GHID DE CALITATE
Recomandări pentru managementul calităţii in educaţia
internaţională la ISO 29990:2010
“Servicii de predare în educaţia non-formală şi educaţia
profesională – Cerințe de bază pentru prestatorii de
servicii”
A patra ediţie 2013

▄ Exemplar
© 2013 RKW Berlin GmbH
A patra ediţie, septembrie 2013
Toate drepturile rezervate.

RKW Berlin GmbH
Kronenstr. 18-19
10117 Berlin
Germany
E-mail: thomas.rau@rkw-bb.de

Acesta ediţie a STANDARDELOR DE CALITATE a fost dezvoltată în cadrul
proiectului Leonardo da Vinci Transfer of Innovation QuaGcu fonduri asigurate
de Uniunea Europeană. Autorii au drepturi exclusive asupra materialului
publicat şi modul de utilizare a informaţiilor publicate în acesta.

Conţinut
Listă a abrevierilor of Abbreviations ............................................................................................... ii
Prefaţă 1
1.

Scopuri .............................................................................................................................. 4

2.

Aria de aplicabilitate ........................................................................................................... 5

3.

Forme de EducațieInternationala ....................................................................................... 6

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Subsidiare straine si divizii internaționale ........................................................................... 6
Predarea hibrid .................................................................................................................. 6
e-learning........................................................................................................................... 6
Invatarea la distanta si traninguri ....................................................................................... 6
Francize ............................................................................................................................. 7
Trainingul in grup transfrontalier ........................................................................................ 7
Parteneriate ....................................................................................................................... 7
Înțelegeri de cooperare ...................................................................................................... 8
Înțelegeri de twinning ......................................................................................................... 8
Educație virtuala ................................................................................................................ 8

4.

Principii de cooperare ........................................................................................................ 9

5.

Competențe Interculturale ................................................................................................ 12

6.

GHIDUL DE CALITATE: Recomandări ............................................................................ 14

Anexa A:

i

Cod de conduită pentru partenerii internaţionali ................................................... 37

Listă a abrevierilor of Abbreviations
CEFR
CEN

CSR
DIN
ECVET
EFQM
ESF
EQAVET
EQF
EU
GATS
ILO
ISCED
ISO
LSP
OECD
PAS
PDCA
QM
RAM
UNCTAD
UNESCO
WCAG
WTO

ii

Cadrul european de referinţă pentru limbi străine
Franceză: ComitéEuropéen de Normalisation
Engleză: European Committee for Standardization
Română: Comitetul European pentru Standardizare
Resoindabilitate Socială
Institutul German pentru Standardizare
German: Deutsches Institut fürNormung
Sistemul European de Credite pentru Formarea Profesională
Fundația Europeană pentru Managementul Calități
Unitatea Executiva Pentru Finanțarea Învăţământului Superior
Reţeaua Europeană pentru Asigurarea Calităţii în Educaţia şi
Formarea Profesională
Cadrul European al Calificărilor
Uniunea Europeană
Acordul general asupra comerțului cu servicii
Organizația Internațională a Muncii
Clasificarea Internațională Standard a Educației
Organizaţia Internaţională pentru Standardizare
Furnizor de Servicii în Învăţământ
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
PubliclyAvailableSpecification
Plan-Do-Check-Act
Quality Management
ResponsibilityAssignmentMatrix
Conferinţei Naţiunilor Unite pentru Comerţ şi Dezvoltare
Organizația Națiunilor Unite pentru Educație , Știința și Cultură
Web Content AccessibilityGuidelines
Organizația Mondială a Comerțului

Prefaţă

Prefaţă
În ultimii ani, problema calităţii şi garantarea acesteia în cadrul filierelor de educaţie
vocaţională şi de educaţie profesională a ajuns în atenţia a numeroase ţării. Motivul este
schimbarea centrului de importanta, de la furnizor la cerere precum şi impactului noilor cadre
naţionale şi internaţionale. Numeroase organizaţii internaţionale, cum ar fi UNESCO si
OECD, au ca prioritate a mandatelor lor garantarea calităţii în educaţie. Organizaţia Mondială
a Comerţului (WTO) a declarat educaţia ca fiind subiectul principal al clauzelor serviciilor a
rundei GATS şi, în acest context, au subliniat nevoie de transparenţă şi standarde
internaționale comune în serviciile de predare.Organizaţia Internaţională pentru
Standardizare (ISO) a publicat ISO 29990:2010 ca standard pentru furnizorii de servicii in
domeniul educaţiei vocaţionale non-formale şi traininguri. De asemenea, după declaraţia de
la Copenhagen din 2002, Uniunea Europeana a acordat educaţie o importată sporită. Astfel
a devenit prioritară cooperarea pe asigurarea calităţii, în special în ceea ce priveşte modelele
şi metodele, precum şi o criterii de calitate comune. Acest lucru este reflectat in prioritățile
proiectelor pilot LEONARDO DA VINCI şi creareaReţeaua Europeană pentru Asigurarea
Calităţii în Educaţia şi Formarea Profesională(EQAVET), printre alte măsuri.
Deşi există numeroase scheme de calitate pentru companii şi furnizorii de servicii de predare
de diferite tipuri,încă nu există standarde de calitate potrivite în ceea ce priveşte cooperarea
internaţională în educaţie.Prezentul GHIDDE CALITATE va redresa această situaţie.Acesta
suplimentează sistemele de management al calităţii pentru furnizorii de servicii în educaţie
(LSPs)oferind recomandări pentru asigurarea calităţii in designul şi managementul relaţiilor
internaţionale dintre diferite LSP. GHIDUL DE CALITATE este centrat pe calitatea educaţiei
şi a educaţiei profesionale oferite de acele LSP-uri care lucrează în parteneriate
internaţionale; precum şi în ceea ce privește eficienţa, ţintele şi strategiile, viabilitatea
economică a acestora, şi, cel mai important, impactul serviciilor acestora asupra studenţilor.
Prima ediţie a acestui GHID DE CALITATE a fost dezvoltata ca parte a unui proiect sub
auspiciileDepartamentului Senatului pentru Munca, Integrare, si al Femeilor din Berlin si a
Ministerului Brandenburg al Muncii, Afacerilor Sociale, al Femeii si Familiei.Proiectul a fost
finanţat de statele federale precum si de Unitatea Executiva Pentru Finanțarea
Învăţământului Superior (ESF). GHIDUL DE CALITATE a fost creat pentru şi în colaborare
cu diferite LSP-uri care oferă educaţie profesională în colaborare cu parteneri internaţionali.
Activitatea de cercetare a fost condusă de RKW Berlin GmbH, şi a fost ajutată şi susţinută de
crearea de reţele, grupuri de experţi şi de conducerea acestui proiect pilot în conformitate cu
procedurile recomandate de Ghid.
În a doua ediţie a GHIDULUI DE CALITATE a fost pregătit în cadrul proiectului pilot
LEONARDO DA VINCI. Acesta este disponibil in germană, engleză, poloneză, italiană,
spaniolă şi catalană. Îmbunătăţirile sunt bazate pe experienţele ce au urmat
implementăriiGhidului de cătreurmătorii parteneri a proiectului:
Germania:

RKW Berlin GmbH; RKW Brandenburg GmbH; bbw Bildungszentrum
Frankfurt (Oder) GmbH; Bergische Universität Wuppertal; Institut für
Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung gGmbH, Halle; SteinbeisHochschule Berlin; Unternehmerverband Brandenburg e.V., Cottbus;
Prof. Dr. Wilske und Schliecker Partnerschaft Unternehmens-und
Personalberatung, Blankenfelde;
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Italia:

Agenzia Formazione Lavoro (AGFOL) s.c., Venice;GNOSIS s.c:, Venice;

Polonia:

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Zielona Góra;
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, Poznań; Zespół Szkół
Odzieżowych im. W. Reymonta, Poznań;

Suedia:

Internationell kompetens AB, Malmö; KrinovaScience Park, Krinova;

Spania:

Directorio de Formación (dirfo), Madrid; International House Company
Training, Barcelona.

Prima si a doua ediție a Ghidului este bazata pe sistemul de managementul calităţii i QM
STAGE MODEL, care a fost publicat ca PAS 1037:2007 de Institutul de Standardizare
Germania (DIN). In cea de-a treia ediție, recomandările pentru designul bazat pe calitate si
conduita parteneriatelor educaționaletransnaționale au fost legate de un standard
internaţional, ISO 29990:2010 "serviciile de predare pentru educația non-formala si
pregătirea profesionala - cerințe de baza pentru furnizorii de servicii" - si dezvoltata in
continuare.
Legătura dintre GHIDULUI DE CALITATE şi ISO 19990:2010
îmbunătățeșterecomandările considerabil deoarece acest standard specifica criterii agreate
internațional pentru un management al furnizorilor de servicii de predare eficient. In plus, ISO
29990:2010 ca standard internațional este potrivit pentru scopul internațional a GHIDULUI
DE CALITATE.
A treia ediție a manualului a fost dezvoltata ca parte a proiectului de dezvoltare a
Departamentului Senatului pentru Munca, Integrare, si al Femeilor din Berlin si a Ministerului
Brandenburg al Muncii, Afacerilor Sociale, al Femeii si Familiei si finanțat de statele federale
precum si prin European Social Fund. Proiectul de "transfer al inovației" Leonardo DaVinci,
Transferul QUALITY GUIDELINES (QuaG) a avut ca scop adunarea de experiențe de
implementare a Ghidului in diferite tari europene si efectuarea de activităţii de diseminare.
Rezultatele acestui demers au dus la a patra ediție a prezentului GHID DE CALITATE.
Îmbunătăţirile din aceasta ediție sunt bazate pe experiențe ale următorilor parteneri ai
proiectului ce au folosit si implementat Ghidul:
Bulgaria:

sikos-uc

Germania:

RKW Berlin GmbH, iswGmbH

Letonia:

BiedribaEurofortis

Polonia

Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Zielona Góra;
Zespół Szkół Odzieżowych im. Wł. Reymonta, Poznań;

Romania:

