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Sinteza lucrărilor desfăşurate

în cadrul proiectului Qalep, prezentate la conferinţa finală
din 17 septembrie 2013 organizată
la Centrul Internaţional de Studii Pedagogice

Program de educatie si
formare profesionala pe
toata durata vietii

Această publicaţie prezintă rezumatul conferinţei finale a proiectului Qalep.
Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene.

Proiectul european Qalep, demarat de Centrul Internaţional de Studii Pedagogice
(CIEP - Centre international d’études pédagogiques) în colaborare cu Ministerul
Educaţiei Naţionale din Franţa, a fost mplementat pe parcursul a doi ani, din
octombrie 2011 până în octombrie 2013.
Proiectul a fost prezenta într-o conferinţă finală, in data de 17 septembrie 2013, în
cadrul căreia au fost prezentate lucrările şi rezultatele acestora.

Această conferinţă a reunit diverse genuri de participanţi:

e
 xperţi francezi implicaţi în conducerea şi punerea în coordonarea implementarea proiectului demarat de Ministerul
Educaţiei Naţionale – Direcţia Generală a Instituţiilor de Învăţământ, Inspectoratul General al Administraţiei Educaţiei
Naţionale şi Cercetării, Inspectoratul General al Educaţiei Naţionale, Centrul Internaţional de Studii Pedagogice (CIEP),
precum şi de inspectori teritoriali, consilieri ai rectorilor şi directori ai instituţiilor de învăţământ în care a fost testat instrumentul;
ne
 xperţi din cadrul organizaţiilor europene partenere din Austria (ARQAVET), Ungaria (Universitatea Corvinus din Budapesta – Centrul de Cercetare în Educaţie) şi din România (CNDIPT – Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic).
n

La conferinţă au mai participat:

d
 irectori ai instituţiilor de învăţământ care nu au luat parte la proiect,
r eprezentaţi ai altor ministere (agricultură, sport),
n i nspectori şcolari,
nc
 onsilieri ai rectorilor, delegaţi ai instituţiilor de învăţământ regionale cu profil tehnic (DAET – Délégués Académiques à
l’Enseignement Technique) şi delegaţi ai instituţiilor de învăţământ regionale pentru formarea profesională iniţială şi
continuă (DAFPIC – Délégués Académiques à la Formation Professionnelle Initiale et Continue),
n i nspectori şcolari generali,
n i ngineri pentru instituţiile şcolare (IPE – Ingénieurs pour l’école: instrumentul IPE se refera la detaşarea, cu titlu tranzitoriu,
a inginerilor şi cadrelor din întreprinderi în instituţiile de învăţământ, pentru a-şi putea pune experienţa profesională în
serviciul sistemului educaţional. Obiectivul acestui instrument îl reprezintă favorizarea aproprierii dintre şcoli şi întreprinderi şi sporirea şanselor tinerilor de a intra pe piaţa muncii.)
n
n

Această publicaţie prezintă rezumatul conferinţei finale a proiectului Qalep.
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CONTEXTUL PROIECTULUI
Proiectul Qalep, de Brigitte DORIATH, director adjunct al departamentului „Licee şi formare
profesională pe tot parcursul vieţii” din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, subdepartamentul
„Licee şi formare profesională pe tot parcursul vieţii” (Direction Générale de l’Enseignement Scolaire,
DGESCO – Direcţia Generală a Învăţământului Şcolar)
În anul 2011 a fost lansat un apel pentru propuneri în cadrul proiectului european „Educaţie şi Formare Profesională pe Tot
Parcursul Vieţii” (Education et Formation Tout au Long de la Vie – EFTLV), subprogramul Leonardo/proiecte multilaterale de
„transfer de inovaţie”. Acest apel pentru propuneri are drept obiectiv finanţarea proiectelor naţionale pilot în vederea
îmbunătăţirii calităţii sistemelor de educaţie şi formare profesională prin dezvoltarea conţinutului, metodelor şi proceselor
experimentale şi inovatoare.
Cadrul european de referinţă pentru asigurarea calităţii stabilit de recomandarea europeană din 2009 defineşte principiile generale pentru asigurarea calităţii în procesul de educaţie şi formare profesională. Printre aceste principii se numără punerea
în aplicare a evaluării personalului didactic de educaţie şi formare profesională, corelată cu autoevaluarea şi evaluarea
externă.
Ministerul Educaţiei Naţionale a luat hotărârea de a se baza pe această recomandare europeană, propunând un proiect al
cărui obiectiv este acela de a iniţia o cultură a asigurării calităţii în cadrul instituţiilor de învăţământ şi formare profesională
compatibile cu problemele şi cadrul naţional al sistemului educaţional din Franţa. Datorită acestor aspecte, proiectul Qalep
a fost ales dintr-un total de nouăsprezece proiecte.
Pentru o perioadă de doi ani, proiectul a fost derulat în comun de Ministerul Educaţiei Naţionale (conducătorul lucrărilor),
Centrul Internaţional de Studii Pedagogice (deţinătorul legal al proiectului şi administratorul fondurilor europene) şi un comitet ştiinţific format din parteneri francezi şi europeni care au contribuit în mare măsură la conceperea şi elaborarea de diverse
materiale.
În acest context, proiectul Qalep a vizat dezvoltarea procesului de autoevaluare în liceele profesionale din Franţa. Obiectivul
proiectului a fost susţinerea coordonării instituţiilor de învăţământ, precum şi creşterea procentului de reuşită a elevilor. S-a
ţinut cont de cadrul naţional existent (incluzând cadrul organizaţional educaţional şi, în particular, cel al învăţământului profesional, precum şi instrumente precum proiectul instituţiei de învăţământ, contractul de obiective) şi de Cadrul european de
referinţă pentru asigurarea calităţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale stabilit în 2009 printr-o recomandare europeană.
Mai exact, este vorba despre valorificarea experienţei a trei parteneri europeni în materie de asigurare a calităţii în procesul
de formare profesională cu scopul de a elabora un instrument metodologic francez pentru autoevaluare, apoi testarea sa în
instituţiile de învăţământ care poartă eticheta „licee de meserii”. „Liceele de meserii” au fost alese ca grup-ţintă al experimentului, ţinându-se cont de faptul că acestea erau deja implicate într-un demers pentru calitate.
Obiectivul final este acela de a difuza, la nivel naţional, autoevaluarea ca instrument de coordonare care să le permită
instituţiilor de învăţământ şi formare profesională să se implice într-un demers pentru îmbunătăţire continuă.

Etapele realizării proiectului, de Martine CARAGLIO, inspector general în cadrul Inspectoratului
General al Administraţiei Educaţiei Naţionale şi Cercetării (IGAENR)
Comitetul de coordonare naţională din cadrul proiectului Qalep este sprijinit de un comitet ştiinţific alcătuit din experţi din
Franţa şi din Europa.
Proiectul Qalep este structurat în cinci etape principale :
n analizarea condiţiilor de aplicare a autoevaluării prin prisma contextului francez, a recomandării europene care stabileşte
Cadrul european de referinţă pentru asigurarea calităţii în domeniul educaţiei şi formării profesionale şi a instrumentelor
create de partenerii europeni;
n întocmirea caietului de sarcini pentru elaborarea ghidului francez de autoevaluare;
n elaborarea ghidului metodologic de autoevaluare pentru instituţiile de învăţământ din Franţa;
n testarea ghidului în zece „licee de meserii” din cadrul a trei „academii” (instituţii de învăţământ regionale) şi îmbunătăţirea
instrumentului pornind de la recomandările formulate de către licee;
n elaborarea unui plan de formare a personalului de conducere cu privire la utilizarea instrumentului.
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Eticheta „licee de meserii”
Eticheta „liceu de meserii” este atribuită instituţiilor de învăţământ care propun o ofertă de programe de formare şi diplome acordate pe baza unui
grup omogen de meserii (de exemplu, liceu cu profil auto).
Astfel, liceele de meserii permit o mai bună vizibilitate a filierelor şi sprijină în mod egal continuarea studiilor. Acestea constituie un centru de
excelenţă şi favorizează echivalarea (prin intermediul sistemului de „pasarele”) pentru liceul profesional, studii practice şi formare continuă.
„Liceele de meserii” dezvoltă relaţii strânse cu mediul profesional şi cu colectivităţile teritoriale.

