organizației. Seria de practici EQVET-US conţine un tabel
cu întrebări suplimentare pentru fiecare grup de indicatori ai cadrului EQVET-US. Cu privire la
întrebările potrivite pentru o anumită organizație, pot fi adăugată noi întrebări la versiunea de bază a
instrumentului de auto-diagnosticare, prin adaptarea conținutului său instituției EFP respective.
 Utilizarea corectă a instrumentului de auto-diagnostic - procedurii de auto-evaluare EQVET-US
Se efectuează prima auto-evaluare, se elaborează un raport detaliat și se elaborează un plan de acțiune
(plan de îmbunătățire). Se acordă o atenție specifică grupurilor de indicatori cu rezultate mai mici,
precum și la întrebările evaluate cu "0" și "1". Se pun în aplicare acțiunile cuprinse în planul de acțiune.
Asigurați-vă că aceste schimbări au un efect pozitiv. Se efectuează a doua auto-evaluare și se repetă
procedura. În a 3-a sau a 4-a rundă de auto-evaluare se implică experți noi, care ar putea oferi o nouă
perspectivă asupra proceselor evaluate.
 Pregătirea și punerea în aplicare a planului de îmbunătățire (Planul de acțiune)
Procesul de identificare a acțiunilor de îmbunătățire ar putea fi structurat în felul următor: 1) se adună
sugestii de îmbunătățire într-un raport de autoevaluare și se grupează în funcție de teme; 2) se
analizează ideile și domeniile de îmbunătățire, se definesc acțiuni de îmbunătățire, se aliniază acestea
cu obiectivele strategice; 3) se stabilesc priorități ale acțiunilor de îmbunătățire - folosind criterii
diferite se calculează impactul acestora (scăzut, mediu, ridicat) în zonele de îmbunătățire; 4) se
numeşte o persoană responsabilă pentru fiecare acțiune, se identifică rezultatele așteptate, resursele și
calendarul pentru punerea în aplicare.
Planul de îmbunătățire se poate baza pe planul de acțiune elaborat după auto-evaluarea EQVET-US.
Acesta poate fi structurat în funcție de grupele de indicatori EQVET-US (șapte subiecte de
responsabilitate socială și patru faze de furnizare a serviciilor de formare). Într-un alt caz, acesta poate
fi împărțit în două părți: prima adresată activităților tuturor angajaților și a consiliului de administrație
în activitatea lor de zi cu zi, iar cealaltă adresată formatorilor, clienților, părților interesate etc.
Punerea în aplicare a acțiunilor de îmbunătățire ar trebui să se bazeze pe o abordare structurată,
inclusiv monitorizarea și controlul adecvat.
 Elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare durabilă și promovarea în rândul personalului
Obiectivele de durabilitate ale organizației, rezultatele evaluării și acțiunile de îmbunătățire trebuie să
fie comunicate în cadrul organizației. Aceasta ar ajuta la: 1) primirea de sprijin din partea personalului;
2) asigurarea repetabilităţii acțiunilor de îmbunătățire; 3) inițierea de bune practici în materie de
abordare durabilă în procesul de livrare a formării.
Strategia de dezvoltare durabilă ar trebui să includă patru etape: 1) stabilirea obiectivelor de
durabilitate; 2) descrierea acțiunilor specifice, a sarcinilor și responsabilităților; 3) rezultatele
supravegherii, măsurării și documentelor ; 4) comunicarea și analiza rezultatului, efectuarea de ajustări
și rafinări necesare.
Strategia de dezvoltare durabilă ar trebui să acopere o perioadă de doi-trei ani. Departamentul de
management al calității ar trebui să fie responsabil de facilitarea, monitorizarea și controlul punerii sale
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în aplicare. Îmbunătățirea în continuare a strategiei de durabilitate și punerea în aplicare a cadrului de
dezvoltare durabilă pot fi completate prin procese de audit și de certificare externă.
Strategiile menționate mai sus oferă o imagine de ansamblu a etapelor pe care organizațiile EFP le-ar putea
urmări pentru implementarea cu succes a abordării EQVET-US în instituțiile lor.
Pentru a asigura eficiența auto-evaluării EQVET-US, instituțiile ar trebui să comunice procesul de evaluare
în cadrul organizației. Ideea dezvoltării durabile, indicatorii care măsoară durabilitatea organizării EFP,
precum și instrumentele pentru evaluarea și îmbunătățirea durabilității serviciilor prestate vor fi promovate
între toți membrii personalului. Acest lucru oferă personalului administrativ și formatorilor EFP o înțelegere
comună a acțiunilor necesare pentru atingerea obiectivelor de durabilitate, concomitent cu motivarea
acestora de a contribui la dezvoltarea durabilă a organizației.
În plus, punerea în aplicare a EQVET-US în cadrul organizațiilor EFP este facilitată prin orientări politice
clare în domeniul dezvoltării durabile, cercetarea în competențe și abilități de durabilitate, precum și
dezvoltarea competențelor didactice a profesorilor și a formatorilor.
După punerea în aplicare a cadrului de referinţă durabilă EQVET-US furnizorii ar trebui să găsească noi
oportunități în comunitatea din care fac parte (de exemplu, noi parteneriate, companii, furnizori), astfel
încât să fie în măsură să răspundă la problemele de mediu, sociale și economice cu care organizațiile se
confruntă.

Concluzii
Testarea pilot EQVET-US și punerea în aplicare au colectat o serie de bune practici cu privire la: durabilitate
în instituțiile EFP; procesele interne de management al calităţii și politici; natura complementară a EQVETUS la standardele internaționale de management al calității; și integrarea abordării EQVET-US la SMC
utilizate în cadrul organizațiilor EFP.
Lista strategiilor oferă pas cu pas orientări practice pentru aplicarea instrumentelor EQVET-US la instituțiile
EFP. Aceasta completează cadrul de referinţă și seria de practici stabilite printr-o serie de acțiuni pe care o
organizație ar trebui să le aplice pentru a asigura punerea în aplicare cu succes a abordării EQVET-US.
Cadrul de referinţă şi seria de practici EQVET-US pot fi puse în aplicare în orice organizație EFP. Combinația
dintre ciclul de calitate cu cei trei piloni ai durabilității integraţi cu șapte subiecte de bază din
responsabilitate socială face ca instrumentele EQVET-US să fie mai mult decât relevante în acest moment.
Punerea în aplicare a cadrului de referinţă pentru durabilitate în organizațiile EFP oferă posibilitatea de a
identifica provocările interne ale dezvoltării durabile și de a întreprinde activități de îmbunătățire. Aceasta
este în concordanță perfectă cu tendința actuală în livrarea de formare, traversarea printr-o tranziție către
o mai mare colaborare directă cu comunitatea de afaceri, instituțiile de formare și alte părți interesate.
Cadrul de referinţă a sustenabilităţii şi seria de practici EQVET-US oferă instituțiilor EFP un instrument
esențial pentru a răspunde noilor nevoi de îmbunătățire continuă în direcția durabilităţii şi a livrări de
formare.
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