International House Bucharest

Si EAQUALS, o asociațieinternaționala a furnizorilor de servicii de predare de limbi străine.
GHIDUL DE CALITATE a fost special dezvoltat pentru si a avut ca țintă orice organizație cu
legături cu serviciile de predare internaționale. Managementul de buna calitate si in special
mediul internațional eterogen si in continua mișcare adesea necesita ca organizațiile de
predare să îşi dezvolte un simt critic si depinde de participarea activa a acționarilor in
procesul de schimbare.
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Note asupra implementării GHIDUL DE CALITATE sunt publicare intr-un Compediu separat.
Compediulconține sugestii pentru probleme tipice si recomandări pentru dezvoltarea calităţii
si garantarea calităţii derivate din analiza si experiența practica cooperarea in predarea
internaționala. Conține o gama larga de metode si ustensile pentru practica manageriala
precum si asistenta in dezvoltarea unei maniere sistematice si orientata pe scopuri. In
esența, acest compedium este un volum exhaustiv pentru informații suplimentare si adăugiri
la recomandări.
A patra ediție a GHIDULUI DE CALITATE si compediumului pentru aceasta ediție sunt
disponibile in germana, bulgara, poloneza, letona si romana. Documentele pot fi
downloadate de pe:
www.leonardo-tqp.eu; www.quag.eu; şiwww.adam-europe.eu.
In afara de GHIDUL DE CALITATE, RWK Berlin oferă ustensile pentru evaluarea serviciilor
de predare internaționale. iCheckdefineștecerințele pe care serviciile de predare trebuie sa
le îndeplinească si faciliteazăcomparațiile intre diferite tipuri de standarde. Aceasta
încurajează folosirea criterii acceptate si transparente pentru servicii de predare
internaționale, si astfel oferă un standard pentru calitate in predare internațional precum si un
indicator a ceea ce trebuie monitorizat in centrele de predare astfel încât sa se asigure
eficienta predăriitransnaționale.
Aceasta ediție a GHIDULUI DE CALITATE este împărţit in șase capitole. Primul descrie
obiectivele manualului. Apoi scopurile acestora sunt definite in capitolul 2, si tipurile de
educațietransnaționala sunt menționate in cadrul scopurilor sunt explicate in detaliu in
capitolul 3. In plus fata de legislația si standardele naționale, in cooperarea internaționala in
educație este necesar un cod de conduita si capitolul 4. Competentele interculturale joaca un
rol crucial in planificarea si implementarea serviciilor de predare transnaționale. Aceste
competente sunt prezentate in capitolul 5. Ultimul capitol este partea cea mai extinsa si mai
importanta din GHIDUL DE CALITATE. Conține un tabel detaliat de recomandări specifice
pentru managementul calităţii in educație ce presupune cooperarea internaționala intre
LSPuri.
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1.

Scopuri

Managementul educației si al cerințelor educației a devenit un element cheie in dezvoltarea
economica. Majoritatea tarilor se confrunta cu o scădere in cererea de servicii in domeniul
educației, in special in ceea ce privește educația vocaționala si pregătirea profesionala.
Acest lucru se întâmpla pe fundalul unei cereri tot mai mari pentru cunoștințe si aptitudini si o
recunoaștere a nevoii de educație de-a lungul vieții. Acesta din urma subliniază importanta
crescânda a cooperării internaționale pentru a asigura eficienta preț-cost si varietate, pe
langa clauza europeana esentiala - calitatea.
Educatiainternationala si mobilitatea interfrontaliera a furnizorilor presupune proceduri de
garantarea calităţii i si sisteme similare cu acelea folosite in invatamantul mediu si superior.
Sistemele existente de managementul calităţii i folosite in institutiieducaționale, ca ISO
9001:2000, ISO 29990:2010, modelul EFQM, si modelul QM STAGE (PAS 1037:2004), nu
contininstructiuni specifice referitoare la activitatileinternaționale a furnizorilor de servicii de
predare.
GHIDUL DE CALITATE a fost creat pentru a suplimenta ISO 29990 2010, oferind instructiuni
si recomandari pentru managementul calităţii i a activitatiloreducaționaleinternaționale.
Standardele se aplica, pe de o parte proceselor manageriale si, pe de alta parte, structurilor
si serviciilor educaționale. Acest lucru incurajeaza transparenta printre furnizorii nationali si
internationali care adera la aceste standarde. Educatiainternationala implica depasirea
barierelor culturale, lingvistice si legislative in aceasimasura ca depasireagranitelor fizice, fie
ele naționale sau continentale. Adesea este dificil de adaptat si armonizat diferite sisteme
bazate pe diferite puncte de vedere si de referinta. Tinta este imbunatatireaompetentele
culturale, o mai mare transparenta a serviciilor, proceselor si rezultatealoreducaționale
recomandate de ghid, ca si standarde minime acceptate, acestea ajută furnizorii să creeze și
să efectueze servicii educaționale transparente și mult mai eficiente.
Acest GHID DE CALITATE a servit la:
 promovarea unei scheme centrate pe predare pentru cooperarea educationala
internațională și pentru a oferi o bază cat mai solidă pentru încredere reciprocă, astfel
contribuind la crearea unei mai mari armonii intre sistemele europene de educație;
 asigurarea unui echilibru intre intresele justificate a tuturor partilor implicare in
coopereareaeducationalatransnaționala;
 suplimentarea ISO 29990 2010 deoarece oferă o schema de referință pentru garantarea
calității in proiectele educaționale internaționale;
 protecția consumatorilor, atat pentru cursanți cat si pentru angajatori si alte parti
interesate deoarece promoveaza transparența si claritatea in serviciile educaționale
precum si o mai mare recunoastere a aptitudinilor si calificarilor; si
 promovare cooperăriitransnationale in educatiavocatională si pregatirea profesionala
ajutand prin indepartarea obstacolelor legate de mobilitate si imbunatatind accesul la
educație de-a lungul vietii.
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2.

Aria de aplicabilitate

GHIDUL DE CALITATE este in principal aplicabil in institutiile comerciale in sectoarele
private si independente precum si acelea din sectorul public a caror servicii de predare si
pregatire profesionala concureaza cu acelea din sectorul privat. GHIDUL DE CALITATE este
de asemenea util pentru alte institutii de educație dar vor fi necesare anumite modificari
pentru a putea fi utilizat in acest caz.
In ceea ce priveste GHIDUL DE CALITATE „procesele educatieiinternaționale” sunt definite
ca procesele de management, sustinere si finalizare folosite in cadrul urmatoarelor tipuri de
servicii educaționaleinternaționale:1
 exploatarea serviciilor de educație si pregatire profesionala ca un serviciu transfrontalier
(de exemplu, e-learning, educație online la distanta, cursuri media si materiale pentru
pregatirea profesională);
 servicii de predare oferite de rezidentii din alte tari (cursuri specifice grupurilor de străini,
schimb de experienta, pregatirea profesionala in zona limbilor straine, adesea combinat
cu turism);
 servicii de predare oferite in strainatate cu ajutorul unor profesori din tara expeditoare sau
angajati locali (de exemplu, educatia oferita de subsidiare sau divizii locale, educatia nonformală superioară, educatia la distanță și pregătirea profesională, predare hibrid, cursuri
de limistraine, consiliere, workshopuri, seminare specializate si cursuri particulare);
 cooperarea educationalainternationala in starinatate (de exemplu, cooperarea in tara
partenerului de cooperare sau in ale tari, parteneriate, francize etc.); si
 alte cooperărieducaționaletransnationale (cooperarea in dezvoltarea produselor
educaționale si folosire resurselor, de exemplu, pregatirea profesionala tranfrontalieră,
înțelegeri de cooperare, twinning).

1

Aceastaanalizăpunctualăestebazatăpelista de serviciiinternationalefolosite de OrganizațiaMondială
a Comerțului(WTO).
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3.

Forme de EducațieInternationala2
3.1 Subsidiare straine si divizii internaționale

Un subsidiar este independent legal dar dependent financiar de compania-mama. In genere,
relația cu compania-mama este regularizata prin angajamente de control si subordonare si
transfer de profit. Majoritatea capitalului este de obicei proprietatea companiei-mama. Din
acest motiv, divizia internationala depinde legal si este de asemenea component al
companiei originale.
Situatia legala a celei de-a doua tari va influenta avantajele si dezavantajele crearii unei
subsidiare sau a unei divizii internaționale (de exemplu: protecțiainvestitiei, posibile
probleme, legislatia in domeniul serviciilor de predare, etc.).
3.2 Predarea hibrid
Predarea hibrid este un tip de experienta de predare care combina avantajele predariifata-infata si e-learning, si in cadrul acesteia, diferit metode, medii si teorii sunt combinate.
Predarea hibrid este un mod de a organiza predarea astfel incat se poate profita de diferitele
avantaje ale diferitelor medii si metode, in timp ce dezavantajele acesteia sunt minimizate.
Acest concept, numit si predare blended, combina eficienta si flexibilitatea variantelor
imbinate cu aspectul social al comunicarii directe.
Avantajele pedagogice a folosirii atat a formelor „traditionale” si moderne de e-learning sunt
in mod particular importante in educatiainternationala. Acest tip de predare este in mod
special util in cursuri specializate in care trainerii se pot adapta rapid si presupune costuri
reduse pentru cursul in tara in care are loc - luand in considerare diferitele experiente de
predare a trainerilor locali acest avantaj nu este neglijabil.
3.3 e-learning
Termenul „e-learning” se refera in forme de predare in care mediul digital este folosit pentru
a prezenta si distribui materiale si/sau pentru a oferi sustinere pentru comunicare
internationala. E-learning este adesea o componenta a unei forme mai complexe de predare
si invatare (blended, invatare la distanta, etc.).
Pentru ca est eficienta in ceea ce priveste raportul cost-pret si necomplicata, e-learning prin
internet este foarte folosit ca export educational.
3.4 Invatarea la distanta si traninguri
Invatarea la distanta si traininguri este organizata pe o distranta de timp si spatiu bazata pe
un program diferit si corelat cu resursele de invatare (de exemplu, sesiuni de predare,