Contextul european, de Martine PATY, şefa misiunii „Afaceri comunitare şi formare profesională”
de pe lângă directorul adjunct al departamentului "Licee şi formare profesională pe tot parcursul
vieţii” din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale, subdepartamentul „Licee şi formare profesională pe
tot parcursul vieţii” (Direction Générale de l’Enseignement Scolaire, DGESCO – Direcţia Generală a
Învăţământului Şcolar)
Proiectul Qalep, motivul pentru care ne întâlnim astăzi, se bazează în principal pe o recomandare a Parlamentului European
şi a Consiliului adoptată în 2009 cu privire la asigurarea calităţii în cadrul procesului de formare profesională. Vă voi prezenta pe scurt această recomandare, dar, mai întâi, vă voi expune în amănunt contextul european în care se înscrie proiectul
nostru Qalep.
Mai întâi, trebuie să precizez faptul că politica Uniunii Europene referitoare la educaţie şi formare profesională are rolul de
a recomanda acţiunei statelor membre, care îşi păstrează autoritatea în ceea ce priveşte guvernarea propriilor sisteme
educaţionale. Prin urmare, nu există nici directive sau norme europene, nici documente juridice care să constrângă statele
membre să aplice anumite normative referitoare la educaţie sau formare profesională. Există, în schimb, recomandări europene pe care statele membre sunt invitate să le ia în considerare în funcţie de particularităţile şi legislaţiile naţionale.
În domeniul formării profesionale, în anul 2002 a fost lansat un proces de cooperare specific între ţările europene, cunoscut
sub denumirea de „Procesul de la Copenhaga”. Această cooperare europeană vizează promovarea transparenţei sistemelor
de formare profesională iniţială şi continuă ţinând cont de marea diversitate a sistemelor şi organizării în acest sens. De
asemenea, vizează şi susţinerea calităţii acestor sisteme şi favorizarea mobilităţii elevilor în spaţiul european.
Procesul de la Copenhaga a dat naştere câtorva recomandări europene, printre care:
- recomandarea adoptată în 2009 cu privire la înfiinţarea sistemului european de credite pentru educaţie şi formare
profesională: este vorba despre recomandarea numită ECVET (Sistemul European de Credite pentru Formarea Profesională);
- recomandarea adoptată în 2009 privind înfiinţarea cadrului european de referinţă pentru asigurarea calităţii în domeniul
educaţiei şi formării profesionale: este vorba despre recomandarea numită EQAVET
Ministerul Educaţiei Naţionale este implicat în mare măsură în lucrările relevante ale Procesului de la Copenhaga, datorită
participării sale în diverse etape de monitorizare a procesului. De asemenea, experţi din cadrul ministerului iau parte la diverse grupuri europene, având misiunea de a identifica tematicile diferite, problemele comune şi bunele practici naţionale.
Reprezentanţii ministerului participă şi la reţeaua europeană dedicată sistemului ECVET, precum şi la reţeaua europeană
dedicată recomandării privind asigurarea calităţii în formarea profesională.
În sfârşit, ministerul este implicat în trei proiecte europene de studii şi cercetare sub îndrumarea şi cu sprijinul CIEP:
- s-a derulat astfel, pentru o perioadă de doi ani, un proiect european intitulat MEN-ECVET, care se încheie anul acesta; acest
proiect a constat în studierea modului în care sunt luate în calcul principiile recomandării europene de înfiinţare a sistemului ECVET pentru diplomele profesionale din Franţa. Este vorba despre studierea condiţiilor care permit echivalarea
certificatelor profesionale de studii obţinute în timpul perioadelor de formare efectuate într-un alt stat membru;
- a condus, de asemenea, pentru o perioadă de doi ani, proiectul european Qalep, motivul întrunirii noastre de astăzi: acest
proiect referitor la autoevaluarea liceelor profesionale s-a bazat în principal pe recomandarea europeană cu privire la asigurarea calităţii în formarea profesională (EQAVET);
- ’în sfârşit, ministerul este implicat în proiectul european intitulat Tremplin, care tratează experimentarea, în cadrul liceelor
profesionale, a instrumentelor ce vizează favorizarea introducerii în mediul profesional a tinerilor absolvenţi cu diplome.
Acum, doresc să vă prezint în câteva cuvinte recomandarea europeană referitoare la asigurarea calităţii în formarea
profesională. Aceasta vine în completarea uneia dintre priorităţile stabilite pentru statele membre încă de la lansarea Procesului de la Copenhaga: „promovarea cooperării între statele membre în ceea ce priveşte asigurarea calităţii, punându-se
accentul în principal pe schimbul de modele şi metode, precum şi a criteriilor şi principiilor comune de calitate.”
În consecinţă, încă din anul 2003 s-au demarat lucrări în acest sens, care au culminat cu adoptarea, la data de 18 iunie 2009,
a recomandării Parlamentului şi Consiliului European cu privire la înfiinţarea unui cadru european de referinţă pentru asigu88
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rarea calităţii în domeniul educatiei şi formării profesionale: este vorba despre recomandarea numită EQAVET.
reprezintă cadrul european de referinţă:
n prima anexă propune, pentru sisteme, pe de o parte, şi pentru cadrele şi instituţiile de formare profesională, pe de altă
parte, „descriptori” organizaţi în patru tematici.
Aceşti „descriptori” vizează susţinerea analizelor şi verificarea:
- definirii obiectivelor;
- definirii mijloacelor practice pentru atingerea acestor obiective;
- existenţei dispoziţiilor pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor şi a relevanţei mijloacelor prevăzute;
- existenţei dispoziţiilor pentru luarea în considerare a rezultatelor evaluării şi transpunerea acestora în măsuri corective.
Această structurare vizează îmbunătăţirea continuă a sistemelor şi a cadrelor şi instituţiilor de formare profesională şi se
bazează pe o metodă cunoscută sub numele de „Cercul lui Deming” (viziune asupra viitorului);
cea de-a doua anexă propune o listă de indicatori.
Acest cadru de referinţă, axat pe cele două anexe, nu este nici o directivă, nici o normă: reprezintă un „set de instrumente”
pe care statele membre sunt invitate să îl ia în considerare în funcţie de cerinţele şi particularităţile naţionale, în special în
scopul autoevaluării şi îmbunătăţirii continue.
În sfârşit, pentru a veni în sprijinul statelor membre în demersul de aplicare a acestei recomandări, a fost înfiinţată o reţea
europeană din care face parte Ministerul Educaţiei Naţionale. Este vorba despre reţeaua EQAVET, compusă din reprezentanţi
aleşi de statele membre şi la care participă Ministerul Educaţiei Naţionale, alături de trei parteneri europeni.
n

Pentru mai multe informaţii:
- Recomandarea europeană privind asigurarea calităţii în formarea profesională:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:FR:PDF
Reţeaua europeană EQAVET http://www.eqavet.eu

-

Autoevaluarea şi asigurarea calităţii: aspect semantic
În cadrul proiectului Qalep, vorbim în acelaşi timp de autoevaluare şi de asigurarea calităţii. Este important să clarificăm aceşti termeni înainte de
adoptarea proiectului în teritorii. Este adevărat că ne putem implica într-o abordare a autoevaluării fără ca acest lucru să ne garanteze implicit şi un
sistem de asigurare a calităţii. Cu proiectul Qalep, autoevaluarea reprezintă demersul ales ca mijloc de introducere în procesul de abordarea a calităţii
a instituţiilor de învăţământ ce oferă formare profesională.

