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Produse şi termene de realizare:

Scopul proiectului :

O strategie comună de comunicare cu
toate părţile interesate este esenţială
pentru implementarea politicilor europene relevante (EQAVET, EQF şi
ECVET).

1.

Elaborarea şi pilotarea unei strategii
de comunicare pentru Punctul Naţional
de Referinţă al EQAVET (GNAC:
“Grupul Naţional pentru Asigurarea
Calităţii”), în vederea implementării
Recomandării Parlamentului European
şi a Consiliului din 18 iunie 2009
privind stabilirea unui Cadru European
de Referința pentru Asigurarea Calității
în Educație și Formare Profesională
(EQAVET), precum şi a politicilor şi a
instrumentelor elaborate în cadrul Reţelei Europene EQAVET .
Obiectivele asociate ale proiectului
sunt :
1.Elaborarea şi pilotarea unei strategii
de comunicare – în cadrul GNAC, cu
partenerii şi cu celelalte instituţii şi părţi
interesate relevante.
2. Conştientizarea, la nivelul tuturor
părţilor interesate, a importanţei implementării iniţiativelor europene în
domeniul asigurării calităţii şi privind
educaţia şi formarea profesională.
3.Diseminarea politicilor şi a instrumentelor elaborate în cadrul Reţelei
EQAVET şi de către partenerii din
proiect.

Aşa cum rezultă din toate cercetările şi
analizele întreprinse, cele trei iniţiative
(EQAVET, EQF and ECVET) nu sunt
suficient de cunoscute la nivelul furnizorilor de educaţie şi formare profesională
şi la nivelul celorlalte părţi interesate
(inclusiv al decidenţilor).
Ca urmare, implementarea acestor iniţiative va fi încetinită în absenţa unei
strategii puternice de comunicare.
Prin implementarea acestei strategii,
toate documentele şi instrumentele relevante dezvoltate la nivel european, precum şi bunele practici identificate împreună cu partenerii noştri, vor fi introduse
într-o bază de date şi aduse mai
aproape de cei interesaţi, prin diferite
mijloace de comunicare, clasice şi moderne: documentele vor fi traduse în
limba română (dacă este cazul) şi vor fi
diseminate la nivel naţional prin website
-ul proiectului, prin materiale tipărite,
prin conferinţe şi workshopuri.
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Întâlnire iniţială de proiect Mai 2011
Strategie de comunicare Ian. 2012 – schiţă; Oct. 2012
– finală
Website-ul şi baza de date
ale proiectului - Ian. 2012 –
schiţă; Oct. 2012 – final
Opt Seminare Regionale Martie 2012 – Iunie 2012
Două pliante - Mai 2011 –
Prezentarea proiectului; Oct.
2012 – Prezentarea rezultatelor
Patru numere ale unui Newsletter - Iunie 2011; Dec.
2011; Mai 2012; Oct. 2012
Două conferinţe - Feb. 2012;
Nov. 2012
Trei Broșuri cu exemple de
bune practice - Nov. 2011;
Dec. 2011; Ian 2012
Sistem de asigurare a
calității - Martie 2011
(instrumente); Nov. 2012
(raport)
Rapoarte - Ian. 2011
(intermediar); Feb. 2013
(final)