2

6

Intentiadescrierilor din acestasectiuneestemenitasaexplicetipurile de servicii international transnationalementionate in capitolul 2 si a diferitelorforme a acestorservicii in educatie. Intentiaeste nu sa
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seminarii, consultari, consiliere, pregatire profesionala, adesea oferite on-line sau prin teleconferinte).
In educatiainternationala, invatarea la distanta este un avataj deoarece este eficienta,
inclusiv a raport cost-pret, in modul in care folosește media de predare - care este intarita de
„evenimente de participare” fara a fie nevoie de organizarea unei educatii permanente sau
de prezenta trainerului in tara recipienta.
3.5 Francize
O franciza in cadrul educatiei presupune ca detinatorul unei francize sa ofere contra cost
conceptul de business, marca inregistrata, materialele de pregatire profesionala unui
cumparator dintr-o regiune data. Servicile de predare sunt oferite in cadrul schemei de
concept de marketing uniform. Drepturile si responsabilitatiledetinatorului de franciza si cel
care o folosește este regularizate prin contract.
Pentru cei care folosesc franciza, aceasta forma de cooperare inseamna a avea parte de
experienta si profilul de marketing al proprietarului original de franciza. Pentru acestia din
urma are avantajul unei expansiuni pe piata prin antreprenori care isi iau initiative
independente in timp ce sunt legati prin contract de franciza. Avantajele unei francize
internaționale sunt in folosirea experientei in tara a celui ce a cumparat franciza si obligatia
contractuala de a tine detinatorul de franciza informat despre activitatile lor. In acest fel
proprietarul francizei obtineexperienta pe o piata noua cu risc minim.
3.6 Trainingul in grup transfrontalier
Pregatirea profesionala in gruo presupune cooperarea intre companii in cadrul unui training
vocational. Companiile din grup se completeaza una pe alta in oferirea de training vocational
in domenii in care compania principala de training nu poate oferi traininguri.
Training-urile in grup sunt folosite in contexte internaționale unde exista un proces de
internationalizare a angajatilor si a proceselor de business in si intre companii (de exemplu,
retelele de furnizori). Acestea ajuta la imbunatatireacoordonarii si crearii de retele de servicii
educaționale oferite public (de exemplu, „Learning Region”, „INTERREG”, „Lifelong
Learning”).
Prin promovarea de ablitativocationale, sociale si interculturale si familiarizarea cursantilor cu
un spectru cat mai larg de taskuri vocationale, trainingul in grup incuranjeaza mobilitatea si
flexibilitatea vocationala.
3.7 Parteneriate
Acestea presupun crearea unei afaceri noi, independenta din punct de vedere legal in care
doua sau mai multe companii detin o parte din capital. In afara de capital, companiile
participante de obicei contribuie la o mare parte din resurse - in ceea ce privește tehnologia,
drepturile de industrie, cunoştiinţele de marketing sau tehnice si locația. Un parteneriat de
obicei ia forma unei companii cu răspundere limitata.
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In cooperarea educațională, parteneriatelor oferă avantajul unor condiții contractuale flexibile
referitoare la punerea in comun a cunoştiinţelor de predare, folosirea expertizei locale si
canalelor de distribuție. De obicei presupune un marketing comun al serviciilor de educație.
3.8 Înțelegeri de cooperare
Înțelegeri de cooperare in educațietransnaționala sunt înțelegeri clar definite in un anume
domeniu educațional intre doi sau mai mulți furnizori de servicii de predare. Astfel de
înțelegere specifica tipul si natura cooperării precum si chestiunile legale, financiare, etc.
legat de acestea. O înțelegere de cooperare este adesea primul pas către crearea unei
companii noi.
O înțelegere de cooperare poate sa se refere la mai multe forme de cooperare, de exemplul
schimbul de traineri si cursanți, dezvoltarea comuna a produsului de educație, folosirea
comuna a resurselor, programe de studiu, traininguri mai multe, etc.
3.9

Înțelegeri de twinning

Twinning este un concept in care furnizorii de servicii de predare oferă programe de predare
pe care cursanții le pot folosi in tara de reședința. Mai târziu, twinningul faţă-în-faţă este oferit
cel mai des in tara in care este stabilit furnizorul de servicii de predare.3
3.10

Educație virtuala

In „sala de curs virtuala” internetul face legătura intre cursanți si traineri care sunt separați de
geografie. Predarea virtuala înlesnește o forma de învăţare la distanta sincronizata. Este o
tehnologie ce folosește resursele e-learning si metodele de comunicare ale internetului
(portale de educație, sisteme de conferința audio-video, e-twinning, etc.). Cea mai frecvent
utilizata metoda este cursul online in timp real.

3
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Aceastadefinitieeste derivate din documentulS/C/W/49 al OrganizatieiModiale a Comertului, publicata23 September 1998, pagina 7.

Principii de cooperare

4.

Principii de cooperare

Principiile cheie a unei cooperări de succes sunt respectarea mutuală între parteneriiimplicați
precum si înțelegeri agreate de ambele părţi ce permit împărţirea beneficiilor si
responsabilităților in mod echilibrat. Următoarele principii trebuie urmata atunci când se
creează o forma de cooperare care trebuie sa ia in considerare diferitele tipuri de sisteme
educaționale si scheme economice ale partenerilorimplicați:
(1) Furnizori de servicii de predare respecta competenta si independenta reciproc, precum si
legile naționale si reglementările în vigoare în ţările în care partenerii lor activează.
Aceștiaîşi asuma răspunderea sa observe si sa respecte codurile de conduita
internaționale cum sunt cele definite în următoarele documente:
 OECD Principii de Conduita corporate;4
 Consiliul European/UNESCO Codul de Conduităpentru Educaţia Transnaţională;5
 Standardul International ISO 26000:2011,‘Ghid asupra Responsabilității Sociale’.
(2)

Partenerii acceptă principiile de avantaj reciproc, care includ:

 Schimbul de experiență pentru un avantaj reciproc;
 Protecția intereselor partenerilor in proiecte de cooperare, inclusiv asigurarea legala a
bunurilor de orice fel;
 Oferirea de ajutor reciproc necesar și oferirea de acces la informații in implementarea
contractelor astfel încât sa se asigure respectarea cerințelor tehnice și standardelor de
calitate;
 Exploatarea potențialului comercial reiese din cooperare intr-o maniera ce este reciproc
avantajoasă.
(3)

Respect pentru drepturilor omului si a libertăților esențiale, inclusiv libertatea de a
gândi, libertatea conștiinței, religiei și a credințelor. Înțelegere și respect pentru toți,
pentru cultura, civilizația, valorile și felul de viață a acestora, incluzând culturile
etnicităților și a culturilor altor naționalități:6

 Prevenirea discriminării și respectarea tuturor angajaților, trainerilor și a cursanților,
indiferent de sex, naționalitate, etnicitate, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, religie,
orientare politică sau origine socială;
 Tratarea egală a bărbaților și a femeilor și stabilirea unor condiții de lucru cu au în
vederea asigurarea unui mediu de lucru corect pentru toți;
 Respectarea convențiilor culturale si a scopurilor si valorilor socio-culturale;

4

5

6

OECD,
„Ghid
asupra
Responsabilității
Sociale“,
Nr.
82701
2004,
la
adresahttp://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf.
ConsiliulEuropei/UNESCO Codul a BunelorPracticilorClauzâînEducaţiaTransnaţională; ConsiliulEuropei/UNESCO, 2000.
Suntdouăpacte UN referitoare la drepturilecivilesipolitice, precumsiceleeconomice, socialesiculturale, Convenţia UN a DrepturilorFemeii, a DrepturilorCopiilor, Convenţia Anti-tortură, ConvenţiapentruEliminareaDiscriminăriiRasialeşiConvenţiareferitoare la ProtejareaDrepturilorTuturorMuncitorilorEmigranţişi a MembrilorFamiliilorAcestora. Standardele de bază ILO, bazatepecele opt convenţii de bază, nr. 29, 87, 91, 105, 128, 182 (recunoscutecalegale de 112 din 177 state member)
se referă la următoareledrepturişi principia: libertatea de a se întâlniînlocuripublice; interzicereasclaviei, nediscriminarea la locul de muncă, şiinterzicereamunciiminorilor.
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 Încurajarea diversității socio-culturale prin discriminare pozitivă.
(4)

Respectarea intereselor țării in care serviciile de predare sunt oferite:

 Respectarea suveranității naționale și a legislației, a reglementărilor național, și practicilor
administrative;
 Luarea în considerare a priorităților economice naționale și dezvoltarea scopurilor pentru
a contribui la o dezvoltarea economică, socială și ecologică de durată;
 Implicarea altor parți interesate in activitățile proiectate;
 Respectarea standardelor de protecție a consumatorului naționale și internaționale;
 Respectarea reglementărilor naționale și a standardelor internaționale in ceea ce privește
protecția mediului.
(5)

Angajarea in forme de cooperare ce maximizează beneficiile și potențialul definit
împreună:

 Angajarea unei persoane de contact pentru fiecare partener și informarea tuturor
partenerilor referitoare la acest lucru;
 Asigurarea schimbului frecvent de informații între parteneri;
 Schimb de experiență relevantă în ceea ce privește domeniile economic, științific, tehnic,
social, legal, cultural si umanitar;
 Crearea de legături de durată pentru cooperare de lungă durată și cu scopuri pe termen
lung;
 Rezolvarea conflictelor în spiritul cooperării în mod rapid si eficient folosind strategii de
rezolvarea conflictelor (de exemplu, întâlniri pentru rezolvarea conflictelor, arbitrare,
mediere);
 Asigurarea de experiență practică în ceea ce privește cooperarea între traineri și
cursanți;
(6)

Asigurarea de condiții de lucru potrivite pentru întregul staff. Includerea întregului staff
de traineri în pregătirea pentru predarea într-un mediu internațional:

 Motivarea staffului de a lucra asigurându-se că aceștia se identifică cu obiectivele și că
sunt dedicați în îndeplinirea acestora;
 Dezvoltare abilității staffului de a aprecia beneficiile diversității culturale de orice fel;
 Schimbul de cunoștințe despre diferite țări și dezvoltarea competențelor interculturale ale
trainerilor;
 Asigurarea aptitudinilor de limbă necesare pentru negocieri;
 Asigurarea trainingului practic pentru aptitudini metodologice, tehnice si sociale;
 Sensibilizarea staffului referitoare la oportunități egale și ajutarea acestora de a le
negocia cu succes;
 Încurajarea folosirii de metode de predare și training ce sunt corecte din punct de vedere
al respectului culturii si care respectă cerințeleeducației de-a lungul vieți.
(7)

Armonizarea standardelor:

 Deoarece armonizarea standardelor si standardizarea proceselor de certificarea este un
mod de a întării legăturile de cooperare, și facilitează cooperarea și astfel îi mărește
eficiența, furnizorii de servicii de predare transnaționali trebuie să susțină criterii de
calitate uniforme și trebuie ideal să aplice aceleași criterii de management al calității.
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 Furnizorii de servicii de predare transnațională trebuie să susțină efortul de standardizare
internațională în domeniul educației și predării efectuat de Organizația Internațională
pentru Standardizare (ISO),și Uniunea Europeană.
Aceste principii de cooperare sunt prezentate pe scurt in codul de conduită (Anexa A
GHIDULUI DE CALITATE). Acesta este un set de posibile reguli asupra cărora se poate
convenii de către furnizorii de servicii de predare ce doresc să lucreze împreună. Poate fi
adaptat și folosit cu ușurință, de exemplu ca anexă la o scrisoare de intenție sau la un
contract.
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5.