Câteva repere privind conceptul de asigurare a calităţii, de Martine PATY, şefa misiunii
„Afaceri comunitare şi formare profesională” de pe lângă directorul adjunct al departamentului "Licee
şi formare profesională pe tot parcursul vieţii” din cadrul Ministerul Educaţiei Naţionale,
subdepartamentul „Licee şi formare profesională pe tot parcursul vieţii” (Direction Générale de
l’Enseignement Scolaire, DGESCO – Direcţia Generală a Învăţământului Şcolar)
Doresc să îi mulţumesc domnului Jean-Pierre Collignon, inspector general în cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, care,
pe de o parte, a avut o contribuţie foarte importantă la proiectul Qalep şi, pe de altă parte, ne-a împărtăşit experienţa sa în
ceea ce priveşte conceptul de „asigurare a calităţii”, experienţă care a stat la baza acestei intervenţii.
Ţin să subliniez faptul că, pentru a defini „asigurarea calităţii”, este nevoie să înţelegem mai întâi ce înseamnă „calitate”. Este
interesant de remarcat faptul că acest concept a evoluat în timp: în secolul al XVII-lea, se făcea referire la calitate pentru a
descrie excelenţa şi „extraordinarul”. La începutul secolului al XX-lea, odată cu dezvoltarea industrială, conceptul de calitate
a evoluat către o definiţie mai pragmatică şi mai simplă: „calitatea unui produs şi capacitatea sa de a satisface nevoile utilizatorilor săi”. Aşadar, nu se mai urmărea „extraordinarul” sau excelenţa, ci pur şi simplu realizarea unor produse care să
corespundă cererii. În concluzie, au apărut normele naţionale şi internaţionale referitoare la acest concept, care au ţinut
cont nu doar de producţiile materiale, ci şi de servicii şi organizaţii. În prezent, conceptul de „calitate” se referă la capacitatea organizaţiilor de a oferi produse sau servicii care să corespundă cerinţelor formulate de clienţi sau utilizatori. Aşa s-a
clarificat şi perfecţionat acest concept de calitate, pentru a se adresa tuturor tipurilor de organizaţii.
Cât despre conceptul de „asigurare a calităţii”, aş spune că este relativ recent. Şi în acest caz, este necesar să vă prezint un
scurt istoric: la începutul secolului al XX-lea, odată cu dezvoltarea industrială, se punea mereu problema „controlului
calităţii” sau al inspecţiei: era vorba despre verificarea, din punct de vedere tehnic, a conformităţii produselor realizate cu
comanda iniţială: se efectuau controale de conformitate.
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Mai târziu, în anii '50, în Statele Unite ale Americii şi mai ales în Japonia, a apărut un conceput nou: în locul verificării
conformităţii fiecărui produs „a posteriori”, deci după procesul de producţie, a apărut ideea că este de preferat ca verificarea
desfăşurării corecte a procesului de producţie să se realizeze încă de la început şi apoi pe tot parcursul procesului. În acest
scop, era nevoie de dispozitive continue de verificare şi remediere a problemelor, care să ofere certitudinea că procesul de
producţie este controlat: aşa a luat naştere „asigurarea calităţii”.
În 1980, Organizaţia Internaţională de Standardizare (ISO) a înfiinţat un comitet de elaborare a standardelor de asigurare a
calităţii aplicabile în toate domeniile, indiferent dacă este vorba despre sectoarele industriale sau despre prestarea serviciilor. Din acel moment, au apărut standardele naţionale şi internaţionale şi s-au extins demersurile pentru „certificare
externă”: întreprinderile comerciale au început – din motive economice – să încredinţeze unor organisme externe sarcina
de verificare a existenţei mecanismelor de asigurare a calităţii corespunzătoare cerinţelor definite de anumite standarde.
Această alegere a „delegării externe” este întâlnită mai ales în sectoarele cu miză economică şi financiară mare, fiindcă
„certificarea externă” poate reprezenta un „avantaj” faţă de concurenţă.
În prezent, conform standardului ISO numărul 9000, „asigurarea calităţii” este definită astfel: „parte din managementul
calităţii care vizează asigurarea că cerinţele de calitate vor fi îndeplinite”. În ceea ce priveşte „calitatea”, avem următoarea
definiţie: „capacitatea unui grup de caracteristici intrinseci de a satisface cerinţele”.
Am amintit conceptul „calitate”, apoi „asigurarea calităţii”, iar acum voi aduce în discuţie „demersurile pentru calitate”:
există, de fapt, două niveluri diferite de demersuri pentru calitate:
n angajamentul pentru calitate bazat pe o cartă: există un control periodic, o verificare a termenilor angajamentelor;
n demersul vizând asigurarea : şi managementul calităţii: este vorba despre oferirea garanţiei că cerinţele de calitate vor fi
îndeplinite”, ceea ce presupune luarea deciziilor necesare (proces, proceduri eventuale, organizare etc.) pentru a putea
furniza serviciile cerute şi pentru a putea demonstra că aceste decizii sunt într-adevăr aplicate.
Asigurarea calităţii se bazează pe autoevaluare şi pe indicatori relevanţi (de exemplu, costurile non-calităţii), dar şi pe un
instrument de audit extern realizat de o terţă parte.
Sistemul de management al calităţii se poate baza – sau nu – pe un standard internaţional (de exemplu, ISO 9000) şi vizează
o certificare externă. În toate cazurile, organismul trebuie să se implice într-un demers de îmbunătăţire continuă.
n demersul „calitate totală” : vizează excelenţa, reia principiile de asigurare a calităţii cărora li se adaugă necesitatea de a
proceda la urmărirea permanentă a cerinţelor clientului.
Instituţiile de educaţie naţională sunt angajate în diverse tipuri de demersuri.
De exemplu, unele dintre acestea dispun de un angajament de calitate bazat pe „Charte Marianne”, care urmăreşte
îmbunătăţirea accesului la serviciile publice prin oferirea de servicii de calitate la ghişeele de depunere; unele grupuri de
instituţii – Greta – care oferă servicii de formare pentru adulţi optează pentru furnizarea „etichetei GretaPlus” care se
bazează pe sistemul de referinţă de bune practici AFNOR BP X50-762 privind „formarea şi activităţile educaţionale personalizate” (august 2009); anumite grupuri Greta solicită şi obţin şi o certificare externă, cum ar fi „certificarea ISO 9000”.
Indiferent de nivelul şi tipul demersului de calitate în care se angajează o instituţie, demersul nu va funcţiona decât dacă se
bazează pe următoarele principii-cheie:
- necesitatea acordării unei atenţii sporite beneficiarului şi obiectivului final;
- necesitatea unui angajament solid al conducerii instituţiei ce trebuie să întreprindă demersul;
- necesitatea implicării şi participării tuturor factorilor relevanţi din cadrul instituţiei;
- necesitatea acordării unei atenţii sporite clarităţii şi fiabilităţii proceselor şi a organizării instituţiei;
- necesitatea ca demersul să aibă ca fundament principiul îmbunătăţirii continue: nu ne referim aici doar la o simplă diagnosticare sau implementarea dispoziţiilor adecvate, ci la verificarea neîntreruptă a adecvării dispoziţiilor şi luării măsurilor
corective necesare;
- necesitatea de a implementa un instrument de evaluare şi autoevaluare, pe baza elementului anterior.
Aş mai adăuga câteva precizări legate de acest concept de îmbunătăţire continuă, care reprezintă punctul central al demersurilor pentru calitate: există mai multe metode de a coordona un demers de îmbunătăţire continuă. Cea mai cunoscută şi
mai utilizată metodă este, fără îndoială, PDCA (Plan, Do, Check, Act – Planifică, Efectuează, Verifică, Acţionează), cunoscută
şi sub denumirea de „Cercul lui Deming”, pe care am menţionat-o deja, pentru că aceasta reprezintă şi punctul central al
recomandării europene. Pe lângă demersurile pentru calitate, vorbim despre o metodă utilizată pentru gestionarea proiectelor şi pentru coordonarea instituţiilor şi organizaţiilor. Metoda constă din patru etape înlănţuite şi vizează crearea unui
„cerc virtuos”. Toate cele patru etape care se înlănţuie şi se determină una pe cealaltă sunt simbolizate de un cerc : în exterior, cercul se deplasează şi permite simbolizarea îmbunătăţirii continue.
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n Prima etapă, „Planifică” constă în pregătirea şi planificarea a ceea ce se va realiza: pornind de la un diagnostic, se definesc

obiectivele, se întocmeşte un caiet de sarcini, se elaborează un plan de acţiuni, o planificare;
n cea de-a doua etapă, „Efectuează” constă în punerea în practică a planului de acţiune.
Următoarele două etape sunt etapele cheie pentru îmbunătăţirea continuă:
n etapa „Verifică” constă în evaluarea rezultatelor obţinute în etapa precedentă („Efectuează”) cu privire la obiectivele şi
planul de acţiuni stabilite („Planifică”). Pot fi utilizate diverse mijloace: tablou de bord, indicatori;
n etapa „Acţionează” constă în analizarea acestor rezultate şi a posibilelor diferenţe constatate şi în identificarea cauzelor
şi elementelor de îmbunătăţire. Toate acestea conduc la un nou plan de acţiune care va trebui aplicat, adică o nouă planificare care va fi trebui întocmită: acesta va fi aşadar începutul unui nou ciclu.
În încheiere, doresc să spun că proiectul Qalep vizează promovarea demersurilor pentru îmbunătăţire continuă şi se
bazează pe autoevaluare. Nu este vorba decât despre o primă etapă către asigurarea calităţii, un concept mai vast şi care
necesită o abordare mai sistemică.

Autoevaluarea, evaluarea internă şi evaluarea externă: precizări privind conceptele şi
descrierea succintă a contextului francez , de Martine CARAGLIO, inspector general în cadrul
Inspectoratului General al Administraţiei Educaţiei Naţionale şi Cercetării (IGAENR)
În Franţa, în materie de evaluare, nu pornim de la zero.
În sistemul nostru există deja mai multe elemente de cadru structural ce stau la baza practicilor de evaluare:
- Legea organică referitoare la Legea finanţelor din 2001 a determinat iniţierea unui demers pentru performanţa politicilor
publice cu care ne-am obişnuit. Astfel, în materie de politică educaţională, avem obiective de realizat, mai ales în ceea ce
priveşte creşterea gradului de calificare şi reducerea numărului de absolvenţi fără diplomă şi trebuie să le prezentăm
aleşilor. Pentru noi, cuvintele „indicatori” şi „obiective” nu mai reprezintă un motiv de panică!
- eticheta „licee de meserii” (apărută în 2001), care se acordă instituţiilor de învăţământ profesional care se implică într-un
demers pentru calitate;
- modernizarea învăţământului profesional, demarată în 2009, poate fi considerată un sprijin pentru practicile de evaluare:
introducerea unui îndrumător personalizat pentru fiecare elev şi consolidarea autonomiei liceelor profesionale presupun
probleme şi provocări care fac parte din procesul de evaluare şi autoevaluare.
- în sfârşit, în ceea ce priveşte stabilirea relaţiilor contractuale, ne aflăm în centrul procesului de evaluare şi autoevaluare.
Într-adevăr, începând din anul 2005, fiecare instituţie de învăţământ are obligaţia de a semna un contract (contract de
obiective) cu rectorul academiei, în care sunt definite obiectivele de realizat şi un plan de acţiuni pentru instituţia
respectivă, pentru o perioadă de mai mulţi ani. Legea din 8 iulie 2013 a introdus un nou factor semnatar al acestui contract:
regiunea (colectivitatea teritorială de centralizare a liceelor). Această stabilire a relaţiilor contractuale ne aşează în mijlocul
problemelor din procesele de autoevaluare şi evaluare.
În acest context, introducerea ghidului Qalep putea şi poate stârni temeri: într-o instituţie şcolară există deja un diagnostic
care permite stabilirea proiectului, raportului anual de funcţionare pedagogică şi a contractului de obiective.
Cum se poate corela proiectul Qalep cu cel existent? Problema intercalării ghidului printre aceste instrumente merită, de
fapt, studiată.
Instituţiilor pot sta liniştite, nu este vorba despre documente suplimentare: dacă se folosesc alte instrumente în cadrul academiilor, utilizarea lor nu trebuie întreruptă dacă nu împiedică participarea la procesul de autoevaluare a instituţiei.
De altfel, acest demers intern trebuie efectuat prin prisma evaluărilor externe. Evaluarea instituţiei cuprinde ambele elemente, atât evaluarea internă, cât şi evaluarea externă:
- evaluarea internă este parte a unui demers participativ, colectiv şi bazat pe un proces continuu de îmbunătăţire şi readaptare;
- evaluarea externă este mai instituţională, mai precisă şi implică o echipă de experţi formată din corpurile de inspecţie.
Fiecare presupune beneficii, interese şi riscuri.
Evaluarea instituţiei este un dialog, uneori o confruntare, căci evaluările interne şi externe pot fi contradictorii. De pildă, în
cazul auditurilor unei universităţi, IGAENR studiază rezultatele şi proiectele trimise de universitate, apoi merge „la faţa locului” pentru a avea o imagine reală asupra instituţiei. Deseori sunt observate diferenţe deloc de neglijat. Raportul pe care îl
întocmim nu reprezintă doar percepţia noastră, ci este rodul confruntării dintre evaluarea internă a universităţii şi evaluarea
noastră externă. Rezultatul acest confruntări reprezintă evaluarea instituţiei. Este un demers comprehensiv şi interesant,
care implică o anumită reticenţă din partea ambelor părţi.
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Un demers
colectiv şi un
proces continuu

