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Cadrul
Norbert Lachmayr, Maria Gutknecht-Gmeiner (Austria)

La nivel european, sunt iniţiate numeroase acţiuni menite să crească mobilitatea pe termen lung din
cadrul pieţei muncii din Europa. Cuvintele cheie ca Euro-Pass1 sau EQF2 şi NQF3 care sunt pregătite
pentru implementare, sunt omniprezente. În domeniul educaţiei universitare europene puteţi găsi
deja modelul ECTS4 implementat la anexele5 diplomelor, care îmbunătăţesc transparenţa şi
comparabilitatea cursurilor şi a rezultatelor academice

În domeniul formării profesionale, a fost iniţiat6 Sistemul european de credite pentru educaţie şi
formare profesională. Consiliul European a hotărât, în cadrul conferinţei de la Lisabona din 2000, că
o mai mare transparenţă a calificativelor ar trebui să fie o componentă importantă pentru dezvoltarea
sistemelor educaţionale şi formare din cadrul comunităţii. Consiliul European a mai accentuat, în
cadrul conferinţei de la Barcelona din 2002, faptul că transparenţa şi metodele de recunoaştere din
cadrul educaţiei şi formării profesionale trebuie îmbunătăţite7.
ECVET8 ar trebui, de aceea, să faciliteze transferul şi recunoaşterea rezultatelor învăţării indivizilor.
Cu alte cuvinte, ECVET îşi propune să îmbunătăţească comparabilitatea şi compatibilitatea dintre
diferitele sisteme naţionale de instruire şi de calificare.
ECVET susţine metodele de învăţare individuală, prin care cursanţii îşi pot însuşi, într-o anumită
perioadă, unităţile de învăţare cerute sau rezultatele învăţării, pentru o calificare specifică, în diferite
state şi în diferite situaţii de învăţare. Flexibilitatea sistemului facilitează experienţele mobilităţii
formatorului, in timp ce prin principiile sale, coerenţa globală şi integritatea fiecărei calificări sunt
întreţinute, astfel, fragmentarea excesivă fiind împiedicată.
Sistemul permite, de asemenea, dezvoltarea competenţelor comune pentru aptitudini, iar ideea sa
este în totalitate compatibilă cu ECTS9.
Pentru implementare, este fixat10 ca obiectiv anul 2012, unde introducerea şi implementarea ECVET
este voluntară. Sistemele naţionale de calificare nu ar trebui înlocuite, nu se va prescrie niciun
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Formă standard de formare a imaginii a calificărilor profesionale, ex. curriculum vitae
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rezultat al învăţării indivizilor, şi nu este ţinta fragmentării sau armonizării sistemelor de calificare.
Elemente importante
Instrumentele ECVET includ, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene11 - descrierea
calificărilor în unităţi ale rezultatelor învăţării cu punctele corespunzătoare, un proces de
recunoaştere şi acumulare şi documente suplimentare ca acorduri de învăţare, certificate şi manuale
de utilizare ECVET.
ECVET reprezintă astfel un cadru mult mai transparent şi tehnic în ceea ce priveşte rezultatele
învăţării, pe care le-a dobândit o persoană. Principala problemă a multor proiecte pilot Leonardo da
Vinci a fost şi este, cum poate pune acest cadru sau matrice în practica12 MAP ECVET care au tratat
pentru prima dată sectorul medical.
• pachete de informaţii cu unităţi de învăţare complete: descrierea calificărilor în unităţi
ale rezultatelor învăţării (cunoştinţe, aptitudini şi competenţe) care pot fi transferate
sau acumulate.
• punctele credit, în ceea ce priveşte volumul de lucru, servesc ca sursă de informaţii
necesară şi complementară. Rezultatele medii aşteptate ale învăţării al unui an de
formare profesională completă vor fi măsurate prin definiţie, cu 60 de puncte.
Importanţa punctelor ECVET este mereu legată de rezultatele dobândite ale învăţării,
adică în formă numerică, ele oferă informaţii suplimentare asupra dimensiunii
aptitudinilor acumulate, dar nu prezintă altă “valoare”.
• acord între cursant, instituţia emitentă şi cea de destinaţie (memorandum de
înţelegere). Ideal, tipic pentru expirarea unei atribuţii generale este după cum
urmează13: organizaţia emitentă creează împreună cu instituţia gazdă din străinătate
un contract de învăţare. În cadrul instituţiei gazdă, persoana acumulează cunoştinţe,
aptitudini şi competenţe corespunzătoare, aceste rezultate fiind şi ele evaluate.
Persoanei i se vor acorda puncte credit (unităţi legate de puncte ECVET, puncte
credit). Punctele credit ale cursantului se vor înregistra într-un proces verbal (protocol)
individual şi se vor utiliza pentru recunoaşterea rezultatelor învăţării. În instituţia
emitentă, punctele credit vor fi validate, rezultatele învăţării sunt recunoscute ca fiind
parte a calificării solicitate şi dobândite, iar punctele credit corespunzătoare vor fi
recunoscute.
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• verificare din partea instituţiei organizatoare sau a unei organizaţii între care există
încredere reciprocă.