Competențe Interculturale

Competențele interculturale pot fi definite ca „experiență cognitivă și emoțională și cunoștințe
dobândite prin reflecție și interacțiuni în contexte culturale”. În cursul vieții, competențele
culturale se dezvolta atât conștient cât și inconștient. Acestea sunt definite de experiențe
interculturale diverse, de educație si de învățarea de-a lungul vieții și sunt o parte integrală a
competențelor generale ale unui adult.
În mod particular, empatia şi sensibilitatea culturală sunt absolut necesare unei comunicării
interculturale de sucess. Trainingul în competențe interculturale este menit a îmbunătății
abilitatea cursanților de a interacționa cu cei din alte culturi și să se comporte potrivit în
diferite situații interculturale. În cadrul organizații, acest lucru se aplică grupurilor multiculturale, iar extern se aplică oricărei interacțiuni cu parteneri de afaceri străini, clienți sau
participanți la procesul de predare referitoare la experiențe interculturale.
Educația internațională trebuie să ajute la conștientizarea cursanților și a trainerilor în ceea
ce privește înțelegerea culturilor și tradițiilor a țărilor participante. Trainerii trebuie să își
împărtășească cunoștințele specializate luând în considerare diferențele socio-culturale și
tradițiile educaționale. Crearea de experiențe de predare culturale de sucess presupune
dezvoltarea următoarelor cunoștințe si abilități interculturale:
(1)

O înțelegere de bază a culturii proprii a unei culturi străine:

 înlesnirea schimbului de informații despre țara parteneră - valorile, simbolurile ăi istoria
acesteia - precum si situația politică, educațională, economica actuală și problemele
legale;
 conștientizarea tipurilor de comportament în țările relevant, inclusiv în legătură cu
diferitele concepte de ierarhie, roluri ale sexelor și atitudini față de vârstă și timp;
 conștientizarea propriei identități culturale când este vorba de angajați și colectarea
informațiilor referitoare la perspectiva asupra propriei culturi a celor din țara parteneră.
(2)

Comunicare și abilitatea de a se purta corect în situații interculturale:

 Nivel de cunoaștere nativ al limbilor;
 Sublinierea si discutarea diferențelor în ceea ce privește managementul informațiilor
(meta-comunicare);
 Empatizare și tolerarea ambiguității7;
 Capacitatea de se adapta la diferite stiluri de comunicare;
 Capacitatea și dorința de a identifica sinergii, ex. în cazul în care este necesară
identificare nevoilor de învățare și crearea unui curriculum pentru grupuri țintă ce sunt fie
bi-culturale sau multi-culturale;
 Capacitatea de a putea răspunde la diferite atitudini față de ierarhie, rolurile sexelor,
vârste, timp și densitatea informațiilor;
 Stabilirea unei bune înțelegeri de la prima întâlnire;
 Menținerea unei maniere constructive de lucru în echipă în ceea ce privește munca și
comunicarea

7
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Toleranţaambiguităţiiesteabilitatea de a recunoaştecontradicţiile, diferenţeleculturalesauincertitudinea, şi cum se manageriazăacestea.

Competenţe interculturale

(3)







Capacitatea și dorința de a negocia cu alții referitor la stilul de comunicare referitor la
îndeplinirea unor taskuri sau pentru rezolvarea problemelor - negocieri interculturale și
conflicte:
Respectarea diferitelor maniere de negociere;
Obținerea si verificarea informațiilor referitoare la partenerii de negociere;
Includerea intereselor ambelor părți, privirea problemei și din perspectiva celuilalt;
Ajungerea la înțelegeri în privința procedurilor;
Disponibilitatea în cazul unui conflict intercultural de:
 auto-reflecție asupra propriului comportament;
 acceptarea existenței unor opinii contrare (acceptarea unui dezacord);
 folosirea unui mediator cu cunoștințe referitoare la cultura partenerului de negociere;

 Capacitatea de a manageria situații conflictuale în care strategiile de rezolvare a unui
conflict sunt diferite de cele folosite în propriul context cultural;
 Ajungerea la puncte de vedere comune în cadrul unei negocieri;
 Utilizarea unor metode potrivite cultural de a formula întrebări;
 Obţinerea de feedback şi reflectarea asupra progresului negocierilor;
 Căutarea alternativelor și depășirea tacticilor de blocare.
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6.

GHIDUL DE CALITATE: Recomandări

GHIDUL DE CALITATE este o extensie a ISO 29990:2010. In tabelul din următoarele pagini,
Ghidul folosește sistematic structura capitolelor 3 și 4 a acestui standard ISO. Cu excepția
anexei A „Conținutul Planului de Afaceri”, celelalte apendice ale acestui standard nu au fost
incluse deoarece nu sunt relevante. Anexa A, pe de altă parte, este în mod direct legată de
cerința 4.2 referitoare la strategie si managementul afacerii.
Deoarece GHIDUL DE CALITATE este o extensie a unui standard existent, ISO 29990:2010,
acesta include doar recomandări relevante pentru aspectul internațional al managementului
calității. Pentru a corela aceste recomandări cu standardul, inaintea recomandarilor apare o
scurta descriere a cerințelor relevante ale ISO 29990:2010. A fost menținută numerotarea
originală a standardului.
Prezentarea conținutului recomandărilor pentru modelul calităţii
transnaționale bazat pe fiecare cerință a Ser ISO 29990:2010

3

Servicii de învățare
3.1

Evaluarea nevoilor de învățare
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2

3.3

Generalităţi
Nevoile părților interesate
Conținutul și procesul învățării

Proiectarea serviciilor de învățare
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Specificarea țelurilor serviciilor de predare
Specificații ale suportului și controlului transferului educațional
Planificarea Curriculumului

Clauzele în serviciile educaționale
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Informație și orientare
Asigurarea accesibilității și valabilității resurselor de învățare
Mediul de învățare

3.4

Monitorizarea furnizării serviciilor de învățare

3.5

Evaluare obținută prin intermediul furnizorilor de servicii de învățare
3.5.1
3.5.2
3.5.3
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al educației

Scopul și țintele evaluării
Evaluarea învățării
Evaluarea serviciilor de învățare

Recomandări GHIDUL DE CALITATE

4

Managementul furnizorului de servicii de învățare
4.1

Cerințele managementului general

4.2

Strategia și managementul afacerii
Anexa A (informativ) Conținutul planului de afaceri

4.3

Reevaluarea managementului

4.4

Acțiuni preventive și corectoare

4.5

Managementul financiar și al riscului

4.6

Managementul resurselor umane
4.6.1
4.6.2

Competențe ale staffului și asociaților LSP
Evaluarea competențelor LSP ,managementul
dezvoltarea profesională

4.7

Managementul comunicării (intern/extern)

4.8

Alocarea de resurse

4.9

Audit intern

4.10

Feedback de la părțile interesate

performant

și
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3.

Prestatori servicii predare

3.1

Evaluarea nevoilor de învăţare

3.1.1

General

CerinţeISO 29990

Este necesara o evaluarea a nevoilor de învăţare pentru a orienta
eficient prestatorii de servicii de predare:

GHID DE CALITATE



Se vor determina grupurile ţintă, nevoile acestora de învăţare,
caracteristicile lor naţionale sau regionale, cât şi sistemele de
educație vocaţionala şi superioară din ţările acestora, comunicând
cu partenerii internaţionali şi cu clienţii.



Utilizaţi aceste cunoștințe cu respect pentru cultura, ţara şi pentru
orice factori specifici regiunii.



În dezvoltarea parteneriatelor şi reţelelor internaţionale, luaţi în
considerare toate condiţiile şi cerințele specifice şi asiguraţi
fluenţa în colaborarea partenerială.



Asiguraţi că comunicarea prin marketing este adaptată condiţiilor
naţionale şi locale, de exemplu, schimbând cadrul, adăugând sau
eliminând text şi imagini, etc.

Recomandări

3.1.2

Nevoile părţilor interesate

Cerinţe ISO 29990

a) Este necesară o cunoaştere a experienţei anterioare de învăţare,
pregătirea şi recomandările

GHID DE CALITATE



Se va ţine cont de situaţia economică naţională, în special de
piaţa muncii şi de filierele educaţionale în evaluarea pregătirii
studenţilor individuali din diferite ţări.



Se va introduce un sistem de orientare profesională şi va oferi
consiliere de dezvoltare profesională.



Se va centra pe obţinerea de competenţe, nu doar pe calificări
formale.



Se vor evalua diferitele competenţe necesare în obţinerea
calificărilor, valabile în diferite ţări, cu referire la cadrele
internaţionale existente (de exemplu: EQF, ISCED, CEFR).

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

b) Se vor determina scopurile specifice, dorinţele şi cerinţele

GHID DE CALITATE



Recomandări
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Se vor identifica părţile interesate, luând în considerare condiţiile
specifice naţionale (de exemplu, sponsorii serviciilor de învăţare
pot fi guvernul ţării, o companie sau o familie).

Recomandări GHIDUL DE CALITATE



Se va lua notă deopotrivă de necesităţile de învăţare privind
limba, ca şi de interacţionarea socială şi culturală.



În comunicarea cu părţile interesate se va ţine cont de cultura lor
ca şi de modurile şi obiceiurile de comunicare din ţara/ regiunea
lor.

CerinţeISO 29990

c) Se vor susţine cursanţii în acumularea cunoştiintelor necesare şi
stabilite ca ţintă.

GHID DE
CALITATERecomandări



Cerinţe ISO 29990

d) Se vor identifica nevoile individuale cu atenţie pentru limba,
cultura, abilităţile de citire şi scriere, ca şi pentru dizabilităţi.

GHID DE CALITATE



În managementul clienţilor, se va ţine cont de diferenţele culturale
în relaţionarea cu clienţii şi utilizarea tehnicilor de tratare a
clienţilor cu respectarea regulilor de protecţie a datelor.



La determinarea nevoilor individuale, se va ţine cont de
implicaţiile instruirii într-o limbă străină.



Când este necesar, se va oferi participare la traininguri în abilităţi
practice, cum ar fi: IT, limbi străine, susţineri de prezentări, etc.

Recomandări

Se vor asigura instrumentele necesare unei auto-evaluări
realistice de către cursanţi precum şi identiciarea şi exprimarea
propriilor lor interese, scopuri, dorinţe şi nevoi.

Cerinţe ISO 29990

e) Rezultatele învăţării, transfer de cunoștințe şi determinarea
indicatorilor de succes.

GHID DE CALITATE



Se vor identifica principalele părţi interesate, în mod particular
sponsorii şi viitorii posibili angajaţi ai clienţilor.



Se vor oferi parţilor interesate consiliere pentru a asigura
transferul cunoştiinţelor şi aptitudinilor dobândite în competenţe
legate de muncă şi pentru a defini indicatorii de succes.

Cerinţe ISO 29990

f)

Se vor stabili înţelegeri cu sponsorul privind procesul de învăţare.

GHID DE CALITATE



Se va avea în vedere atunci când se stabilesc termenii înţelegerii
cu sponsorul atât condiţiile culturale specifice şi diferenţele în
ceea ce priveşte sistemele legale şi conceptele legate de acestea;
de asemenea, nevoile şi scopurile sponsorului.



În cadrul întocmirii contractului, se vor avea în vedere diferenţele
in sistemele legale şi principiile acestuia, prin referire la surse de
informaţii referitoare la legislaţia internaţională.



Se va specifica în contract toate dispoziţiile legale aplicabile şi se
evidenţiază orice conflict în legislaţii. În cooperare cu sponsorul se
stabilesc criterii clare şi verificabile pentru a asigura respectarea
regulilor.

Recomandări

Recomandări
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3.1.3

Conţinutul şi procesele învăţării

Cerinţe ISO 29990

a) În stabilirea conţinutului învăţării şi a procesului de învăţare vor fi
luate în considerare nevoile oricăreia din părțile interesate.