Evaluare
internă/
autoevaluare

Evaluarea instituţiei
O abordare
instituţională şi
precisă asigurată
de o echipă de
experţi

Evaluare
externă

Efectele schimbărilor

Reacţie : „Descoperirea acestui ghid care propune un set de instrumente a fost o surpriză plăcută. Este un demers foarte
reconfortant pentru mediile profesionale, pentru că este un proiect care este în consens cu preocupările întreprinderilor.”
Ministerul: „Cultura educaţiei naţionale şi cea a întreprinderii sunt foarte diferite. Cu toate acestea, în învăţământul profesional a existat dintotdeauna o strânsă relaţie de colaborare între Ministerul Educaţiei Naţionale şi întreprinderi, de exemplu
pentru acordarea diplomelor profesionale sau prin efectuarea stagiilor de formare în mediu profesional, obligatorii în cadrul formării pentru obţinerea diplomelor profesionale.”
Întrebare : „Cum se situează Qalep în comparaţie cu punerea în practică a contractelor de obiective?”
Ministerul : „Ghidul Qalep este un instrument util pentru stabilirea relaţiilor contractuale. S-a vorbit îndelung despre un
document unic pentru pregătirea proiectului instituţional, contractul pentru obiective. Cu Qalep, aceasta rămâne o întrebare deschisă.”
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GHIDUL DE AUTOEVALUARE QALEP
Aspecte practice ale proiectului Qalep: conţinuturi, metodă şi utilizarea ghidului, de
Juliette PLUTUS, biroul liceelor profesionale şi vocaţionale (DGESCO A2-2) – Ministerul Educaţiei
Naţionale, subdepartamentul „Licee şi formare profesională pe tot parcursul vieţii” (Direction
Générale de l’Enseignement Scolaire, DGESCO – Direcţia Generală a Învăţământului Şcolar)
Obiectivul principal al proiectului a constat în elaborarea unui ghid metodologic de autoevaluare adresat instituţiilor de
învăţământ şi formare profesională.
Din perspectiva unei utilizări partajate, ar trebui ca ghidul să poată fi integrat în instrumentele şi bunele practici existente,
să aibă un conţinut didactic şi, în acelaşi timp, cât mai adaptabil cerinţelor şi realităţii instituţiilor.
Prin urmare, metoda adoptată pentru elaborarea ghidului şi posibilitatea de adaptare a acestuia este caracterizată de
următoarele aspecte :
n o abordare axată pe procese : este vorba despre posibilitatea instituţiei de a intra într-un demers de îmbunătăţire
continuă prin metoda bazată pe „Cercul lui Deming”, inclusă în recomandarea europeană din 2009, care stabileşte că un
demers pentru asigurarea calităţii trebuie să parcurgă patru etape: planificarea, implementarea, verificarea şi remedierea;
no

abordare tematică: ghidul conţine 29 de fişe structurate pe baza a trei elemente:
- elevii instituţiei,
- relaţia dintre instituţie şi mediul profesional – colectivităţile teritoriale,
- calitatea coordonării.
Fiecare fişă conţine o serie de întrebări adecvate demersului pentru autoevaluare şi structurate în strânsă legătură cu ciclul de asigurare a calităţii (Cercul lui Deming) cu scopul de a acorda un diagnostic corect şi de a reliefa axele progresului;
n o abordare locală

: ghidul a fost conceput ca un set de instrumente care să le permită instituţiilor de învăţământ să aleagă
şi să se autoevalueze pe baza unor tematici corelate cu problemele reale.
Echipa educaţională va putea fi astfel orientată către acelaşi obiectiv şi se va putea îmbunătăţi coordonarea instituţiei în
vederea creşterii procentului de reuşită a elevilor.
În ceea ce priveşte adăugarea de valoare, ghidul trebuie să:
- permită elaborarea instrumentelor de coordonare a instituţiei (proiectul, contractul de obiective, scrisoarea de misiune
pentru şeful instituţiei etc.);
- susţină corelarea procesului global de evaluare internă-externă;
- favorizeze comunicarea internă şi posibilitatea de adaptare a demersului pentru autoevaluare prin implicarea tuturor
factorilor relevanţi din cadrul instituţiei, nu doar a cadrelor de conducere.

Planificare
(scopuri
/obiective)

Corecţii (ajustări)

Implementare

Verificare
(evaluarea
rezultatelor)
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Fişa 1 - Cursanţi în instituţie
Oferta de instruire
Referinţe :
Legea din 13 august 2004 privind responsabilităţile locale (a se vedea Planul regional de dezvoltare a instruirii ; Planul estimat de instruire). Domenii profesionale prevăzute în
articolul D.333 din Codul Educaţiei : decretul din 10.02.2009, BOEN (buletinul oficial) special nr. 2 din 19.02.2009. Legea din 8 iulie 2013. Legea de orientare şi programare pentru
reconstruirea şcolii Republicii (art. 8).

Tematica din proiectul
instituţiei.

1

- O ferta de instruire face parte
din proiectul instituţiei, sunt
definite obiectivele, sunt
implementate strategiile,
iar indicatorii sunt stabiliţi şi
cunoscuţi de către toţi ?
- Evoluţia şi coerenţa acesteia
sunt luate în considerare şi
explicate în forumurile
ad-hoc.

2

Punerea în aplicare a acesteia

- Cum reuşeşte oferta de instruire a instituţiei să fie în concordanţă cu
• Prevederile şi hotărârile din Planul Regional de Formare,
• Cerinţele de orientare ale familiilor ;
• Perspectivele de inserţie profesională ?
- Instituţia propune o ofertă de instruire completă pentru unul / mai
multe domenii profesionale ?
- Instituţia face parte dintr-o reţea de mai multe instituţii
(complementaritate, platforme tehnice, reciprocitate...) ?
- E xistă legături între sectoare (resurse comune, suport personalizat) ?

Diagnostic partajat şi susţinut

Evaluarea acesteia

Zone de îmbunătăţire

Puncte tari:

Obiective:

Puncte slabe:

Acţiuni propuse şi termene:

3

Indicatori generali.
-C
 are sunt modificările din oferta de instruire a
instituţiei din ultimii 5 ani ?
- E voluţia nivelului de atractivitate al sectoarelor
în ultimii cinci ani ;
- Ratele de continuare a studiilor ;
- Rata de inserţie profesională la N=1, în
conformitate cu nivelul de calificare ?
Aceşti indicatori trebuie să permită o măsurare a
evoluţiei în timp.
Indicator specific instituţiei.
De completat .

4

Opinia unui şef al unui centru de cercetare, de Arnaud DUBOIS, directorul liceului de pregătire
a personalului hotelier François Rabelais - Dugny (departamentul Seine-Saint-Denis) – Académie de
Créteil „Liceul de pregătire a personalului hotelier şi din alimentaţie” François Rabelais face parte
dintre cele zece licee de meserii alese pentru testarea ghidului în septembrie 2012.