A) Nevoia de evaluare a competenţelor în domeniul asistenţei medicale
Günter Flemmich, Petra Herz (Austria)

În Europa este o nevoie uriaşă de un model de transparenţă pentru formarea profesională şi
a profilului asistenţilor medicali în educaţia şi formarea profesională.
Acest cadru al competenţelor iniţiat în proiectul MAP: ECVET va permite o comparare a
creditelor şi recunoaşterea educaţiei, componentele formării profesionale şi aptitudinile
profesionale în domeniul asistenţei medicale din Europa (bazat pe prezentarea exemplară
din 6 state europene).
Acest model va face posibilă o comparaţie, o confirmare şi o recunoaştere a formării
profesionale, a segmentelor formării profesionale şi a aptitudinilor ocupaţionale în întreaga
Europă (bazat pe exemplele prezentate în cele 6 state europene).
Ţintele directe ale proiectului MAP: ECVET sunt cei care profesează în domeniul asistenţei medicale
din Europa. Acestea sunt ocupaţiile, respectiv programele de formare profesională, care îndeplinesc
asistenţa în ceea ce priveşte serviciile de diagnosticare (ex. Asistenţi medicali radiologie, asistenţi de
laborator), terapeutice (ex. Asistenţi fizioterapie) şi de educaţie medicală (ex. Asistenţi medicali
auxiliari care desfăşoară activităţi de asistenţă chirurgicală, etc.). În Austria, proiectul MAP: ECVET a
afectat în primul rând profesiile personalului medical tehnic certificat, care desfăşoară după calificare
atât activităţi de diagnosticare cât şi terapeutice.
Toate aceste profesii au în prezent puţine posibilităţi de implementare a formării lor în conceptul
european al meseriilor de asistenţă medicală. Nu există nicio posibilitate de a lua parte la diferite
formări în alte state europene şi nici nu există vreo posibilitate de mobilitate în contextul formării
profesionale sau în contextul activităţii profesionale. Datorită condiţiilor diferite de pe piaţa muncii din
statele europene, există o cerere foarte mare de mobilitate a muncitorilor, dar şi a grupului ţintă
însuşi, care momentan nu pot fi respectate din cauza lipsei sistemului de transparenţă şi
recunoaştere. În timp ce o anumită transparenţă şi recunoaştere a profesiilor medicale cu studii
superioare este plasată în învăţământul terţiar prin sistemul Bologna şi sistemul ECTS, profesiile de
asistenţă medicală devin din ce în ce mai căutate şi formarea lor prin proiectul ECVET trebuie făcută
în aceleaşi condiţii.

