Rezultatele esenŃiale ale proiectului:
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Strategia de comunicare a Grupului
NaŃional de Asigurare a CalităŃii aprobată de GNAC şi promovată.
Website-ul şi baza de date ale proiectului (www.gnac.ro sau www.eqavet.ro) cu peste 1000 de accesări.
Opt Seminare Regionale (Bucureşti,
GalaŃi, Suceava, Târgovişte, Baia Mare,
Başov, Timişoara, Rm. Vâlcea - martie iunie 2012) - circa 400 de participanŃi
Două pliante (de prezentare a proiectului şi de prezentare a rezultatelor acestuia) - publicate şi distribuite în 2000 de
exemplare.
Patru numere ale unui Newsletter (Iunie 2011; Dec. 2011; Mai 2012; Oct.
2012) - publicate şi distribuite în 2000
de exemplare.
Două conferinŃe (Februarie 2012 şi
Noiembrie 2012) - peste 200 de participanŃi
Trei Broșuri cu exemple de bune practice (din Austria, Italia şi Olanda) - publicate şi distribuite în 2000 de exemplare.
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Recomandări de politici publice— rezultate din dezbaterea naŃională:
La nivel conceptual şi strategic:
•
Adoptarea unui set de concepte comune, cu definiŃii agreate.
•
Promovarea reprezentării și implicării părților interesate, mai ales a partenerilor sociali.
•
Asigurarea unei accesibilități maxime la informaŃia şi documentele esenŃiale.
La nivel legislativ:
•
Elaborarea unei noi legislaŃii, bazate pe politicile europene, privind educaŃia adulŃilor, în general, şi formarea profesională continuă, în special.
•
Asigurarea stabilităŃii strategice şi legislative, precum şi a continuităŃii politicilor publice în domeniul educaŃiei şi formării profesionale.
•
Crearea sistemelor de credite transferabile şi corelarea acestora.
•
Obligativitatea introducerii sistemelor de calitate în educaŃia şi formareaprofesională, la nivel de sistem şi de furnizor.
•
Dezvoltarea mecanismelor de consiliere și orientare la care să aibă acces toŃi cei interesaŃi.
În plan instituŃional:
•
Clarificarea rolurilor diferitelor instituții cu responsabilități în educaŃia şi formarea profesională.
•
Eliminarea „pluricefaliei” implementării politicilor europene în domeniu, prin crearea unui comitet naŃional / inter-ministerial.
•
Consolidarea AutorităŃii NaŃionale pentru Calificări.
•
Sprijinirea metodologică, de către instituŃiile responsabile, a agenŃilor economici, a furnizorilor de formare şi a centrelor de evaluare.
•
Dezvoltarea capacităŃii instituŃionale a partenerilor sociali prin crearea unui corp propriu de specialişti în domeniul politicilor europene.
•
Promovarea educaŃiei antreprenoriale în învăŃământul preuniversitar general şi în cel superior.
•
Extinderea componenŃei GNAC ;i crearea unui Comitet Consultativ / de Sprijin al GNAC prin implicarea reprezentanŃilor principalelor părŃi interesate.
•
Implicarea GNAC în activitatea Comitetelor Sectoriale.
•
Organizarea unui forum anual dedicat asigurării calităŃii în educaŃie şi formare profesională.

Este necesar un cadru strategic comun general, din perspectiva învăŃării pe tot parcursul vieŃii, care să cuprindă: educaŃia generală, formarea profesională
iniŃială, formarea profesională continuă, învăŃământul superior, alte forme de educaŃie formală a adulŃilor, educaŃia nonformală şi cea informală. Este
esenŃială, elaborarea unei viziuni pe termen lung şi adoptarea unor strategii de implementare care să asigure:

În plan strategic şi conceptual: un limbaj comun, agreat de toate părŃile interesate, implicarea partenerilor sociali si a altor părŃi interesate în
procesul de dezvoltare a acestui cadru strategic, precum şi un acces larg la informaŃie consistentă, credibilă şi utilă.

În plan legislativ: un sistem coerent şi consecvent de norme, care să faciliteze dezvoltarea sistemelor de educaŃie şi formare profesională (inclusiv
printr-o finanŃare adecvată), precum şi adaptarea şi implementarea politicilor europene în domeniu. În acest sens, este necesară luarea în
considerare, ca prioritate la nivel politic, în vederea ieşirii din criză, a necesităŃii reformării sistemului de educaŃie şi formare profesională.

În plan instituŃional: reconstrucŃia şi dezvoltarea, în mod coerent şi unitar, a tuturor instituŃiilor responsabile cu dezvoltarea sistemului de
educaŃie şi formare profesională, în ansamblul său, şi a fiecărui subsistem în parte.
Pentru sprijinirea conceperii şi implementării politicilor publice în domeniul educaŃiei şi formării profesionale, strategia de comunicare a
Grupului NaŃional pentru Asigurarea CalităŃii propune următoarele direcŃii de acŃiune:
•
•
•
•

Informarea şi consultarea părŃilor interesate în privinŃa dezvoltării „instrumentelor europene”din domeniul educaŃiei şi formării profesionale
Dezvoltarea unui cadru naŃional de dialog care asigură implicarea tuturor părŃilor interesate în dezbaterea referitoare la implementarea instrumentelor europene.
Promovarea unităŃii, consistenŃei şi coerenŃei în implementarea „instrumentelor europene”
Implicarea părŃilor interesate în utilizarea expertizei şi a bunelor practici acumulate