Absolvenţii obţin:
-- Certificat de competenţe profesionale, CAP (specializările: bucătărie, restaurant, patiserie)
- Bacalaureat profesional (specializările: bucătărie, comerţ şi servicii de alimentaţie) cu o „secţiune europeană” în cele două specializări
- Atestat de specializare profesională (specializările: barman, bucătar specialist în prepararea deserturilor pentru restaurant, organizator de
evenimente)
- Bacalaureat tehnologic (specializare: servicii hoteliere)
- Curs de echivalare pentru Brevet de tehnician superior, BTS
- Brevet de tehnician superior, specializarea servicii hoteliere-alimentaţie (opţiunea A: strategii de marketing şi management hotelier – opţiunea B:
artă culinară, arta aranjării mesei)
Pentru cadrele didactice implicate în procesul de formare în vederea obţinerii diplomelor de calificare profesională şi tehnologică s-a hotărât
experimentarea ghidului în cele două secţiuni. Pagina de internet a instituţiei: www.lyceefrancoisrabelaisdugny.fr
Este singurul „liceu de meserii” de alimentaţie şi servicii hoteliere din Seine-Saint-Denis. Se confruntă cu probleme legate
de abandonul şcolar (9%). Experimentul a vizat îndeosebi acest aspect.
Experimentul s-a desfăşurat pentru o perioadă foarte scurtă, din septembrie până în martie, şi a fost nevoie să li se demonstreze cadrelor didactice valoarea adăugată a proiectului.
Pentru a se defini planificarea internă a experimentului, începând din luna septembrie 2012 s-a înfiinţat un comitet de supraveghere „deschis”, din care puteau face parte membri ai comunităţii educaţionale. Compus din cadrele de conducere,
un cadru didactic, un reprezentant al personalului auxiliar, un părinte şi un elev, acest comitet s-a ocupat de analiza fişelor
tematice şi de organizarea care trebuia instituită. Au fost formate grupuri de lucru: un grup – cel mai important – a lucrat la
tema „Viaţa elevului”, un al doilea grup la „organizarea pedagogică şi administrativă”, iar al treilea grup s-a ocupat de coordonarea instituţiei.
Având în vedere perioada scurtă a experimentului, nu au putut fi testate toate fişele. S-a optat pentru alegerea fişelor în
funcţie de problemele locale, fără a se căuta o abordare completă.
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Principalele dificultăţi
- A fost necesară găsirea mijloacelor de a-i convinge pe cei din comunitatea educaţională;
- Comitetul de supraveghere s-a ocupat integral de partea administrativă, pentru a nu-i suprasolicita pe membrii echipelor
pedagogice.
Principalele beneficii
Este un instrument care permite :
- utilizarea imediată;
- analizarea funcţionării întregii instituţii. Diverşii participanţi au posibilitatea de a se cunoaşte mai bine între ei, de exemplu
au o percepţie mai bună asupra celorlalte funcţii din cadrul liceului (contabil, director, consilier de orientare-psiholog etc.);
- elaborarea unui tablou de bord plurianual;
- acordarea sprijinului pentru luarea deciziilor;
- adaptarea proiectului instituţiei şi a contractului de obiective;
- o mai bună înţelegere a problemelor cheie ale instituţiei.
Pe un plan mai general, experimentul le-a permis celor mai multe dintre cadrele didactice să îşi schimbe mentalitatea. În
viitor, acestea vor avea în vedere indicatorii şi axa evoluţiei în timpul participării la şedinţele departamentale. S-a format
deprinderea de a completa pleta fişe de acţiuni pentru fiecare proiect cu un element de „autoevaluare”, ceea ce reprezintă
un pas semnificativ pe parcursul unui an.
În ceea ce priveşte problema abandonului şcolar, demersul a fost următorul:
- Etapa 1: analiza problemei pe plan local
- Etapa 2: Ce soluţii pot fi aplicate? Care sunt obiectivele de realizat?
- Etapa 3: Care sunt indicatorii cei mai relevanţi pentru evaluare?
- Etapa 4: Analiza indicatorilor rezultatelor obţinute în anul respectiv şi compararea cu cei din anii precedenţi.
- Etapa 5: Care sunt acţiunile corective ce trebuie instituite pentru anul viitor? Aceste acţiuni corective trebuie puse în
practică, nu doar concluzionate.
Urmări ale experimentului desfăşurat la liceul François Rabelais
Cultura autoevaluării începe să facă parte integrantă din cultura liceului. Vom urma demersul pe viitor şi îl vom integra în
proiectul instituţiei, dat fiind că s-a creat o adevărată dinamică:
- ghidul îi va ajuta pe toţi factorii importanţi ai liceului să aprofundeze ideile privind funcţionarea din punct de vedere atât
pedagogic, cât şi administrativ pe parcursul următorilor ani. De exemplu, contabilul liceului va lua în calcul de acum înainte
acţiunile corective şi va observa modificările la sfârşitul anului;
- existenţa unui demers de autoevaluare la liceul François Rabelais va fi comunicată la nivelul districtului şi al centrului de formare.
Câteva sfaturi pentru cei care doresc să participe la demersul din 2013
- Implementaţi o strategie de prezentare a ghidului persoanelor competente din cadrul instituţiei şi, de asemenea, elevilor
şi părinţilor;
- Implicaţi toate persoanele importante din comunitatea educaţională (cadre didactice, personal administrativ, elevi etc.);
- Alegeţi cei mai buni indicatori şi elaboraţi indicatori specific contextului local;
- Ţineţi cont de tradiţia instituţiei şi de lucrările deja efectuate;
- Înfiinţaţi un „consiliu de asigurare a calităţii” în cadrul Consiliului de administraţie pentru a iniţia autoevaluarea, unul dintre
principalele aspecte ale procesului de asigurare a calităţii;
- Implicaţi-i pe elevi în proces, pentru că asigurarea calităţii este un concept pe care îl vor regăsi şi în cadrul întreprinderii.

Efectele schimbărilor

Întrebare : „Ce strategie de difuzare a ghidului aţi adoptat în instituţia dumneavoastră? Cum aţi procedat?” »
Răspunsul directorului : „I-am acordat o zi. Aceasta este soluţia? Ghidul a fost prezentat fiecărui departament din cadrul
instituţiei (consiliului de administraţie, consiliului pedagogic, consiliului de viaţă liceană, adunării generale a delegaţilor).
Am redus timpul alocat constituirii consiliului pedagogic pentru a ne ocupa de alegerea fişelor tematice. În timpul primului
consiliu pedagogic, am dezbătut problemele pedagogice cu coordonatorii cursurilor. Fişele alese au fost apoi prezentate
altor departamente, cărora li s-au adăugat din ce în ce mai mulţi factori importanţi. »
Întrebare : „Ca liceu de meserii, cum aţi corelat acest demers de autoevaluare şi evaluare externă?”
Răspuns : „În ceea ce ne priveşte, eticheta fusese reînnoită în anul precedent, aşa că nu am făcut nimic în mod special, dar
fireşte că ghidul Qalep poate fi un instrument util pentru etichetă. Un astfel de instrument poate fi util îndeosebi pentru
pregătirea unei cereri de etichetare sau poate fi un stimulent care va permite îndeplinirea condiţiilor pentru reînnoirea etichetei. Într-adevăr, acest ghid reuneşte toate elementele dintr-un caiet de sarcini care sunt verificate în timpul unui audit de
etichetare."
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QALEP, UN PROIECT DE
„TRANSFER DE INOVAŢIE”
Punctul de vedere al partenerului român asupra proiectului Qalep, de Dana STROIE, şefa
departamentului „Programe de formare şi asigurarea calităţii” din cadrul Centrului Naţional de
Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) - România
Proiectul Qalep este un bun exemplu de adaptare a unei recomandări europene la un sistem naţional.
Pe toată durata proiectului, aţi ajuns la o combinaţie puternică de diverşi parteneri, diverse niveluri ale sistemului, prin asocierea reprezentaţilor Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectorilor şi directorilor liceelor profesionale. Aţi răspuns
provocării de a elabora o viziune împărtăşită de diversele părţi implicate în proiect.
Proiectul propune un cadru naţional suficient de flexibil pentru a fi adaptat pe plan local de către instituţiile şcolare. Qalep
se bazează pe un proces holistic care îmbină evaluarea internă bazată pe autoevaluarea liceelor şi evaluarea externă
derulată prin procedura de inspecţie. Reprezintă o abordare globală definitorie pentru Franţa, care include elevii, alte persoane interesate de formare, liceul în sine şi întreprinderea ca loc/centru de formare, autorităţile locale şi aspectele privind
managementul calităţii.
În România, am avut multe de învăţat şi am reţinut câteva aspecte interesante, cum ar fi: întrebările propuse în funcţie de
temă, care dirijează procesul de autoevaluare şi de stabilire cu precizie a indicatorilor ce vor fi folosiţi atât la nivel de sistem,
cât şi la nivel de liceu; proiectul de formare a factorilor importanţi din licee sau chiar faptul de a ne concentra în special
asupra măsurilor corective ale ciclului calităţii. Participarea la proiectul Qalep reprezintă un avantaj pentru noi.

Ce reprezintă proiectul Leonardo – proiectul multilateral de „transfer de inovaţie”
Este un proiect tehnic de formare profesională care necesită înfiinţarea unui consorţiu format din cel puţin trei ţări europene. Prin intermediul său,
părţile participante pot răspunde cerinţelor de formare diagnosticate într-un sector de activitate prin adaptarea instrumentelor inovatoare puse în
practică într-o altă ţară, într-un alt sector sau pentru un alt tip de beneficiari.
În fiecare an, în Franţa sunt selecţionate douăzeci de proiecte de transfer de inovaţie.
În conformitate cu dispoziţiile proiectului Leonardo da Vinci – transfer de inovaţie, rezultatele proiectului Qalep sunt puse la dispoziţia publicului pe
pagina de internet a bazei Adam, în limbile franceză şi engleză (http://goo.gl/Qg6uI). Se subînţelege că aceste rezultate trebuie considerate
documente intermediare, deoarece rezultatele finale nu vor fi făcute publice decât la sfârşitul proiectului, după conferinţa finală.
Pentru detalii despre proiectele Leonardo/proiectele multilaterale de „transfer de inovaţie”: http://www.europe-education-formation.fr/page/
transfert-dinnovation

