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DEZVOLTAREA COMPETENTELOR
PROFESIONISTILOR DIN EDUCATIE PENTRU IMPLEMENTAREA DE
SISTEME DE ASIGURARE A CALITATII IN INVATAMANTUL VOCATIONAL
SI TEHNIC PRIN TRANSFER DE BUNE PRACTICI INOVANTE
Ideea

acestui proiect a

venit la solicitarea colegilor din
Departamentul pentru Tineret al
Federatiei Sindicatelor Libere din
Invatamant care doreau sa aprofundeze cunostintele dobandite in
domeniul managementului sistemelor de asigurare a calitatii in
invatamantul preuniniversitar.

In

ultimii ani, profesorii

din Romania au avut oportunitatea
de a participa la diferite formari in
acest domeniu, organizate in mod
special de ARACIP si de FSLI, dar
acestea au fost centrate pe implementarea de proceduri si instrumente. Colegii nostri au dorit sa ia
parte la o experienta de mobilitate, astfel incat sa isi completeze
cunostintele cu informatii, idei si
practici ale profesorilor
din alte tari ale
Uniunii Europene,
fiind convinsi
ca,
fara o viziune exhaustiva asupra domeniului nu
vor putea avea o intelegere
profunda a acestor sisteme.

In consecinta, obiectivul
general al proiectului a fost dezvoltarea oportunitatilor de forma-

re a profesionistilor in educatie si
de transfer de metode de lucru si
bune practici inovante in asigurarea calitatii educatiei in vederea
cresterii competitivitatii si eficientei in invatamantul preuniversitar cu specific vocational si tehnic.

In

implementarea proi-

ectului am implicat doi parteneri
cu experienta in domeniu Centro
Social de Trabajadores din Spania
si CIVITA din Italia. Cele 2 fluxuri
de mobilitati s-au desfasurat la
Madrid, sprijinul CST care
este o organizatie ce
activeaza
ca
centru
de
formare
profesionala
continua pentru lucratori si este membru fondator (detinand si vicepresedintia)
al EZA – Centrul European pentru
Problemele Lucratorilor - retea
europeana ce reuneste 62 de centre de formare profesionala continua, organizatii sindicale, organizatii socio-politice ale angajatilor
si centre de cercetare din toata
Europa si in Catania - Sicilia, beneficiind de suportul CIVITA care
este un furnizor de servicii de

orientare si consiliere in cariera si
care activează si în domeniul dezvoltarii resurselor umane, cu filiale în Catania, Siracusa, Palermo şi
Trapani (Italia).

La acest proiect au paticipat 30 de cadre
judetele Neamt,
Dolj,
Sibiu,
ta Nasaud, Bacău
Suceava,
Buzau,

didactice din
Constanta,
Bistri,

Arges, Timis, Prahova,
Bihor, Arad, Vaslui,
Ilfov, Bihor, Prahova, Mehedinti, Suceava, Neamt, Arges,
Cluj, Dambovita, Arad, Maramures si Bucuresti, responsabile cu
formarea profesionala si resursele
umane: metodisti, formatori, directori si profesori - instructori
din invatamantul vocational si din
unitati scolare din invatamantul
profesional si tehnic. In plus, persoanele vizate de acest proiect
sunt si membri ai Departamentului pentru Tineret si ai Departamentului pentru Invatamantul
Profesional si Tehnic al FSLI - persoane cheie in definirea de strategii si proiecte de care beneficiaza cei 198.000 membri ai FSLI.
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cofinanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional Structural Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Participantii la acest proiect au avut oportunitatea de a beneficia de pregatire pedagogica si
culturala, de pregatire lingvistica in limbile spaniola
si italiana realizata de un furnizor autorizat si de
stagii de formare care le-au oferit ocazia de a participa la transferul de metode inovante si schimbul
bune practici cu profesionistii spanioli si italieni.

La

cele 10 zile de formare profesionala

continua s-au adaugat cate 4 zile de pregatire culturala in Madrid, respectiv Catania, care au completat
programul de pregatire derulat in Romania.

Rezultatele

obtinute in cadrul acestui

proiect ne indreptatesc sa il consideram un succes si
ne motiveaza sa continuam:
 30 de cadre didactice si-au dezvoltat competentele si abilitatile in domeniul elaborarii si implementarii managementului
 privind asigurarea calitatii in domeniul VET,
1600 de persoane provenite din sectorul VET au
beneficiat de diseminarea cunostintelor dobandite in domeniul elaborarii, planificarii, implementarii proiectelor centrate pe calitate in FPI
si FPC prin intermediul web-site-ului FSLI pe
care s-a creat o pagina speciala dedicata acestui
proiect;
 a crescut interesul profesionistilor in educatie
pentru proiecte de mobilitati si stagii de formare profesionala continua care au ca obiectiv general pentru imbunatatirea calitatii educatiei si
formarii profesionale in invatamantul preuniversitar;




s-au depus 5 proiecte LdV in 2012 din care unul
a fost aprobat si restul sunt pe lista de rezerve,
a crescut numarul de actiuni derulate in colaborare cu parteneri din UE pentru extinderea
parteneriatelor existente si incheierea de noi
parteneriate pe teme de management educational prin intalnirile avute in Spania cu dl.
José Ignacio Wert - Ministrul Educatiei si Culturii si dl. Rafael Rodríguez-Ponga y Salamanca - Secretar General al Institutului Cervantes, care si-a exprimat intentia de a dezvolta programe de invatare a limbii spaniole in

parteneriat cu FSLI si in Italia cu colegii sindicalisti din educatie de la UIL.