GHID DE CALITATE



Recomandări

La definirea ţintelor educaţionale, conţinutului cursului, lungimii
cursului, resurselor şi metodelor, se vor avea în vedere specificul
economic, social şi cultural.

Cerinţe ISO 29990

b) Planificare specifică pentru grupul-ţintă.

GHID DE CALITATE



Să se acorde suficientă atenţie elementelor culturale relevante, ca
şi comunicaţiilor şi codurilor de conduită a părţilor interesate din
alte ţări.



Se va defini clar competenţele tehnice, lingvistice ş.a. necesare
înscrierii într-un curs dat, indicând unde este necesar orice limită
de vârstă sau cerinţă de sănătate.



Se vor asigura oportunităţi egale, indiferent de sex, vârstă,
dezabilități, etc.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

c) Se vor folosi cele mai indicate metode şi materiale.

GHID DE CALITATE



Se vor planifica metodele şi materialele luând în considerare
stilurile de învăţare relevante, si se vor adapta cultural după
necesităţi.



Să se trateze cu toată atenția valoarea experienţei anterioare a
cursanţilor.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

d) Conţinutul învăţării şi aprecierea rezultatelor învăţării.

GHID DE CALITATE
Recomandări



Să se asigure că certificatele şi calificările obținute se referă atât
la abilitățile obţinute cât şi la conţinutul învățării, într-un mod
potrivit atât în ţara de origine cât şi în context internaţional.

3.2

Proiectarea serviciilor de predare

3.2.1

Precizarea telurilor serviciilor de predare

Cerinţe ISO 29990

Precizarea şi comunicarea metodelor de învăţare, ţelurilor,
obiectivelor specifice şi rezultatele scontate de serviciile de predare.

GHID DE CALITATE

Să se asigure că:

Recomandări



Oferta transnaționala de servicii de predare este în concordanţă
cu nevoile majorităţii părţilor interesate (ex. angajaţi, minister),
legislaţia naţională relevantă,normele internaţionale şi obiceiurile.



Rezultatele
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predării

sunt

specificate

clar

în

certificatele
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obţinute.Atestatele finale sunt informative şi clare în relația lor cu
standardele internaţionale agreate specificată pentru a fi evaluată
mai uşor de către instituţiile de certificare,de predare,de angajaţi
etc. în diferite ţări.


Certificatele conţin informații despre tipul, durata, conţinutul şi
locaţia cursului, ca şi despre limba în care a fost predat.



Prin orientarea şi/sau perfecționarea profesională,creşte gradul de
cunoaştere a standardelor şi a normelor internaţionale în
dezvoltarea şi livrarea serviciilor educaţionale.
 Codul de conduită sau normele scrise pentru cei implicați în
oferirea de servicii internaţionale de învăţare presupune:
 Protecţia intereselor participanţilor
 Calitatea serviciilor de învăţare
 Considerație pentru problemele interculturale şi asigurarea de
şanse egale.



3.2.2

Adaptarea cadrului contractual la formele relevante de educaţie
internațională şi servicii(secţiunile 2 şi 3 din QG); aplicarea
principiilor cooperării stabilite în secţiunea 4 în întocmirea
contractelor.

Specificații ale suportului şi controlului transferului educaţional

Cerinţe ISO 29990

Se vor lua în considerare toate părţile interesate la determinarea
mijloacelor de facilitare şi suport educaţional pentru asigurarea
controlului,evaluării şi documentării transferului educaţional.

GHID DE CALITATE



Recomandări

3.2.3.

Să se identifice principalele părţi interesate şi să se analizeze
priorităţile lor pentru a stabili abilităţile cursanţilor de a-şi
transpune învăţătura în munca lor.Să se identifice resursele
necesare pentru a uşura,susţine,controla,evalua şi documenta
transferul
educaţional,evalua
şi
documenta
transferul
educaţional,având
în
minte
fezabilitatea,fondurile
şi
responsabilităţile partenerilor internaţionali în domeniu.

Planificarea curricumului

Cerinţe ISO 29990

a) Se stabilesc şi se dezvoltă planul de învăţare ca şi instrumentele
necesare scopurilor de învăţare şi rezultatelor urmărite.

GHID DE CALITATE



Se vor actualiza în mod regulat cursul şi documentaţia,
adaptându-se nevoilor grupului ţintă.



Se verifică compatibilitatea criteriilor folosite în ţările participante

Recomandări

19

Recomandări GHIDUL DE CALITATE

cu criteriile internaționale de calitate (ex. ISO, CEN, UNESCO)

Cerinţe ISO 29990



Luaţi în calcul orice cerinţă pentru a obţine credite internaţionale.



Revedeţi rezultatele învăţării având în minte cererile şi orice
constrângere în ţara sau ţările partenere.

b) Selecția metodelor de învățare în funcţie de scop,cerinţe şi
orientata spre cursant.





GHID DE CALITATE
Recomandări

Luaţi seama
Scopurile şi nevoile învăţării
Rezultatele învăţării specificate în curriculum
Diferenţele de predare-învăţare în diferite culturi ca şi în
tradiţiile culturale şi obiceiurile cursanţilor.

Cerinţe ISO 29990

c) Să se specifice clar rolurile şi responsabilităţile la furnizarea
serviciilor de învățământ, la monitorizarea şi evaluarea
transferului educaţional.

GHID DE CALITATE



Creaţi o Matrice a Asumării Răspunderii(RAM)

Recomandări



Consultaţi partenerii când faceţi schimbări în proiecte
internaţionale şi cooperări, având în minte împărţirea răspunderii
asumată.



Asiguraţi reflectarea naturii specifice
internaţionale în documentele organizaţiei.

3.3

Clauzele în serviciile educaționale

3.3.1

Informare şi orientare

a

angajamentelor

Cerinţe ISO 29990

Informarea cursanţii şi sponsorii despre serviciile de învăţare oferite
după indicaţiile din subpunctele a-h a acestei cereri

GHID DE CALITATE



Comunicaţi atent cu cursanții şi sponsorii din alte culturi.Furnizaţi
şi informaţii în limba participanţilor sau într-o limbă agreată.



Prezentaţi cu grijă cursanţilor şi sponsorilor conceptele-cheie şi
ideile, încurajându-i să pună întrebări.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990
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a) Informați in avans despre scopurile,formatul şi conţinutul
serviciilor de învăţare, ca şi asupra instrumentelor şi criteriilor de
evaluare, încât, la sfârşit să poată primi certificatul, diploma sau
creditele.

Recomandări GHIDUL DE CALITATE

GHID DE CALITATE



Informaţi în scris participanţii despre curriculum, durata cursului şi
tipul de certificat sau diplomă de primit, clarificând echivalenţa cu
alte cursuri sau calificări.



Explicaţi orice diferenţă în modul în care sunt văzutecertificatele
de către asociaţii profesionale sau alte entităţi relevante în ţara de
origine şi în ţara în care are loc trainingul.



Conţinutul şi forma materialelor promoţionale ,în special site-ul
web trebuie să fie conforme cu strategia internaţională,de ex.în
ceea ce priveşte limbajul folosit, abordarea pieţei, publicul ţintă,
consilierea acordată.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

b) Informarea în avans a cursantului în privinţa aşteptărilor
referitoare la însuşirea de către el a cunoştiinţelordorite.

GHID DE CALITATE



Recomandări

Să se definească în mod clar contribuția cursanţilor în termeni de
timp investit, abordarea învăţării, studiu individual,etc. ce se
aşteaptă de la ei. Ţinând cont de diferitele stiluri de învăţare şi
obiceiuri ca şi de diferențele culturale să se determine dacă
contractul de învăţare ar fi o opţiune viabilă şi folositoare.

Cerinţe ISO 29990

c) Informați în avans despre angajamentul şi responsabilităţile
LSPului.

GHID DE CALITATE



Recomandări

Informaţi clar cursanţii asupra rolului LSPului şi a partenerilor săi
internaţionali în definirea scopurilor şi obiectivelor serviciilor de
învăţare. Când faceți asta aveți în minte legislaţia naţională,
practicile locale, ca şi convenţiile şi standardele internaţionale.

Cerinţe ISO 29990

d) Informați în avansasupra procedurilor de folosit pentru rezolvarea
problemelor dintre părţile interesate şi LSP.

GHID DE CALITATE



Când sunt nemulţumiri, ţineţi cont de practicile uzuale şi
abordările culturale specifice ţării/regiunii respective.



Să se trateze în mod sensibil diferitele percepţii ale conflictului.
Puneţi la dispoziţia clienţilor numele persoanelor de contact.
Aplicaţi proceduri de informare asupra nemulţumirilor şi de
rezolvare a conflictului.



Ţineţi o evidenţă a plângerilor şi a modului de rezolvare pentru a fi
revăzute şi discutate mai apoi cu staff-ul.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

e) Informaţii preliminare despre suportul pentru învăţare

GHID DE CALITATE



Recomandări

Asiguraţi-vă că mecanismele
disponibile pentru :

de

susţinere

potrivite

sunt

 A ajuta participanţii străini să se adapteze cu succes la noile
condiţii de viaţă şi învăţare folosind un proces inductiv de
verificare a înţelegerii lor.
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 Ajutarea lor să rezolve probleme ce le-ar putea împiedica
progresul.
 Sfaturi pentru precauţii adecvate.


Asiguraţi-vă că studenţii ştiu să folosească sursele de învăţare
potrivite.

Cerinţe ISO 29990

f)

Informați in avans despre metodele şi planurile de evaluare.

GHID DE CALITATE



Asiguraţi-vă că participanţii înţeleg scopurile şi procedurile de
testare şi de evaluare.



Asiguraţi-vă că participanţii sunt informaţi asupra drepturilor
lor(ex.protecția datelor, acces la rezultatele evaluării,etc.)

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

g) Informați in avans despre condiţiile tehnice sau obligatorii.

GHID DE CALITATE



Evaluaţi limba şi celelalte aptitudini necesare finalizării cu succes
a cursului.



Furnizaţi suport pentru a permite participanţilor să înveţe limba şi
alte aptitudini relevante, înainte de şi în timpul serviciilor de
învăţare.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

Informații despre taxe şi alte costuri plătite avans celor ce
finanţează.Serviciul.

GHID DE CALITATE



Recomandări

Adaptaţi metodele de plată la practicile specifice naţionale şi
asigurați-vă că:
 Preţurile sunt stabilite în moneda locală. A
 Costurile adiţionale(ex.suportul de curs,taxe,costuri de
examinare) sunt specificate.
 Sunt oferite metode de plată agreate local(ex.carte de
credit,transfer bancar) şi se ia în considerare rata de schimb
valutar.



3.3.2

Oferiţi informaţii despre posibile surse de suport financiar.

Asigurarea accesibilităţii şidisponibilităţii resurselor de învăţare

Cerinţe ISO 29990

a) Disponibilitatea tuturor resurselor anticipate în curriculum.