B) Evaluarea competenţelor: pas cu pas
Petra Herz, Robert Herz (Austria)

Conceptul de competenţă în educaţia profesională
În învăţământul profesional, competenţele sunt definite parţial, ca fiind “capacităţi de autoorganizare”.
O persoană care are suficiente cunoştinţe de specialitate şi poate face aceste lucruri, este
considerată competentă.
Competenţa de dobândeşte în urma educaţiei, educaţiei permanente, experienţei, auto-reflecţiei,
educaţiei informale, dar şi prin învăţare individuală.
În cadrul învăţământului profesional, s-a naturalizat ideea a patru competenţe de bază, din 1990, din
care pot deriva şi alte competenţe:
aptitudini sociale
 Aptitudini profesionale,
 Abilităţi practice şi
 Abilităţi personale

Instrucţiuni pentru dezvoltare: simplu - convenabil – aplicabil imediat
Acest document descrie cerinţele pentru a putea dezvolta un cadru bazat pe competenţe.
Etapele dezvoltării:
Etapa 1: definirea şi prezentarea competenţelor generale
Etapa 2: definirea principalelor activităţi
Etapa 3: definirea proceselor muncii
Etapa 4: descrierea paşilor urmaţi
Etapa 5: fixarea activităţilor în funcţie de competenţe
Etapa 6: definirea unităţilor şi acordarea de puncte credit.

1) Definirea şi prezentarea competenţelor generale
Proiect de parteneriat AT, HU, IT, NL, RO

Cadrul bazat pe competenţe MAP este alcătuit din diferite priorităţi ca: competenţe dobândite în
afara formării, sarcinile profesionale de bază, dar şi activităţile practice sau procesele legate de locul
de muncă în cadrul fiecărei profesii descrise.
Competenţele au fost selectate cu atenţie astfel încât cadrul bazat pe competenţe să fie valabil o
perioadă de timp îndelungată şi să ofere o gamă variată de profesii la nivel VET. Competenţele
europene esenţiale au fost, de asemenea, foarte importante.
Au fost selectate şi prezentate într-un plan orizontal 25 de competenţe universal aplicabile (A – Y14):
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2) Fişa postului – definiţie şi principalele activităţi
Elisabeth Kalchschmid, Christian Fürhapter, Petra Herz, Robert Herz (AT) Zsofia Pál (RO),
Roberto Penna (IT), Loránt Csomai, Katalin Gáspárik (HU)

Evaluarea competenţelor necesită o descriere atentă a profesiei. În cadrul proiectului MAP:
ECVET a fost întocmit un model de fişă a postului.
Principalele întrebări sunt:
• Ce activităţi sunt desfăşurate în principal?
• Pot fi definite activităţile de bază?
Această fişă a postului descrie secvenţe de activităţi din cadrul unei profesii. O fişă a postului
bine întocmită include, de asemenea, informaţii legate de condiţiile de admitere, perioada
formării şi posibilităţile de dezvoltare. Este de ajutor să ştim dacă profesia descrisă prezintă
aptitudini individuale sau anumite cerinţe ale angajatorului.
O fişă a postului nu este, oricum, atotcuprinzătoare, aşa cum este o meserie. O profesie este
într-un permanent proces de schimbare, motiv pentru care nu poate fi separată de părerea
autorului.
CINE descrie o profesie?
Helma Hoebink, Jeannie Bertens (NL), Andrea Wadsack, Renate Wagner (AT)

Persoanele din acel mediu profesional! Persoanele care sunt în câmpul muncii şi care
cunosc importanţa proceselor muncii sunt capabile să descrie o meserie. De aceea, o fişă a
postului este un fel de inventar al faptelor/activităţilor, desfăşurate la locul de muncă.
Pentru asigurarea unui rezultat obiectiv, este nevoie ca un grup de experţi (între 10 şi 20) din
acel domeniu profesional să analizeze procesele muncii sau fişa postului şi să le corecteze şi
/ sau să le personalizeze dacă este nevoie.
Alte informaţii cuprinse în fişa postului sunt:
 ocupaţia: prezentare generală
 activităţi profesionale
 locul de muncă
 responsabilităţi
 activităţile de bază
 măsuri de asigurare a calităţii
 durata de formare şi certificare

3) Definirea proceselor muncii
Proiect de parteneriat

Activităţile profesionale vor fi grupate în sarcini de bază aşa cum au fost descrise. Fiecare
din aceste activităţi de bază constau din diferite activităţi. Aceste procese ale muncii sunt
prezentate pe scurt sub formă de titluri sau simple definiţii, şi sunt aplicate în plan vertical.