Partenerii europeni din cadrul proiectului Qalep: contribuţii şi transferuri:
contributions and transferts, par Franz GRAMLINGER, de Franz GRAMLINGER, responsabil al
ARQAVET, Centrul naţional de referinţă pentru asigurarea calităţii în formarea profesională – Austria;
Katalin MOLNAR-STADLER, expert extern al Centrului de Cercetare în Educaţie din cadrul universităţii
Corvinus din Budapesta – Ungaria; Dana STROIE, şefa departamentului „Programe de formare şi
asigurare a calităţii” din cadrul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic
(CNDIPT) - România
Qalep a implicat trei parteneri europeni, toţi fiind experţi în materie de evaluare în ţările lor, şi Centre de Referinţă Naţionale
(National Referent Points) în domeniul de asigurarea a calităţii în formarea profesională.
Organizaţia parteneră din Austria – ARQAVET – este subordonată Ministerului Educaţiei din Austria. Aceasta a avut un
aport important la proiectul naţional intitulat „QIBB” şi lansat în 2004, în vederea iniţierii unui demers pentru calitate în
învăţământul şi formarea profesională din Austria.
Organizaţia partenerului din România este Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT)
şi este subordonată tot Ministerului Educaţiei. Misiunea sa este aceea de a contribui la dezvoltarea atractivităţii şi calităţii
învăţământului profesional şi tehnic.
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Organizaţia partenerului din Ungaria este Centrul de Cercetare în Educaţie din cadrul universităţii Corvinus din Budapesta:
acest Centru a fost înfiinţat datorită Fundaţiei Europene pentru Formare. Misiunea sa este aceea de a promova dezvoltarea
sistemului naţional de educatie şi formare profesională prin formularea de recomandări bazate pe analiza formării profesionale şi a pieţei muncii şi prin elaborarea unor materiale pedagogice inovatoare.
Contribuţia celor trei parteneri
- În România, deciziile referitoare la asigurarea calităţii în învăţământul şi formarea profesională au fost luate încă de acum
zece ani. Am încercat să transmitem rezultatul experienţei noastre factorilor relevanţi implicaţi în proiectul Qalep.
Cadrul propus de recomandarea europeană trebuie adaptat la realităţile naţionale. Asigurarea calităţii şi încercarea de
îmbunătăţire continuă este un proces transversal care trebuie tratat într-o manieră holistică. Mecanismele de asigurare a
calităţii trebuie să fie fundamentate chiar pe strategia educatiei şi formării profesionale. Grupul de factori relevanţi vizaţi de
asigurarea calităţii trebuie implicat în demers, pe care trebuie să îl adapteze. Responsabilităţile fiecărui factor trebuie stabilite cu precizie. Un sfat ar fi acela de a avansa treptat, iar generalizarea să pornească de la proiectele pilot!
- Şi în Ungaria, procesul de asigurare a calităţii cu includerea autoevaluării a fost demarat acum mai bine de zece ani. O
serie de proiecte pilot derulate cu succes începând din anul 2000 ne-a permis dezvoltarea propriei practici de autoevaluare.
De fapt, sistemul nostru de asigurare a calităţii corespunde recomandării europene şi este structurat pe patru domeniicheie:
- management distinct pentru fiecare proces şi descrierea proceselor comune;
- sondaje de satisfacţie în rândul partenerilor;
- un sistem de indicatori comuni;
- un model comun de autoevaluare.
Am instituit un mediu favorabil pentru susţinerea organizaţiilor şi a liceelor profesionale:
- un model de autoevaluare în trei etape, caracteristic învăţământului şi formării profesionale;
- un ghid metodologic pentru autoevaluare;
- formări pentru autoevaluare destinate cadrelor didactice şi formatorilor;
- o bază de date pentru favorizarea benchmarkingului;
- un instrument care să permită justificarea unui „preţ al calităţii”;
- o reţea de instituţii pentru schimburi de experienţă şi capitalizarea acestora.
În final, am dezvoltat un sistem de formare internă a cadrelor didactice care include un instrument de acreditare orientat pe
calitatea programelor de formare.
- În ceea ce priveşte Austria, experienţa noastră de evaluare este în multe privinţe asemănătoare cu cea a altor parteneri. În
cadrul proiectului Qalep, ARQAVET a evidenţiat aspecte distincte dediferențiere . Mai ales în ceea ce priveşte feedbackul
legat de satisfacţia elevilor, cadrelor didactice şi directorilor de instituţii. Comparativ cu Germania sau Elveţia, Austria dispune de puține puncte de vedere formulate de factorii interesați; or, acest lucru este esenţial pentru asigurarea unei
îmbunătăţiri continue. Un alt aspect care trebuie avut în vedere îl reprezintă şi necesitatea de a aborda implicarea cadrelor
didactice în demersul pentru calitate. Toţi aceşti factori trebuie corelaţi cu dezvoltarea unei culturi a calităţii. Avem convingerea că o abordare de tip „bottom up” este de preferat unei abordări de tip „top down”, dar cum o putem realiza? Iniţiativa
naţională „QIBB”, pe care o susţinem, include şcolile, inspectoratele şi ministerul. Fiecare factor relevant are obligaţia de a se
asigura că abordarea calităţii este aplicată în departamentul său. De asemenea, pe plan local au fost desemnaţi manageri
de calitate, pentru a se garanta că sistemele de calitate sunt organizate în mod corespunzător în fiecare instituţie.
Ce au învăţat partenerii din proiectul Qalep
- În cazul României, unul dintre aspectele pe care le-am descoperit este rolul şi importanţa pe care Franţa le acordă vieţii şi
climatului şcolar, care cuprind următoarele:
- implicarea tinerilor în viaţa şcolară,
- participarea părinţilor la viaţa şcolară,
- prevenirea absenteismului şi abandonului şcolar,
- aplicarea unui regulament interior,
- educaţia pentru sănătate (sănătate şi educaţie civică, acţiuni educative cu privire la educaţia sexuală, alimentaţie,
dependenţă de droguri sau alcool, sănătatea ocupaţională etc.)
- deschiderea culturală (politica artistică şi culturală integrată în proiectul instituţiei).
- În cazul Ungariei, citirea ghidului Qalep ne-a încurajat, la fel ca şi în cazul partenerului român, să ne îmbogăţim propriul
model de autoevaluare cu noi domenii: viaţa şcolară, organizarea perioadei şcolare, cooperarea tehnologică, valorificarea
cunoştinţelor dobândite odată cu experienţa. Suntem interesaţi şi de programul de formare referitor la asigurarea calităţii
şi autoevaluării adresat directorilor de instituţii şcolare. În final, vom studia posibilitatea unei certificări pentru instituţiile de
învăţământ şi formare profesională după modelul „liceu de meserii”, pentru a confirma îndeplinirea criteriilor de calitate a
instituţiilor, stabilite în legătură cu principiile cadrului european de referinţă (Eqavet).
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De altfel, Qalep ne poate oferi experienţe noi şi în alte domenii:
Mai întâi, proiectul ne-a îndreptat atenţia către autoevaluarea într-un sistem educaţional centralizat. În 2010 s-a început o
reformă, aflată încă în desfăşurare, pentru introducerea unui sistem centralizat în toate domeniile de educaţie: educatie şi
formare profesională, educaţie generală şi învăţământ superior. În carul învăţământului şcolar care include învăţământul
profesional, sistemul centralizat a fost introdus începând de la 1 ianuarie 2013. De asemenea, un aspect interesant pe care
l-am remarcat este implementarea în Franţa a unui sistem de autoevaluare într-un context centralizat. După douăzeci şi opt
de ani, Ungaria a reintrodus un sistem de evaluare externă bazată pe inspecţie. Acest lucru ridică numeroase întrebări, în
special în ceea ce priveşte rolul evaluării externe, rolul inspecţiei în procesul de autoevaluare, criteriile şi indicatorii de utilizat etc.
Până la sfârşitul anului 2014, vom pregăti 4.000 de inspectori, iar proiectul francez referitor la programul de formare ce îi
vizează pe inspectori este la fel de interesant pentru noi.
În plus, începând din acest an, ne aflăm în plin proces de restructurare a sistemului de formare, concomitent cu introducerea unui sistem „dual”. Experienţa franceză în definirea criteriilor şi indicatorilor generali pentru autoevaluarea perioadelor
de formare în întreprinderi ne poate fi de folos în acest context. În special fişele 16 şi 21 ale ghidului Qalep ne vor fi extrem
de utile pentru perfecţionarea şi dezvoltarea propriului nostru model de autoevaluare.
În sfârşit, strânsa legătură dintre domeniile de autoevaluare şi obiectivele naţionale – cu autoevaluarea ca vector
informaţional pentru factorii politici decizionali – reprezintă pentru noi o sursă de inspiraţie.
- În ceea ce priveşte Austria, proiectul Qalep ne-a oferit o mare cantitate de informaţii despre modul de organizare a unui
proiect coordonat de către minister şi orientat spre instituţiile şcolare de formare, precum şi despre responsabilitatea membrilor de conducere în cadrul proiectului şi necesitatea de a stabili obiective precise şi de a structura procesul. La fel ca în
cazul partenerilor din România şi din Ungaria, considerarea şcolii ca spaţiu social, şi nu doar ca loc de învăţare, ne face să
examinăm îndeaproape situaţia noastră şi să definim indicatorii corespunzători.
Care va fi următoarea etapă?
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QALEP: REZULTATUL
După un experiment desfăşurat în trei academii, demersul iniţiat de proiectul Qalep este disponibil de acum pentru alte cinci academii (Aix-Marseille,
Paris, Limoges, Nantes, Clermont-Ferrand).
Planul de formare elaborat în cadrul proiectului va fi implementat începând cu anul şcolar 2013-2014.

Difuzarea rezultatelor şi planul de formare,de Olivier VANDARD, şeful biroului liceelor
profesionale şi vocaţionale (DGESCO A2-2) – Ministerul Educaţiei Naţionale, subdepartamentul „Licee
şi formare profesională pe tot parcursul vieţii” (Direction Générale de l’Enseignement Scolaire,
DGESCO – Direcţia Generală a Învăţământului Şcolar)
În urmă cu doi ani, în cadrul depunerii proiectului european Qalep, ne-am angajat ca, până în anul 2020, 90% dintre liceele
profesionale să fie implicate în procesul de autoevaluare! De acum înainte, până la finalizarea proiectului, această ambiţie
ni se pare realistă. A fost elaborat un plan de formare destinat pregătirii cadrelor de conducere din liceele profesionale (şi
din liceele cu profil general şi tehnologic în care există o secţie cu profil profesional) pentru coordonarea structurilor, punându-le la dispoziţie un instrument de autoevaluare. Ţinând cont de rezultate şi de efectele pozitive constatate în instituţiile
în care au avut loc experimente „Qalep”, directorul general al instituţiei şcolare împreună cu directorul Şcolii Superioare de
Educaţie Naţională au luat hotărârea de a implementa acest plan ambiţios de formare.