GHID DE CALITATE



Țineți cont de cerinţele planului de învăţare la pregătirea
cooperării dintre organizaţia educaţională şi mediul internaţional
în armonie cu legile naţionale şi regulamentele ţărilor gazdă ca şi
de standardele internaţionale.



Planificaţi cu grijă resursele umane, materiale şi financiare
necesare şi asiguraţi-vă că vor fi disponibile la timp luând în calcul
orice cheltuieli suplimentare ar putea interveni în operaţiunile

Recomandări
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internaţionale.


Asiguraţi o infrastructură IT pentru comunicaţii internaţionale.
Asiguraţi-vă că infrastructura locală a organizaţiei educaţionale
este suficientă pentru a furniza servicii de învăţare de calitate
ridicată.

Cerinţe ISO 29990

b) Folosirea resurselor de învăţare.

GHID DE CALITATE



Asiguraţi-vă că ansamblul profesoral utilizează resursele de
învăţare competent şi adecvat.



Pe cât posibil,profesorii şi cursanţii ar trebui să folosească
aceeași limbă sau materiale auxiliare potrivite pentru a facilita
comunicarea.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

c) Accesibilitatea resurselor pentru cursanţi .

GHID DE CALITATE



La furnizarea resurselor de învăţare ,se vor lua în calcul condiţiile
locale şi cultura (ex.infrastructura, clima, practici specifice
naţionale, convenţii religioase)



Asigurarea folosirii cu uşurinţă a resurselor de
învăţare
(ex.aranjamentul tastaturii în funcţie de ţara de origine) şi
furnizarea de ghide în limba participanţilor sau în limba agreată.

Recomandări

3.3.3

Mediul de învăţare

Cerinţe ISO 29990

Asiguraţi mediul de învăţare adecvat.

GHID DE CALITATE



Adunaţi informaţii despre educaţia şi cultura din ţara respectivă şi
dacă e posibil,folosiţi informaţiile în crearea mediului de învăţare.
Va genera încredere şi va reduce ineficienţa cauzată de
schimbările în obiceiurile de învăţare.



Faceţi posibil învăţământul on-line.



Când organizaţi vizite de lucru,acordaţi suport logistic adecvat. H



Ajutaţi cursanţii străini, mai ales pe cei cu nevoi speciale să se
adapteze la noul mediu de viaţă şi învăţare. Furnizaţi informaţii
despre traiul zilnic şi sfaturi pentru eventualele precauţii pe care
ar trebui să le ia.



Luaţi în calcul obiceiurile culturale locale(ex.gastronomia, normele
religioase, mai ales în ţările non-Europene).

Recomandări

3.4

Monitorizarea furnizării de servicii de învăţare
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Cerinţe ISO 29990

Adunaţi feedback-uri de la cursanţi asupra metodelor şi resurselor
folosite şi despre eficienţa lor în obţinerea rezultatelor învăţării
planificate.

GHID DE CALITATE



Când se impune, planificaţi şi executaţi verificări pe loc, obţinând
feedback în consultare cu profesorii.



Adaptaţi metodologia şi procesul de predare stilurilor locale de
învăţare şi obiceiurilor,şi cereţi feedback sensibil (ex.schimbarea
metodelor de predare, tehnici flexibile de interviu).

Recomandări

3.5

Evaluare obţinută prin intermediul furnizorilor de servicii de învăţare

3.5.1

Scopul şi ţintele evaluării

Cerinţe ISO 29990

a) Descrierea ţintelor şi scopului evaluării

GHID DE CALITATE



Verificați dacă evaluarea rezultatelor internaţionalizării procesului
este un indicator important al obținerii succesului de către
organizaţia educaţională şi verificaţi dacă ajustă‚rile culturale au
fost efective.



Stabiliţi o abordare comună pentru evaluare şi folosiţi aceleaşi
metode şi tehnici în toate locaţiile.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

b) Asiguraţi înregistrarea procesului de evaluare.

GHID DE CALITATE



Când selectaţi metodele de evaluare şi instrumentele adecvate
contextului internaţional,luaţi în calcul problemele de fezabilitate.



Oferiţiparticipanților oportunităţi de a lucra pe net şi de a rămâne
în legătură după furnizarea serviciilor de învăţare.



Când sunt raportate rezultatele evaluării, asiguraţi-vă că folosiţi
criteriile şi procedurile agreate mutual.



Comunicaţi fiecărui cursant realizările înregistrate într-un mod
adecvat.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

c) Adaptaţi procedurile pentru atingerea ţintelor.

GHID DE CALITATE



Dezvoltaţi şi acceptaţi procedurile de evaluare împreună cu ceilalţi
participanţi folosind metode recunoscute internaţional.



Conduceţi evaluarea sistematic şi adaptaţi evaluarea de ex.
făcând modificări sau dezvoltând planuri de remediere.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

d) Asigurați respectarea standardelor legale şi etice.

GHID DE CALITATE



Recomandări
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Cercetaţi şi aplicaţi mijloace adecvate cultural de colectare,
analiză şi utilizare a datelor.

Recomandări GHIDUL DE CALITATE



Cerinţe ISO 29990

De
asemenea,
VEZI
PRINCIPIILE
INTERNAȚIONALE În secţiunea 4.

COOPERĂRII

e) Asiguraţi calitatea evaluării datelor:
1. Organizate corespunzător şi inteligibil.
2. analize sistematice şi precise.;
3. Valabile,credibile şi logice.

GHID DE CALITATE



Asiguraţi-vă că evaluările sunt comparabile internaţional ]i
prezentaţi dovezi pentru asta.



Luaţi în calcul orice diferenţe în reglementările naţionale
referitoare la prezentările statistice asupra cursanţilor.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

Măsuri de reducere a diferenţelor în evaluare

GHID DE CALITATE



Recomandări

3.5.2

Evaluările trebuie să ţină cont de diferitele perspective asupra
procedurilor şi rezultatelor evaluării. Raportul evaluării trebuie să
conţină dovezi ale imparţialităţii echipei de evaluare. Rezultatele
trebuie să fie cât se poate de obiective.

Evaluarea învăţării

Cerinţe ISO 29990

a) Protecţia datelor referitoare
compararea datelor.

la

GHID DE CALITATE



Țineți cont de legislaţia specifică

Recomandări



Aveţi în vedere că ar putea fi necesară păstrarea anonimatului
sursei.



Respectaţi principiile prezentării şi folosirii statisticilor conţinute în
înţelegerile şi standardele internaţionale(ex.Principiile Statisticii
Oficiale a ONU). Indicate sunt referirile la ISCED, ECVET, EQF
sau alte reglementări naţionale şi internaţionale.

Cerinţe ISO 29990

b) Lucrul cu cursanţi cu nevoi speciale.

GHID DE CALITATE



Recomandări

evaluarea

progresului

şi

Identificaţi şi când e nevoie cooperaţi cu experţi recunoscuţi în
ţara/regiunea ţintă.

Prin
3.5.3

Evaluarea serviciilor de învăţare

Cerinţe ISO 29990

a) Identificarea părţilor interesate,implicate sau afectate de evaluare.

GHID DE CALITATE



Identificarea părţilor implicate în evaluare şi a celor afectate se
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Recomandări

face luând în considerare rolurile lor,cadrul cultural şi aşteptările.

Cerinţe ISO 29990

b) Asiguraţi competenţa şi obiectivitatea evaluatorilor.

GHID DE CALITATE



Recomandări

Identificaţi competenţele interculturale necesare evaluatorilor şi
asiguraţi-vă că sunt pregătiţi corespunzător.

Cerinţe ISO 29990

c) Serviciile de învăţare să descrie cu claritate şi transparenţă în
rapoartele lor de evaluare ţelurile,rezultatele în funcţie de
aşteptări,metodele şi criteriile ce vor fi folosite la interpretarea
rezultatelor.

GHID DE CALITATE



Alegeți şi folosiţi indicatori aplicabili pe plan internaţional în
educaţie luând în calcul reglementările specifice fiecărei ţări.



Indicatorii cheie să permită comparaţia internaţională.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

d) Luaţi în considerare evaluarea în context.

GHID DE CALITATE



Includeţi criteriul internaţionalizării în evaluarea serviciilor de
învăţământ.



Folosiţi metode internaţionale de evaluare, asigurându-vă că
metodele folosite sunt acceptate în ţările în cauză.

Recomandări

4

Managementul furnizorului de servicii de învăţare

4.1

Cerinţele managementului general

Cerinţe ISO 29990

Aderarea la acest standard internaţional a demonstrat cel mai înalt
nivel de leadership prin LSP.

GHID DE CALITATE



Când se implementează viziunea pentru internaţionalizare şi
abordare interculturală managementul de top va trebui să
conducă prin exemplu.



Senior management trebuie să asigure în cadrul organizaţiei o
abordare interculturală,iar staff-ul trebuie să capete competenţe şi
cunoștințe interculturale.



Senior management trebuie să respecte hotărârile ISO 29990 la
orice locaţie ar fi oferite serviciile de învăţare.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

Alegerea şi documentarea sistemului de management ca şi a
responsabilităţii pentru sistem.

GHID DE CALITATE



Recomandări
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Persoana aleasă să răspundă de managementul sistemului va
asigura implementarea la toate locaţiile.

Recomandări GHIDUL DE CALITATE

Cerinţe ISO 29990

Documentaţie în conformitate cu ISO 29990

GHID DE CALITATE



Furnizaţi documentele şi datele în limba partenerilor sau într-o
limbă agreată.



Furnizaţi documentele şi informaţiile despre problemele de
calitate profesorilor şi celorlalţi din staff, responsabili cu prestarea
serviciilor de învăţare la diferite locaţii străine.



Când daţi staffului documentaţia, aveţi în minte cerinţele lor
lingvistice, ca şi standardele internaţionale, legislaţia şi obiceiurile.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

Procedură pentru păstrarea arhivelor.

GHID DE CALITATE



Asiguraţi existenţa tuturor informaţiilor şi documentelor la locaţiile
străine importante.



In acest scop se vor folosi comunicaţiile electronice şi platformele
de documentare.



Procedurile necesare pentru asigurarea calităţii i vor fi adoptate la
locaţiile externe.

Recomandări

4.2

Strategie şi managementul afacerii

Cerinţe ISO 29990

Un plan de afaceri va fi trasat şi documentat în acord cu practicile
general acceptate de planificare a afacerii.

GHID DE CALITATE



Recomandări

Anexa A

Obiective strategice ca:
 Internaționalizareaorganizației,
 Deschiderea de pieţe internaţionale şi
 Extinderea cooperării internaţionale



Vor fi bazate pe documentele necesare,castudii de piaţă
,planificarea diferitelor segmente de business (în special din punct
de vedere al eficienţei cheltuirii fondurilor) studii asupra ciclului de
viaţă al produsului etc.



Documentaţi progresul făcut în internaţionalizarea organizaţiei
educaţionale.



