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COMUNICAT
Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a organizat impreuna cu partenerii sai,
Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Preuniversitar (ARACIP) si
Syndicat National des Enseignements du Second Degre-Franta (SNES), Seminarul
European intitulat „ÎMPREUNĂ PENTRU CALITATE ŞI PERFORMANŢĂ ÎN
SISTEMUL EDUCAŢIONAL ROMȂNESC”, in cadrul Proiectului cofinanţat din
FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane 2007-2013 - „Împreună pentru calitate în educaţie!” Dezvoltarea
resurselor umane din învăţământul preuniversitar prin parteneriat educationalPOSDRU/57/1.3/S/33057.
Seminarul European „ÎMPREUNĂ PENTRU CALITATE ŞI PERFORMANŢĂ ÎN
SISTEMUL EDUCAŢIONAL ROMȂNESC” a avut ca obiectiv evaluarea modului in care
principalii actori din sistemul educational pot contribui la cresterea calitatii procesului
educativ.
La acest seminar, invitatii din partea Comisiei Europene doamna Sophie Weisswange –
ofiter politic si din Irlanda – domnul Sean Feerick-director al Secretariatului General al
EQAVET, au prezentat strategia si viziunea organismelor europene asupra Cadrului
european de referinta pentru asigurarea calitatii.
De asemenea, un element important al acestei reuniuni a fost schimbul de experienta si
bune practici privind trei elemente cheie in asigurarea calitatii in educatie:
1. Regandirea sistemului de educatie – lectii invatate pentru factorii de decizie,
subiect dezbatut alaturi de invitatii din Finlanda – doamna Leena Koski-Consiliul
National pentru Educatie, Italia – domnul Giorgio Allulli-ISFOL-ENQAVET si Franta –
domnul Jean Marie Maillard-Syndicat National des Enseignements du Second Degre;

2. Mecanisme de asigurare a calitatii – implementarea unor mecanisme de
succes, subiect dezbatut alaturi de invitatii din Austria – domnul Jouko Luomi-Punctul
de Referinta pentru Asigurarea Calitatii in VET si Romania – domnul Constantin-Serban
Iosifescu-ARACIP;
3. Formarea profesionala continua - Formarea adultilor, tehnici si metode de
lucru, subiect dezbatut alaturi de invitatii din Spania – domnii Gregorio GonzalezDepartamentul de Recunoastere si Certificare a Competentelor, Comunitatea
Autonoma Madrid si David Cervera-Ministerul Educatiei al Comunitatii din Madrid.
La acest eveniment cei peste 100 de participanti – membri ai Colegiului National al
Liderilor F.S.L.I., formatori in educatia adultilor, specializati in managementul calitatii in
invatamantul preuniversitar, cursanti ai programului de formare continuă „Asigurarea
internă a calităţii”, au contribuit in egala masura la cunoasterea structurii sistemului de
educatie din Romania si din tarile Uniunii Europene, precum si a mecanismului de
asigurare a calitatii.
Seminarul a avut loc la Bucuresti, Hotel Caro Club, in perioada 17-19 februarie
2012 si a fost sustinut in limbile romana, engleza si spaniola.
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