Principiul planului de formare:
Pentru anul şcolar 2013-2014, planul se adresează unui număr de cinci academii reprezentative pentru teritoriul naţional
(Paris, Aix-Marseille, Nantes, Clermont-Ferrand şi Limoges). Începând cu anul şcolar 2014-2015, proiectul trebuie să se
regăsească în toate instituţiile de învăţământ superior, fie că este vorba despre formare mixtă, directă sau prin corespondenţă.
A fost creat un site de internet dedicat formării, cu numeroase resurse.
Planul de formare vizează două tipuri diferite de persoane şi se va derula în două etape:
n vor fi înfiinţate cinci echipe universitare interdisciplinare şi vor fi instruite pentru demersul pentru calitate. Din componenţa
echipelor vor face parte şefii instituţiilor, consilieri principali de educaţie (CPE), ingineri pentru instituţiile şcolare (IPE), consilieri de educaţie tehnologică (CET) şi formatori. Aceste echipe vor fi însoţite de un comitet de coordonare naţional, format
din reprezentanţi ai Inspectoratului General al Administraţiei Educaţiei Naţionale (IGAENR), Inspectoratul General al
Educaţiei Naţionale (IGEN), Direcţia Generală a Învăţământului Şcolar (DGESCO), Centrul Internaţional de Studii Pedagogice
(CIEP), cadre academice şi Şcoala Superioară de Educaţie Naţională (ESEN). Comitetul naţional are misiunea de a însoţi îndeaproape echipele universitare.
n fiecare echipă universitară le va propune liceelor profesionale din cadrul academiei activităţi de formare.

Aceste activităţi
de formare trebuie să abordeze:
-noţiunile elementare de asigurare a calităţii,
-noţiunile elementare de evaluare şi autoevaluare,
-demersul pentru autoevaluare în cadrul liceului prin propunerea de materii de studiu şi formare profesională,
-o prezentare a ghidului şi a implementării sale,
-funcţionarea echipei de proiect.
Fiecare academie va propune formarea prin cursuri „à la carte” (personalizate) diferite în funcţie de dimensiune, experienţă
şi context local. A doua etapă va consta în secundarea instituţiilor în implementarea reală a autoevaluării. Această etapă
este esenţială şi trebuie să se desfăşoare în intervalul ianuarie-iunie 2013 pentru cele cinci academii pilot. Va fi necesară
stabilirea unei apropieri cu instituţiile, iar unele academii au ales să desemneze instructori dintre propriile cadre pentru a
susţine proiectul (de exemplu, Aix-Marseille).
Pe parcursul celor trei ani, comitetul de coordonare naţional, care se ocupă de proiect, va supraveghea echipele.
Sunt prevăzute deja mai multe iniţiative academice: organizarea de seminare de formare, detaşări în cadrul instituţiilor etc.
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Opinii ale membrilor echipei academice pilot din Aix-Marseille, de Alain BRUNIAS şi Sabine
BRISMONTIER, inspectori de educaţie naţională pentru academia din Aix-Marseille
Contextul academiei din Aix-Marseille:
Cu şaizeci şi cinci de licee profesionale şi politehnice incluse în profilul de învăţământ profesional, precum şi treizeci şi trei
de instituţii private, Aix-Marseille este considerată o academie de mari dimensiuni.
Patruzeci dintre instituţii sunt etichetate „licee de meserii”, iar nouă dintre acestea sunt private.
În cadrul academiei există deja dispoziţii de îndrumare, evaluare internă şi evaluare externă, în special :
- îndrumarea instituţiilor de către echipe din mai multe categorii (persoane de conducere, întreprinderi, părinţi, elevi, inspectori) cu scopul de a ajuta echipele să îşi îmbunătăţească performanţa;
- un instrument de autoevaluare sistematică pentru colectarea informaţiilor din fiecare instituţie;
- un instrument de evaluare externă;
-„inspecţii pregătite în comun”: o echipă de inspectori petrece două zile într-un liceu profesional cu o clasă şi o echipă
pedagogică;
- un protocol de evaluare a lucrului în echipă va fi experimentat în anul şcolar 2013-2014 (instrument elaborat în cadrul
„Programului de lucru academic”);
- un proiect experimental pentru anul şcolar 2013-2014 care vizează autoevaluarea şi evaluarea proiectelor de mobilitate a
elevilor;
- documente de „pregătire pentru evaluarea individuală a profesorilor” propuse de către inspectori pentru anumite discipline. Aceste documente fac parte dintr-un demers pentru autoevaluare;
- inspecţii individuale ale profesorilor, discuţii şi rapoarte de inspecţie.

Formarea echipei academice:
I-am propus rectorului să se ocupe în primă fază (2013-2014) numai de liceele profesionale publice, urmând ca în anul şcolar
2014-2015 să includă şi liceele private, pentru faza de generalizare.
Am format echipa academică respectând protocolul (doi inspectori de educaţie naţională pentru învăţământul secundar,
un inspector pedagogic regional, doi directori de instituţii şi un consilier principal de educaţie), apoi am adăugat un al doilea consilier principal de educaţie, considerând consolidarea vieţii şcolare un element primordial pentru autoevaluarea
liceelor profesionale. Mai sunt prezenţi: inspectorul general al educaţiei naţionale – membru corespondent al academiei
(IGEN-COAC), doamna secretar general adjunct şi decanul inspectorilor de educaţie naţională pentru învăţământul secundar din cadrul academiei.
Ţinând cont de suprafaţa teritoriului şi de repartizarea inegală a instituţiilor de învăţământ, am luat hotărârea de a adăuga
un punct intermediar şi de a crea echipe departamentale.
Planul de acţiune prevăzut:
- înaintarea planului de acţiuni către rector în vederea validării;
- constituirea echipelor departamentale şi instruirea tuturor membrilor;
- întocmirea unei note de cadru structural (şi a caietului de sarcini) adresată directorilor instituţiei şcolare;
- crearea unui spaţiu virtual (pagină de internet, platformă) dedicat autoevaluării;
- organizarea primului seminar, cu participarea tuturor directorilor instituţiei şcolare şi a consilierilor principali de educaţie;
- instruirea şefilor de lucrări cu privire la autoevaluare;
- etapa cheie: înfiinţarea unei echipe de calitate de către directorul fiecărei instituţii şcolare. Provocarea constă în alegerea
echipei corespunzătoare, în funcţie de context, şi cooptarea unui număr cât mai mare de persoane, de exemplu şefi de
lucrări. Echipa academică va putea oferi consiliere şi îi va putea ajuta pe directorii instituţiei şcolare în cadrul acestei etape;
- demararea experimentului de autoevaluare în toate instituţiile publice de învăţământ profesional;
- stabilirea unei faze de îndrumare a echipelor, cu structură adaptabilă, în funcţie de cerinţele specifice;
- organizarea celui de-al doilea seminar: rezultatele şi valorificarea lucrărilor efectuate.
Perspective :
Problema pe termen lung este integrarea deplină a acestui instrument în cadrul celor existente şi implicarea unui număr cât
mai mare de factori relevanţi pentru ca instrumentul să fie eficient, adecvat şi durabil.
„Autoevaluarea liceelor profesionale” trebuie inclusă în programul de lucru academic şi este necesară corelarea instrumentului de susţinere a instituţiilor şcolare cu ghidul de autoevaluare Qalep: autoevaluarea trebuie utilizată în cadrul proiectului
instituţiei şi a contractului de obiective, de exemplu în timpul reînnoirii contractului de obiective. În sfârşit, cultura
autoevaluării va trebui inclusă în formarea iniţială şi continuă a profesorilor şi a inspectorilor stagiari. Pentru o perioadă de
timp foarte scurtă din acest an, am considerat utilă pregătirea instructorilor din cadrul planului academic de formare, pentru ca aceştia să poată oferi răspunsuri pertinente la întrebările profesorilor aflaţi în perioada de stagiatură.
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Urmări ale schimbărilor

Întrebare : „Ce perioadă de timp aveţi în vedere pentru difuzarea rezultatelor demersului pentru calitate iniţiat cu proiectul
Qalep?”
Răspunsul ministerului: „Este un proces pe termen lung, care durează între cinci şi zece ani, dar care trebuie demarat în
prezent. De fapt, procesul a fost deja lansat prin întocmirea contractelor de obiective şi stabilirea de relaţii contractuale.
Întrebarea este: cum putem sprijini procesul? În intervalul 2001-2013, liceele de meserii au realizat progrese uriaşe. Unele
licee au dezvoltat parteneriate foarte strânse cu întreprinderile sau au legături cu instituţiile de învăţământ superior. Toate
acestea fac parte din obiectivul de redresare a producţiei şi este nevoie de zece ani pentru a obţine rezultate reale. Este deci
încurajator şi demonstrează faptul că nu trebuie să impunem un anumit model, ci să coordonăm o propunere.”
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CONCLUZII
De Martine CARAGLIO, inspector general în cadrul Inspectoratului General al Administraţiei Educaţiei
Naţionale şi Cercetării (IGAENR)
Am onoarea să fiu cea care încheie această zi.
Voi încerca să transpun ideile membrilor comisiei de coordonare, care mi-au încredinţat misiunea de a prezenta concluziile.
În instituţiile de învăţământ secundar sau superior, nu este ceva neobişnuit să observi că toată lumea doreşte calitate sau se
gândeşte să ofere un învăţământ de calitate, dar sunt puţini cei care se încumetă să definească sau să măsoare calitatea.
Voi aborda aşadar două puncte în această concluzie:
- Beneficiile acestei activităţi europene care ne-a permis o mai bună definiţie a calităţii;
- Beneficiile difuzării informaţiilor obţinute în urma acestui demers.