Asigurați că documentele relevante pentru fluxul muncii şi pentru
angajamentele internaţionale sunt disponibile pentru şi referitoare
la partenerii internaţionali.

Conţinutul planului de afaceri

Un plan de afaceri acoperă ,de obicei,următoarele zone
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Cerinţe ISO 29990

a) Viziune şi misiune.

GHID DE CALITATE



Principiul conducător să fie internaţionalizarea organizaţiei ,în
particular prin dezvoltarea competenţelor interculturale ale
staffului şi garantând oportunităţi egale.



Exploataţi potenţialul diversităţii culturale pentru a genera sinergii.
Implicaţi profesorii în internaţionalizarea organizaţiei prin utilizarea
experienţelor lor specifice,individuale şi a competenţelor.



Când stabiliți criterii de management performant pentru
staff,cooperaţi cu partenerii internaţionali şi includeţi unele criterii
cu specific local.



Aduceţi la cunoştinţa publicului activităţile internaţionale ale LSP.



Asiguraţi-vă că toţi partenerii aduc contribuţii notabile la
cooperarea internaţională şi se alătură proiectului concentrânduse pe dezvoltarea de noi servicii de învăţare.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

b) Dezvoltarea şi evaluarea periodică a strategiei

GHID DE
CALITATERecomandări



La stabilirea obiectivelor de cooperare internaţională asiguraţi-vă
că strategia este mutual acceptată sau dezvoltată în cooperare.



La definirea strategiei educaţionale luaţi în calcul politicile
educaţionale şi de calitate europene, ale UNESCO, ISO, OECD şi
ale altor organizaţii reprezentative.



Identificaţi indicatorii cheie pentru iniţiativele
internaţionale şi folosiţi în evaluarea progresului.



Dezvoltaţi şi evaluaţi opţiuni variate de intrare pe piaţă; apoi
alegeţi o strategie de intrare pe piaţă compatibilă cu obiectivele
LSPului de internaţionalizare.

educaţionale

Cerinţe ISO 29990

c) Politica de calitate

GHID DE CALITATE



Dezvoltaţi o politică a calităţii pentru promovarea serviciilor de
instruire şi învăţare în acord cu criteriile şi standardele naţionale,
europene şi internaţionale în educaţie (ca cele publicate de ISO şi
CEN).



Aduceţi la cunoştinţa publicului misiunea asumată de către
organizaţie şi politica de calitate.



Dezvoltaţi indicatori de calitate pentru cooperarea internaţională.



Asiguraţi aceleaşi standarde de calitate pentru toate operaţiile
educaţionale ale LSPului interne sau externe. Unde apar
variaţii,trebuie lămurite.



Dacă există o organizaţie externă care face evaluări ale calităţii
predării,asiguraţi-vă că aceeaşi organizaţie vizitează toate

Recomandări
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centrele.
Cerinţe ISO 29990

d) Obiective de afaceri şi de calitate.

GHID DE CALITATE



Definiţi obiective clare şi verificabile pentru internaţionalizarea
organizaţiei ,asigurându-vă că sunt aplicabile la formele specifice
de servicii internaţionale de învăţământ furnizate.



In formularea obiectivelor strategice şi de calitate luaţi în calcul
politicile internaţionale pentru învăţământ avansat şi vocaţional ca
cele stabilite de UE.



Potriviţi obiectivele strategice şi de calitate ale organizaţiei
cerinţelor educative internaţionale şi asiguraţi-vă că indicatorii
cheie sunt utilizaţi pentru a verifica dacă obiectivele stabilite au
fost atinse.



Când stabiliţi obiective internaţionale de calitate, luaţi în calcul
toate problemele culturale şi lingvistice relevante, şi definiţi
obiective specifice pentru fiecare regiune, ţară şi/sau piaţă.



Stabiliţi scopuri pentru a promova şanse egale.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

e) Analiza pieţei

GHID DE CALITATE



La identificarea şi analizarea potenţialelor ţări ţintă, luaţi în calcul
costul intrării pe piaţă,nevoile de perfecţionare profesională şi
dezvoltare, competiţia, preţuri şi marje, riscuri de piaţă şi
oportunităţi pentru inovare.



Asiguraţi-vă că produsele şi serviciile
competitive şi vandabile în aceste ţări.

f)

Structura organizaţională şi operativă, incluzând aria de afaceri şi
cooperare.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

educaţionale
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sunt

Recomandări GHIDUL DE CALITATE

GHID DE CALITATE



Includeţi internaționalizarea ca parte a planului de afaceri.

Recomandări



Asiguraţi participarea deopotrivă a femeilor şi a bărbaților în
procesul internaţionalizării.



Adaptaţi structura organizaţiei pentru a putea furniza servicii de
învăţământ internaţional.



Specificaţi clar ariile de
internaţionalizarea organizaţiei.



Aprobaţi standarde pentru echipa internaţională în proiectele
educaţionale.



Specificaţi clar sarcinile profesorilor în procesul internaţionalizării.
Implicaţi în mod activ profesorii în identificarea de noi clienţi şi
dezvoltarea de servicii educaţionale adiţionale.



La stabilirea competenţelor cerute angajaţilor, consideraţi sarcinile
implicate în procesul internaţionalizare a LSP.

responsabilitate

referitor

la

Cerinţe ISO 29990

g) Identificarea şi proiectare principalelor procese de afaceri

GHID DE CALITATE



Folosiţi oportunităţile schimbului de experienţă şi de expertiză
între parteneri ca un mod de identificare şi proiectare a
principalelor procese de afaceri.



Încurajați partenerii internaţionali să reflecteze la abordările
potrivite ale nevoilor educaţionale prin planul comun de acţiune, şi
să identifice provocările şi oportunităţile implicate.



Promovaţi perfecţionarea în predare şi a metodelor de învăţare
pentru a fi eficiente şi adecvate cultural grupului ţintă.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

h) Parteneri şi asociaţi.

GHID DE CALITATE



Recomandări

4.3

Asiguraţi o strânsă coordonare între partenerii internaţionali, luând
în calcul circumstanţele legale, economice, sociale şi culturale ale
asociaţilor străini.

Reevaluarea Managementului

Cerinţe ISO 29990

Reevaluarea Managementului are loc periodic

GHID DE CALITATE



Folosiţi proceduri acceptate internaţional pentru reevaluarea
sistemului de management.



Implicaţi filialele şi contractorii de peste hotare ca şi pe toţi
partenerii revizuire.

Recomandări
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Recomandări GHIDUL DE CALITATE

4.4

Acțiunipreventive şi corective

Cerinţe ISO 29990

Secţiunea conţine 4 cerinţe strâns conectate între ele:
 Stabiliţi proceduri de recunoaştere şi reglementare în cazul
neconcordanţelor din sistemul de management.
 Măsuri de eliminare a cauzelor pentru care apar
neconcordanţe;
 Măsuri preventive pentru a contracara potenţialele
neconcordanţe;
 Măsuri corective potrivite potenţialelor consecinţe ale
problemelor descoperite.

GHID DE CALITATE



Creaţi
şi
exploataţi
oportunităţi
pentru a
răspunde
adecvatschimbărilor de pe piaţa internaţională a serviciilor de
învăţare.



Definiți nivelul de discreţie necesar partenerilor participanţi.



Folosiţi indicatori pentru proiectarea şi livrarea serviciilor
internaţionale de pregătire avansată şi vocaţională ca bază pentru
propunerea şi managementul schimbării.



Colaboraţi cu partenerii internaţionali la corectarea sau încercarea
de prevenire a neconcordanţelor cu standardele acceptate, ca şi
la rezolvarea altor probleme ce apar.

Recomandări

4.5

Managementul financiar şi al riscului

Cerinţe ISO 29990

a)

LSP trebuie să proiecteze,implementeze şi documenteze un
sistem adecvat de management financiar pentru a asigura
continuitatea afacerii.

GHID DE CALITATE



De comun acord cu partenerii, stabiliţi indicatori financiari cheie,
luând în considerare regulamentele naţionale şi internaţionale.



Dezvoltați un sistem financiar de control specific pentru
cooperarea internaţională.



Încurajaţi studiul şi schimbul de vederi asupra progresului cu
partenerii.



Analizaţi implicaţiile financiare ale internaţionalizării organizaţiei.

Recomandări
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Recomandări GHIDUL DE CALITATE

Cerinţe ISO 29990

b)

LSP trebuie să proiecteze,implementeze şi documenteze un
sistem de managementul riscului pentru a asigura continuitatea
afacerii.



Țineți cont şi documentaţi-vă asupra riscului tranzacţiilor
internaţionale ca şi a riscului specific de ţară (ex.bazat pe
analizele din Business EnvironmentRisk Intelligence8).

GHID DE CALITATE
Recomandări

4.6

Managementul resurselor umane

4.6.1

Competenţe ale staffului şi ale asociaţilor LSP

Cerinţe ISO 29990

LSP trebuie să se asigure că staff-ul şi asociaţii au competenţele
necesare livrării serviciilor şi îndeplinirii responsabilităţilor lor în
managementul sistemului.

GHID DE CALITATE



Adecvaţi pregătirea personalului la cerinţele specifice ale
afacerilor străine planificate.



Creşteţi conştiinţa angajaţilor vis-a-vis de activităţile internaţionale
ca o arie de responsabilitate separată şi ca parte integrantă a
activităţii organizaţiei.



Pregătiţi sistematic staff-ul pentru procesul de internaţionalizare şi
pregătiţi-i pentru cooperare în situaţii interculturale.



Asiguraţi staffului competenţe interculturale pe principiul
cooperării din secţiunea 5, asigurând pregătirea în limba străină
respectivă.



Stabiliţi proceduri şi dezvoltaţi unelte pentru a reevalua
competenţele staffului la intervale regulate.



Includeţi competenţe interculturale ca un criteriu în selectarea
staffului profesoral având în minte abilităţile necesare pentru
activităţile internaţionale planificate.



Acumulaţi cunoștințe specifice şi experienţă în culturile ţintă.
Ajustaţi termenii şi condiţiile angajării şi motivaţi staff-ul să fie
mobil internaţional.



Întocmiţi o listă a competenţelor specifice cerute staffului
profesoral luând în calcul cultura muncii şi învăţării din
ţara/regiunea ţintă.

Recomandări

8

32



Includeţi în listă:



Competenţe

de

predare(cunoaşterea

limbii,competenţe

Business Environment Risk Intelligence este o sursă private de calificări, analizeşiprognoze private
pentrupeste 140 de ţări. Oferăanaliză de risc politic şi economic folosindanalizacantitativăşievaluareascenariilor.

Recomandări GHIDUL DE CALITATE



4.6.2

interculturale,metode de predare etc.)
Abilităţi sociale (relaţii interumane, empatie, comunicare,
abilităţi verbale şi abilitatea de a lucra într-o echipă
interculturală)şi



Competenţe personale(ex.conştient de propriile calităţi în context
intercultural). Asiguraţi-vă că toţi partenerii aplică aceleaşi
standarde de calitate când evaluează şi selectează trainerii.