Participantii

la mobilitatea din Spania au

avut ocazia sa participe la un eveniment special:
Ceremonia de investire a Secretarului General al
Institutului Cervantes si sa fie prezentati dl. José
Manuel García-Margallo - Ministrul Afacerilor
Externe, doamnelor Ana Pastor - Ministrul Dezvoltarii si Ana Mato - Ministrul Sanatatii, precum
si dl. Víctor García de la Concha - Director al Institutului Cervantes.

Vizita

colegilor nostri a fost mentionata

de TVE (Televiziunea Nationala Spaniola) pentru
care au dat un interviu cu ocazia intalnirilor avute
cu autoritatile si profesorii din Estremera, Comunitatea Autonoma Madrid.

http://www.fsli.ro/proiecte
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Ceremonia de investire a dl. Rafael Rodriguez Ponga in
functia de Secretar General al Institutului Cervantes cu
participarea dl. José Manuel García-Margallo - Ministrul
Afacerilor Externe, dl. Jose Ignacio Wert - Ministrul Educatiei, dnei Ana Pastor - Ministrul Dezvoltarii si Ana Mato
- Ministrul Sanatatii, precum si a dl. Víctor García de la
Concha - Director al Institutului Cervantes

Jose Ignacio Wert, Ministrul Educatiei si Culturii
din Spania, Antonio Torres Gomez - Presedintele
CST si profesorii romani participanti la mobilitate

Activitati in cadrul mobilitatii in Italia

Activitati in cadrul mobilitatii la sediul CIVITA, Sicilia,
Italia

Activitati in cadrul mobilitatii la sediul CIVITA,
Sicilia, Italia

Activitati practice si schimb de experienta intre profesorii
romani si italieni

Activitati practice si schimb de experienta intre profesorii
romani si italieni

Activitati practice si schimb de experienta intre
profesorii romani si italieni

Fernanda D'Amore - Presedintele CIVITA si participantii
la mobilitate

Copiii si profesorii din Estremera, Spania au organizat o "fiesta" pentru profesorii romani

Intalnirea profesorilor partcipanti la mobilitate cu
dl. Jose Ignacio Wert, Ministrul Educatiei si Culturii din
Spania

Activitati practice si schimb de experienta intre profesorii
romani si italieni - Scoala gimnaziala din Catania
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Intalnirea cu Primarul orasului Estremera in care
traieste o mare comunitate de romani

Prima zi in Catania - Reuniune la sediul CIVITA,
Adrian Voica si Ioan Tent prezinta participantii

Vizita si schimb de experienta la Institutul Pestalozzi
Italia

Gabriel Plosca si Danut Ienesescu - interviu pentru
Tele Madrid

Vizita la Institutul Cervantes, Madrid

Schimb de experienta cu profesorii italieni

Atelier de lucru si schimb de experienta la sediul UIL sindicatul profesorilor italieni

Atelier de lucru la sediul CIVITA - Italia

Semnarea Certificatelor Europass in Italia

http://www.anpcdefp.ro

A.N.P.C.D.E.F.P. e A.L.T.F.E.L.!

Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul
Educatiei si Formarii Profesionale (ANPCDEFP) a luat fiinta la
27.01.2005, prin HG nr. 76/27.01.2005, fiind creata ca institutie publica cu
personalitate juridica, in subordinea MEC. Totusi, istoria noastra este considerabil mai veche, deoarece ANPCDEFP s-a constituit prin fuziunea
Agentiei Nationale Socrates si a Centrului National pentru Programul de
Formare Profesionala Leonardo da Vinci, ambele functionand inca din
1996. ANPCDEFP faciliteaza accesul la alternative europene de invatare
continua si activa. Pentru fiecare! Pentru aceasta ANPCDEFP: gestioneaza si aloca fonduri europene in domeniul educatiei, formarii profesionale si
tineretului, sprijina institutiile, organizatiile si persoanele in a-si dezvolta
capacitatile si competentele, incurajeaza si sprijina crearea de retele,
schimbul de experienta, de bune practici si know-how, formeaza si schimba atitudini si mentalitati, adopta si promoveaza valorile europene si integreaza valorile romanesti in context european, promoveaza o cultura a
excelentei ... in numele Comisiei Europene.

ANPCDEFP este o organizatie care crede in tine. Credem ca
procesul de invatare continua si activa iti poate fi de folos si ca reprezinta
esenta unei Europe care promoveaza solidaritatea si diversitatea. De aceea noi iti oferim posibilitatea de a te imbunatati continuu prin accesarea
programelor europene de educatie, formare profesionala si tineret care ti
se potrivesc cel mai bine. ANPCDEFP este un partener solid, de incredere
si performant. O institutie resursa care sa poata oferi consultanta in elaborarea politicilor educationale, de formare si pentru tineret. Un promotor al
responsabilitatii sociale. Un catalizator in schimbarea mentalitatilorâ pentru
ca schimbarea face parte din ADN-ul institutiei!
ANPCDEFP e ALTFEL pentru ca: suntem transparenti si competent; incurajam potentialul creativ si inovativ; stimulam participarea activa a
tuturor actorilor sociali; incurajam diversitatea si interculturalitatea europeana … avem incredere in noi. Si in VOI! Institutiile publice nu sunt percepute in general ca un factor de progres. Noi stim insa ca o institutie publica
poate fi si ALTFEL. Suntem o dovada vie!
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