Exemplu: procese ale muncii "responsabile cu pacienţii”:
 Internarea pacienţilor
 Informaţii pentru pacienţi
 Pregătirea locului de muncă şi a pacientului
În cadrul acestor profesii, procesele muncii descrise au un statut diferit, dar şi un nivel diferit
de educaţie.

4) Descrierea paşilor urmaţi
Proiect de parteneriat

Diferenţele şi / sau asemănările dintre profesii vor fi evidente în descrierile diferitelor procese
ale muncii. Activităţile individuale ale fiecărui proces vor fi definite ca fiind etape ale muncii,
aceste etape fiind din nou descrise amănunţit în fişa postului.
Este de recunoscut, că cadrul competenţelor de bază este doar pentru a fi citit şi înţeles în
legătură cu fişa postului fiecărei profesii de asistent medical.

5) Fixarea activităţilor în funcţie de competenţe
Proiect de parteneriat

Planurile verticale şi orizontale descrise sunt unite. Cadrul bazat pe competenţe serveşte
astfel ca simplu model de identificare a aptitudinilor existente şi /sau lipsă din cadrul formării
profesionale. (ex. DMTF)

Acest cadru oferă o simplă prezentare
generală

a

celor

mai

importante

competenţe pentru procesul muncii şi care
vor fi prezentate cu verde în tabel.
Această

prezentare

(verde)

oferă

informaţii suplimentare despre faptul că
aceste cunoştinţe de specialitate sau
aptitudini au fost verificate şi / sau
revizuite.

6) Unităţile şi punctele credit
Elisabeth Kalchschmid, Christina Fürhapter

Punctele credit sunt utilizate pentru măsurarea cantitativă a anumitor componente ale
programului de formare sau a unei calificări. Punctele credit se bazează, întotdeauna, pe
“volumul de lucru al cursantului” necesare pentru atingerea obiectivelor programului. Sunt
descrise competenţele care trebuiesc atinse.
Termenul “volumul de lucru al cursantului” se referă la timpul de care are nevoie o
persoană pentru a acumula competenţe educative relevante, în conformitate cu programul

de formare sau a calificării, şi include toate activităţile de învăţare pentru achiziţia de
competenţe.
Până în prezent, au fost identificate următoarele activităţi de învăţare folosite în proiect şi
prezentate pe scurt în cadrul cursului. Pentru atribuirea de credite, s-a luat în considerare
recomandarea europeană; adică un maxim de 60 de puncte credit pe an de pregătire.
Pentru a avea o evidenţă exactă a conţinutului pregătirii, au fost definite următoarele cursuri:
Prelegerile (VO)
Transferul VO de cunoştinţe de bază, doctrine, fapte şi metode bazate pe ultimele experienţe
ştiinţifice ale personalului care îi pregăteşte pe cursanţi. Evaluarea este realizată la sfârşitul
perioadei de pregătire printr-un examen oral şi/sau scris.
Cursurile integrate (ILV)
ILV este o combinaţie de prelegeri şi seminarii şi sprijină integrarea teoriei cu practica.
Cunoştinţele acumulate în timpul prelegerii vor fi combinate cu aptitudinile învăţate la
seminarii – în timp ce instruirea pentru practica individuală are loc la centru. Evaluarea are
loc în timpul procesului de învăţare.
Practica (UE) – dobândirea aptitudinilor
Practicile sunt importante pentru consolidarea nivelului de cunoştinţe prin utilizarea
principiilor teoretice predate. Ele se mai referă la problemele din domeniul de specialitate sub
formă practică, explicarea cazurilor, rezumate, etc. Ele completează VO/SE şi sunt utilizate
pentru intensificarea conţinutului materialului de învăţare. Evaluarea are loc în timpul
procesului de învăţare.
Plasarea (PR)
PR ajută la învăţarea, îmbunătăţirea şi utilizarea aptitudinilor practice specifice, şi a
competenţelor care au loc în cadrul instituţiilor medicale, sociale, de cercetare şi de ştiinţă.
Evaluarea realizărilor şi documentarea PR unică, este efectuată printr-o confirmare scrisă a
instituţiei respective, în cadrul căreia puteţi găsi durata, domeniul de activitate al angajării,
competenţe comunicative sociale şi personale, ca şi rapoarte scrise despre instruirea
practică, şi date referitoare la formare, care sunt evaluate de către un membru al
personalului didactic.
Seminariul (SE)
Conţinuturile relevante sunt prelucrate de către stagiari asistaţi de profesori prin prezentări şi
prelegeri, de ex. sarcini orientate către practică. SE ar trebui să ofere cunoştinţe competente
ale domeniilor alese şi ale disciplinelor adiacente.
O condiţie prealabilă pentru a participa la un seminar este să aveţi cunoştinţe de specialitate,
dar şi aptitudini de utilizare a unor metode de lucru specifice. Evaluarea este realizată în
timpul perioadei de pregătire prin teste scrise şi prezentări
Plasarea forţei de muncă (LPR)
Plasarea forţei de muncă ajută la învăţarea şi îmbunătăţirea aptitudinilor profesionale
teoretice şi practice, şi se desfăşoară sub supravegherea unui profesor. Scopul este