Beneficiile şi calitatea acestui proiect european
Dezvoltată pe larg la nivel european, atât în învăţământul superior, cât şi în formarea profesională şi chiar şi în învăţământul
preşcolar, problema calităţii a fost şi este prea puţin tratată în instituţiile de învăţământ şi formare din Franţa.
Abordarea calităţii vizează în principal instituţiile de formare profesională care poartă eticheta de „liceu de meserii” şi etichetele GRETA.
În cazul instituţiilor şcolare de alte niveluri, fie că este vorba despre instituţii de învăţământ general secundar, şcoli elementare sau unităţi de învăţământ preşcolar, această abordare este deseori ignorată şi este chiar un subiect controversat.
Putem observa aici cel puţin două motive:
- pe de o parte, existenţa unei legislaţii naţionale este adesea percepută ca o garanţie a calităţii. Mai mult, faptul că statul
este indirect implicat garantează bunul mers al instituţiilor sale;
- pe de altă parte, demersul pentru calitate, pentru o mare parte a cadrelor didactice din Franţa, este sinonim cu globalizarea programului de lucru, competiţiei, sectorului educaţional şi managementului pe care intenţionează să le menţină în
şcoală.
Aveam aşadar nevoie de un subterfugiu, aveam nevoie de sprijinul partenerilor noştri europeni:
- nu doar pentru a demonstra că acest concept importat de „demers pentru calitate” este o preocupare de actualitate pentru sistemul de educaţie;
- ci şi pentru a reflecta la definiţia conceptului, la utilitatea sa „în şcoala noastră” şi pentru a ne ajuta să construim instrumente de sprijin pentru personalul didactic.
Diferenţele dintre sistemul nostru educaţional şi cel al partenerilor ne-au făcut să înţelegem foarte repede că nu se poate
face „copy/paste” şi că transferul de inovaţie este „condamnat” să ţină cont de contextul, problemele şi mediul din ţara
„ţintă”.
Cuvintele menţionate astăzi, „dialog, interacţiune, confruntare”, şi-au recăpătat adevăratul sens în timpul întrunirilor
noastre şi pe măsură ce progresăm atât cu realizarea, cât şi cu implementarea ghidului Qalep.
Am dobândit resurse preţioase din această „condamnare” datorită partenerilor noştri europeni şi experimentului desfăşurat
în cele zece licee participante.
Cât despre munca depusă în cei doi ani, se pune problema urmărilor şi a beneficiilor difuzării rezultatelor.
Cu alte cuvinte, ne aflăm într-un moment mai relaxat care să ne permită să propunem ghidul pe pagina de internet Eduscol
(site-ul pedagogic al Ministerului Educaţiei Naţionale) şi să aşteptăm să atragă atenţia cuiva?
Sau avem obligaţia de a dezvolta acest demers în toate instituţiile noastre de învăţământ... dacă vrem ca şcoala noastră să
intre în lumea modernă, ştiind că se află deja în Europa; dacă vrem să o includem într-o perspectivă de îmbunătăţire
continuă, fiind conştienţi de faptul că trebuie să răspundem neapărat la problemele unei economii bazate pe cunoaşterea
şi concurenţa informaţională?
Am ales a doua parte a frazei. Aceasta este ce-a de-a doua parte a discursului meu:
Beneficiile difuzării rezultatelor
Merită să ne oprim puţin asupra întrebării pe care unii dintre dumneavoastră v-aţi adresat-o: „Care este valoarea adăugată
pentru acest demers pentru calitate şi autoevaluare?”
Mai întâi, este utilă o abordare a calităţii în educaţie în măsura în care dispunem deja de alte instrumente şi concepte pentru
a aborda evaluarea sistemelor şi, mai ales, a rezultatelor, eficacităţii şi eficienţei?
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Suntem de părere că un concept de calitate în educaţie marchează o diferenţă de abordare comparativ cu aceste modele
fiindcă:
- pe de o parte, calitatea include toate efectele educaţiei, nu doar rezultatele acesteia,
- pe de altă parte, reprezintă un cadru de referinţă pentru practicile de evaluare – în special cele de autoevaluare – care nu
ar exista fără acest demers.
Din această perspectivă, ne interesează în mod special comportamentul social care se dezvoltă în şcoală, ca de exemplu
dispreţul faţă de cei mai slabi, competiţia individuală cu orice preţ sau lipsa de respect faţă de fete.
Autoevaluarea din cadrul unui demers pentru calitate, luând în considerare – în afară de rezultate – toate efectele educaţiei,
include această reflectare asupra modalităţilor implicite, dar importante, de a interveni.
Pe scurt, şcoala franceză nu se poate lipsi, dacă se doreşte îmbunătăţirea sa, de un demers prin care să îi fie verificate toate
efectele.
A doua axă care justifică difuzarea rezultatelor: instrumentul şi provocările care trebuie depăşite, reprezentate de
acest demers.
În cazul învăţământului profesional, provocările sunt importante: reducerea numărului de absolvenţi fără diplome şi facilitarea trecerii la învăţământul superior, îndrumarea în vederea integrării în mediul profesional. Provocări care trebuie
depăşite există însă la toate nivelurile de învăţământ. De exemplu, în învăţământul superior, provocările din prezent sunt
admiterea unui anumit tip de persoane, scăderea procentului de promovare a examenului de licenţă, integrarea studenţilor
pe piaţa muncii şi participarea la cercetarea internaţională.
Analizarea chiar de către instituţia de învăţământ a procedeelor, organizării şi funcţionării implementate pentru a reuşi
reprezintă, fără îndoială, un element esenţial pentru atingerea acestor obiective.
Această autoevaluare este un instrument de coordonare:
- prin posibilitatea efectuării de investigaţii amănunţite (date disponibile în orice moment, luarea în considerare a datelor
mai calitative, contextul, raport imediat la faţa locului etc.),
- printr-o mai bună implicare şi, prin urmare, participarea factorilor relevanţi interesaţi (comunitatea educaţională),
- prin responsabilizarea nu doar a managerilor publici, ci şi a întregului personal al instituţiei de învăţământ,
- prin reajustări permanente.
Autoevaluarea este în egală măsură un element de credibilitate a instituţiei de învăţământ atât pentru autorităţile tutelare,
cât şi pentru utilizatori. Este o comunicare indispensabilă.
În concluzie, vedem foarte clar că această abordare nu mai face din instituţia de învăţământ un „ceva”, ci un „cum” . Acest
„cum” reprezintă urmărirea calităţii care, în mod paradoxal, produce standarde şi standardizări, ducând la nesiguranţă,
lucrări incomplete şi o multitudine de întrebări.

* Aceşti termeni, precum şi o parte din aceste afirmaţii fac referire la articolul lui François Robert, „Une approche conceptuelle de la qualité en éducation”, din „Les
dossiers des sciences de l’éducation”, nr. 13, Presses universitaires du Mirail, Toulouse, 2005.
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PARTENERII PROJECTULUI QALEP
Iniţiatorul proiectului
n Centrul Internaţional de Studii Pedagogice (CIEP): instituţie publică naţională şi operator de referinţă al ministerelor
educaţiei şi învăţământului superior pentru implementarea cooperării internaţionale în domeniul educaţiei.
Comitetul de coordonare
n Centrul Internaţional de Studii Pedagogice (CIEP).
n Ministerul Educaţiei Naţionale: elaborează politica educaţională şi pedagogică, precum şi programa şcolilor, colegiilor,
liceelor şi liceelor profesionale.
n Inspectoratul General al Administraţiei Educaţiei Naţionale şi Cercetării: se află în subordinea Ministrului Educaţiei
Naţionale şi a Ministrului Învăţământului Superior şi Cercetării. Are competenţă în privinţa tuturor aspectelor administrative
ale sistemului de educaţie, învăţământ superior şi cercetare. Monitorizează implementarea politicilor educaţionale şi impactul lor general.
Factorii relevanţi francezi, parte implicată în conducerea lucrărilor
n Inspectoratul General al Educaţiei Naţionale: organism aflat sub autoritatea ministrului. Exercită funcţii de control, studiere şi evaluare şi emite avize şi propuneri privind funcţionarea şi eficienţa sistemului de învăţământ.
n Şcoala superioară a educaţiei naţionale, învăţământului superior şi cercetării este responsabilă de elaborarea, coordonarea şi implementarea procesului de formare a cadrelor de conducere pedagogice şi administrative din sistemul de educaţie
naţională.
n Instituţiile de învăţământ în care s-a experimentat ghidul Qalep: zece instituţii de învăţământ profesional etichetate „licee
de meserii” provenite din trei academii – Caen, Créteil, Strasbourg.
Partenerii europeni
n Austria: ARQAVET se află în subordinea Ministerului Educaţiei din Austria şi este centrul de referinţă al calităţii învăţământului
şi formării profesionale din Austria. Rolul ARQAVET este de a pune în legătură părţile participante din Austria şi de a stimula
o mediere la nivel european. De asemenea, are rolul de a aduce o contribuţie inovatoare şi proactivă în cadrul reţelei europene.
n Ungaria: Centrul de Cercetare în Educaţie afiliat universităţii Corvinus din Budapesta. Misiunea sa constă îndeosebi în
dezvoltarea învăţământului şi formării profesionale (EFP) prin propunerea de recomandări bazate pe analiza datelor
naţionale şi internaţionale, rezultatele cercetărilor şi politicilor referitoare la învăţământ şi formare profesională.
n România: misiunea Centrului Naţional pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) este de a contribui la dezvoltarea şi atractivitatea filierelor de învăţământ şi formare profesională din România. CNDIPT asigură ralierea
sistemului de educaţie din România la evoluţiile europene şi joacă un rol esenţial în elaborarea strategiilor naţionale pentru
învăţământ şi formare profesională.
Conţinuturi colectate de Béatrice Weill (www.kaleido-scop.com).
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