Asiguraţi-vă că sunt respectaţi termenii şi condiţiile pentru
personalul trimis peste graniţă şi că se respectă principiul egalităţii
de şanse.



Standardizaţi criteriile de evaluare a staffului.



Promovaţi un spirit de ataşament în rândul staffului şi încercaţi să
stabilizaţi staff-ul.



Încurajaţi bunele practici recunoscând meritele staffului care
obţine rezultate excepţionale în serviciile internaţionale de
învăţare.



Dezvoltaţi abilitatea staffului de a descoperi prejudecăţi domenii
ca sex,rasă,vârstă,dezabilități în materialele de învăţare şi în
clasă şi pregătiţi-i să răspundă adecvat incidentelor interculturale.

Evaluarea competenţelor LSP,management performantei şi dezvoltare
profesională

Cerinţe ISO 29990

a) Stabiliţi ,evaluaţi şi documentaţi competenţele fiecărui angajat în
relaţie cu fişa postului.

GHID DE CALITATE



Stabiliţi criterii specifice şi obiective pentru dezvoltarea
competenţelor staffului care să susţină internaţionalizarea
organizaţiei.



La selectarea staffului profesoral ţineţi cont de experienţa lor
internaţională.



La evaluarea angajaţilor,includeţi indicatori
competenţe interculturale şi şanse egale.

Recomandări

cu

referire

la

Cerinţe ISO 29990

b) Strângeţi şi evaluaţi feedbackul referitor la competenţele şi
realizările staffului.

GHID DE CALITATE



Recomandări

Cerinţe ISO 29990

In cadrul evaluărilor este necesar să aveţi criterii comune dar şi să
aveţi în vedere diferenţele culturale în ce priveşte înţelegerea
procesului de evaluare.

c) Obţineţi feedback de la staff şi asociaţi privinţa motivaţiei lor şi a
satisfacţiei jobului.
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Recomandări GHIDUL DE CALITATE

GHID DE CALITATE



Motivaţi staff-ul să fie proactivîn internaţionalizarea procesului prin
activităţi de sporire a cunoştiinţelor ,discuţii şi prezentare a
beneficiilor.



Încurajați staff-ul să se implice în asocieri internaţionale luând în
calcul competenţele necesare.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

d) Dezvoltarea profesională continuă, evaluarea şi documentarea.

GHID DE CALITATE



Recomandări

Asiguraţi suport pentru dezvoltarea profesională, in particular
pentru dezvoltarea interculturală şi a competenţelor lingvistice.

Cerinţă ISO 29990

e) Evaluarea competenţelor echipei.

GHID DE CALITATE



Perfecţionaţi şi reevaluaţi întregul personal implicat în prestarea
de servicii de învăţare.



Includeţi în criteriile de perfecţionare abilitatea de gestiona
conflicte şi competenţe interculturale.

Cerinţe ISO 29990

f)

Armonizare cu legislaţia şi standardele generale.

GHID DE CALITATE



Luaţi în calcul legislaţia şi standardele internaţionale ca şi
specificul local.

Recomandări

Recomandări

4.7

Managementul comunicării (intern/extern)

Cerinţe ISO 29990

Uşuraţi comunicarea bilaterală pentru toate problemele ce pot avea
impact direct asupra staffului şi asociaţilor.

GHID DE CALITATE



In comunicarea formală şi informală cu staff-ul şi partenerii aveţi
în minte normele sociale şi culturale ale ţării respective.



Când dezvoltaţi o politică
standardele internaţionale.



Furnizaţi mijloace şi oportunităţi pentru a permite staff-ului să
comunice liber şi deschis indiferent de cultura lor şi la locaţia la
care se află.



Organizaţi întâlniri internaționale de lucru cu staff-ul folosind dacă
e nevoie sistemul de comunicaţii on-line şi încurajaţi-i să dezvolte
contacte personale.



Adaptaţi organizarea de întâlniri şi celelalte forme de comunicare
aşteptărilor culturale şi stabiliţi un mod de lucru profesionist
(ex.stabiliţi agenda întâlnirilor ;notaţi rezultatele în minută).
Promovaţi stabilirea de reţele internaţionale şi schimb de
experienţă între profesori (ex.prinprograme UE).

Recomandări
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de

comunicare,ţineţi

cont

de

Recomandări GHIDUL DE CALITATE



4.8

Când se definesc obiectivele prestatorului internaţional de servicii
de predare se ia în calcul situaţia evaluărilor anterioare ale
studenţilor.

Alocarea resurselor

Cerinţe ISO 29990

Asiguraţi selecţia şi repartizarea personalului şi a resurselor de
învăţare având în minte orice nevoie specifică.

GHID DE CALITATE



Selectaţi resursele care satisfac nevoile de învăţare ale grupurilor
ţintă din străinătate având n minte standardele internaţionale
referitoare la învăţământul vocaţional.



Planificaţi
şi
alocaţi
resursele
financiare
necesare
internaţionalizării, în acord cu politica de „recuperare a investiţiei”.



Ţineţi cont de diferenţele în flexibilitatea staffului când planificaţi
resursele, în special în ce priveşte mobilitatea internaţională,
posibilele restricţii în angajarea de femei sau bărbaţi profesori,etc.

Recomandări

4.9

Audit intern

Cerinţe ISO 29990

Stabiliţi o procedură pentru auditul intern.

GHID DE CALITATE



Recomandări

Procedurile de audit folosite trebuie să fie aplicabile şi în
străinătate. Dacă e nevoie, procedurile pot fi adaptate pentru uzul
local.

Cerinţe ISO 29990

Aveţi în vedere procedeele şi ariile relevante ca la precedentele
auditări.

GHID DE CALITATE



Utilizaţi procedurile agreate de asigurare şi control al calităţii,
deopotrivă pentru instituţiile educaţionale de peste hotare ca şi
pentru cele din ţara de origine.



Definiţi ariile de responsabilitate pentru managementul calităţii şi
auditul intern.

Recomandări

Cerinţe ISO 29990

a) Repartizarea personalului cu calificări adecvate.

GHID DE CALITATE



Recomandări

După necesităţi,pregătiţi auditori interni la locaţii străine sau
trimiteţi auditori interni din ţara de origine .

Cerinţe ISO 29990

b) Auditorii nu-şi auditează propria lor activitate.

GHID DE CALITATE

Nu e nevoie de recomandări speciale.

Recomandări
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Recomandări GHIDUL DE CALITATE

Cerinţe ISO 29990

c) Staff-ul interesat este informat despre rezultatele auditului.

GHID DE CALITATE



Recomandări

Asiguraţi accesul angajaţilor din locaţiile de peste graniţă la
informaţiile referitoare la rezultatul auditului.

Cerinţe ISO 29990

d) Identificarea ocaziilor de perfecţionare.

GHID DE CALITATE



Recomandări

Asiguraţi includerea locaţiilor externe în procesul îmbunătățirii
continue a calităţii.

Cerinţe ISO 29990

e) Folosiţi rezultatele în mod adecvat.

GHID DE CALITATE



Recomandări

4.10

Când implementaţi soliţii de îmbunătăţire la o locaţie,aveţi în
vedere problemele identificate la alte locaţii, în mod particular în
străinătate.

Feedback de la părţile interesate

Cerinţe ISO 29990

Recepţionaţi feedback,daţi răspuns şi reacţionaţi dace necesar.

GHID DE CALITATE

Dezvoltaţi criterii şi standarde comune pentru satisfacerea clienţilor.

Recomandări



.Luaţi în seamă factorii specifici naţionali în pregătirea
instrumentelor de evaluare şi analiza evaluărilor făcute de
diferitele părţi interesate.



Stabiliţi o metodă comună pentru măsurarea satisfacţiei clientului
şi antrenaţi întregul staff să o folosească.



Implementaţi o abordare internaţional agreată pentru a schimba
managementul.

Cerinţe ISO 29990

Procedura de rezolvare a plângerilor şi a cererilor

GHID DE CALITATE



Dezvoltaţi un sistem de abordare a plângerilor şi cererilor, luând
în considerare trăsăturile culturale (ex.pentru culturile în care
plângerile nu se fac în mod deschis).



Stabiliţi proceduri prin care plângerile să fie aduse la cunoștință
cursanţilor şi clienţilor şi, dacă e necesar,ajutaţi-i să le
folosească..

Recomandări
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Cod de conduită pentru partenerii internaţionali

Anexa A:

Cod de conduită pentru partenerii internaţionali

GHID DE CALITATEin cooperarea educaţională internaţională
COD de conduită pentru partenerii internaţionali
In acord cu recomandările GHIDULUI DE CALITATE, partenerii internaţionali cooperând în
educaţie,acceptă să respecte următorul COD DE CONDUITA :
A. General
Partenerii sunt de acord să:
(1) Respecte legislaţia relevantă naţională şi internaţională,de ex. în privinţa înregistrării şi
conducerii financiare a firmei, a angajărilor, acordării de şanse egale, mediului, protecţiei
consumatorilor şi protecţia datelor.
(2) Respecte cultura şi tradiţiile naţionale şi regionale,să arate respect şi înţelegere pentru
toţi oamenii,pentru valorile lor, pentru modul de viaţă, incluzând cultura educaţională
şistilurile de învăţare.
(3) Respecte drepturile omului şi libertăţile fundamentale, incluzând libertatea de gândire,
conştiinţă, religie şi să combată discriminarea de orice fel.
(4) Tină cont de priorităţile economiei naționale şi de obiectivele de dezvoltare, şi să încerce
să aducă o contribuţie durabilă la dezvoltarea economică şi socială internaţională.
B. Relaţiile cu alţi parteneri
Partenerii sunt de acord să:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Respecte independenţa şi competenţa altor parteneri
Dezvolte legături durabile şi cooperare educaţională pe termen lung cu ei
Schimb de cunoştinţe de specialitate
Protejeze interesele şi obiectivele celorlalţi parteneri
Stabilească o persoană de contact pentru orice colaborare şi să-l anunţe celorlalţi
parteneri
Schimbe regulat informaţii cu ceilalţi participanţi
Încerce să rezolve orice conflict între parteneri într-un spirit de cooperare pentru a
ajunge rapid la o înţelegere corectă
Încurajeze folosirea de predare şi metode de pregătire sensibile la diferenţele culturale
,întrunind cerinţele învăţării continue(life-long).
Acorde trening profesorilor şi restului personalului implicat în programe internaţionale.

C. Asigurarea calităţii
Partenerii consimt să:
(1) Coopereze pentru a stabili standardele de calitate agreate şi să le aplice în asocierile
lucrative.
(2) Susţină procesul standardizării internaţionale în domeniul educaţiei crete de Organizaţia
Internaţionalăpentru Standardizare ISO şi de UE.
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