realizarea, pe subgrupe, de soluţii pentru sarcinile concrete şi prezentarea lor. Evaluarea
LPR este realizată în timpul perioadei de pregătire.
Colocviul (KO)
Colocviul serveşte ca metodă de schimb de informaţii şi discuţii despre problemele specifice
unei meserii şi rezultatele cercetărilor. Ele mai servesc, de asemenea, la un schimb intensiv
de cursanţi. Există o posibilitate de a introduce şi de a discuta lucrări de cercetare reale
aflate în diferite faze de dezvoltare. Evaluarea este realizată în timpul perioadei de pregătire.
Pentru sarcina de bază 1: pentru profesia de DMTF calcularea şi atribuirea de credite se
face după cum
urmează
(exemplu):

În ultima fază, evaluările de performanţă vor fi adăugate la cadrul bazat pe
competenţele MAP: (ex. DMTF - Austria).

Y. act businesslike

X. act in an enterprising and commercial manner

W. show passion and ambition

V. cope with pressure and setbacks

U. handle change and adaptations

T. follow instructions and procedures

S. provide quality (services)

R. focus on the needs and expectations of the patients

Q. plan and organise

P. learn

O. create and innovate

N. research

M. analyse

L. deploy materials and means

K. apply professional knowledge and skills

J. formulate and report

I. present

H. convince and influence

G. built relationships and networks

F. act ethically and with integrity

E. cooperate and confer

D. give attention and show understanding

C. coach

B. direct

work process
1.1. admission of a patient Patientenaufnahme
1.2. provide information to patient and giving information Patienteninformation und Auskunft

A. decide and initiate activities

Core Task 1:
responsibitity for patients ECVET: 11, workload 233,5 hours

LV-Typ SWS Modul ECVET

1.3. preparation of workplace and patient Vorbereitung des Arbeitsplatzes und des Patienten

VO

3

GL

3

VO

2

GL

2

VO

1,5

GL

1,5

ILV

3 LA,RÖ,
TH, F

Partenerii de proiect:
 DMTF Verband Österreich (AT)

 Siksali Development Center (EE)

 Österreichische Ärztekammer (AT)

 Institute for Basic and Continuing

Education of Health Workers (HU)
 ÖGB – Fachgruppe Gesundheitsberufe
(AT)

 Azienda Ospedaliero Universitaria

 Österreichisches Institut für Berufsbildungsforschung (AT)

 Konig Willem I College „s-

 Ausbildungszentrum West (AT)

 Fundaţia Centrul Educaţional SOROS
(RO)

 Schaffler Verlag (AT)

Ospedali Riuniti di Ancona (IT)

Hertogenbosch (NL)

4,5

Certificat – MAP:ECVET
Certificatul ECVET a fost creat ca diplomă complementară şi foloseşte la prezentarea
conţinuturilor instruirii ECVET, compararea ei şi/sau facilităţi de credit.

Acest document descrie organizarea
instruirii,

ţara,

obţinute

şi

profesia,
durata

creditele
pregătirii.

Aşa cum a fost deja menţionat,
stabilirea creditelor şi creditarea
este posibilă doar asociată cu
meseria respectivă şi cu cadrul
bazat pe competenţe al MAP (ex.
DMTF).

Memorandumul de încredere reciprocă – MAP:ECVET
Memorandumul de încredere reciprocă serveşte la elaborarea propunerilor pentru instituţiile
organizatoare de instruiri şi factorii de decizie care participă la modelele ECVET pentru
profesiile medicale auxiliare şi care se angajează să implementeze criteriile şi procesele de
calitate corespunzătoare.

Glosar15
(a) "calificarea" se referă la rezultatele unei evaluări şi a unui proces de validare pe care le-a obţinut
o persoană în urma unei evaluări la un anumit standard realizate de o autoritate competentă;
(b) "sistemul naţional de calificare" se referă la toate aspectele activităţilor statelor membre în
legătură cu recunoaşterea învăţării şi altor mecanisme care conectează educaţia şi instruirea
profesională cu piaţa muncii şi societatea civilă. Acesta include dezvoltarea şi implementarea
modalităţilor şi proceselor instituţionale legate de asigurarea calităţii, evaluare şi de acordarea
calificărilor. Un sistem naţional de calificare poate fi compus din câteva subsisteme şi poate
include un cadru naţional de calificare ;
(c) "cadru naţional de calificări" se referă la instrumentul de clasificare al calificărilor în
conformitate cu o serie de criterii pentru nivelurile specificate ale învăţării obţinute, care au ca
scop integrarea şi coordonarea subsistemelor naţionale de calificări şi îmbunătăţirea
transparenţei, accesului, continuării şi calităţii calificărilor legate de piaţa muncii şi societate civilă;
(d) "sectorul/domeniul" se referă la un grup de activităţi profesionale bazate pe funcţia lor principală
economică, a produsului, a serviciilor sau a tehnologiei;
(e) "organizaţia sectorială internaţională" înseamnă o asociere de organizaţii naţionale, care
includ, de exemplu, angajatorii şi autorităţile profesionale, care reprezintă interesele sectoarelor
naţionale;
(f) "rezultatele învăţării" se referă la ceea ce ştie, înţelege şi este capabil să aplice cursantul, şi
care sunt definite cu termeni ca cunoştinţe, aptitudini sau competenţe;
(g) "cunoştinţele" se referă la rezultatele asimilării informaţiilor prin învăţare. Cunoştinţele reprezintă
un ansamblu de fapte, principii, teorii şi practici care sunt legate de domeniul de activitate sau de
studiu. În contextul Cadrului European de Calificări, cunoştinţele sunt descrise ca fiind teoretice
şi/sau reale;
(h) "aptitudinile" se referă la capacitatea de a aplica cunoştinţele şi folosirea know-how-ului pentru a
finaliza o sarcină sau pentru a rezolva o problemă. În contextul Cadrului European de Calificări,
aptitudinile sunt descrise ca fiind cognitive (implică folosirea gândirii logice, intuitive şi creative)
sau practice (implică dexteritatea manuală, şi folosirea de metode, materiale, unelte şi
instrumente);
(i) "competenţa" se referă la capacitatea demonstrată de a utiliza cunoştinţele, aptitudinile şi
capacităţile personale sau sociale şi /sau metodologice, în situaţii de lucru sau studio sau în cadrul
dezvoltării profesionale sau personale. În contextul Cadrului European de Calificări, competenţa
este descrisă cu termini ca responsabilitate sau autonomie.
(j) j) „volumul de lucru al studentului“: se referă la timpul de care are nevoie o persoană pentru a
acumula competenţe educative relevante, în conformitate cu programul de formare sau a
calificării, şi include toate activităţile de învăţare pentru achiziţia de competenţe.
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