
Sprijinirea tranziției la Era Digitală a 

formatorilor şi trainerilor meseriilor tradiționale 
  

 

 

 

 

 

 

IO6: Ghid pentru validarea, certificarea și acreditarea 

metodelor inovative de învățare bazate pe TIC în VET 

pentru sectorul meseriilor tradiționale, meșteșugărești 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proiectul (2017-1-ES01-KA202-038435) este finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus +. Această 

publicație reflectă doar viziunea autorilor, şi Comisia Europeană nu este responsabilă pentru modul în care este 

folosit conținutul acestor informații. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRAFTS3.0 

Sprijinirea tranziției la Era Digitală a formatorilor şi trainerilor meseriilor tradiționale 

2017-1-ES01-KA202-038435 

www.crafts-project.eu 

 

Rezultatul intellectual 6 

Ghid pentru validarea, certificarea și acreditarea metodelor inovative de învățare 

bazate pe TIC în VET pentru sectorul meseriilor tradiționale, meșteșugărești 

 

Coordonat de: 

RINOVA – Rinova Limited. Regatul Unit 

 

Dezvoltat de: 

FOACAL - Federación de Organizaciones Artesanas de Castilla y León. Spania 

INFODEF - Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación S.L. Spania 

DANMAR – Danmar Computers sp z o.o. Polonia 

DIMITRA - Dimitra Education and Consulting. Grecia 

CEARTE - Centro de Formação Profissional do Artesanato. Portugalia 

FTT - Fundatia Transilvania Trust. România 

INQS - Innoquality Systems Limited. Irlanda 

 

http://crafts-project.eu/


P a g e  | 2 

 

Ghid pentru validarea, certificarea și acreditarea metodelor 

inovative de învățare bazate de TIC în VET pentru sectorul 

meseriilor tradiționale, meșteșugărești  
 

Conținut 

Conținut ..................................................................................................................................... 2 

1. Introducere ..................................................................................................................... 3 

1.1 Scopuri și obiective ......................................................................................................... 3 

1.2. Metodologia de cercetare .................................................................................................. 4 

1.3 Context ............................................................................................................................ 5 

1.4 Acreditare, certificare și validare .................................................................................... 6 

2 Nivelul european ................................................................................................................ 9 

2.1 ECTS ................................................................................................................................. 9 

2.2 ECVET ............................................................................................................................ 11 

2.3 Cadrul european al Calificărilor (EQF)........................................................................... 12 

3 Nivelul național ................................................................................................................. 15 

3.1 Spania ............................................................................................................................ 15 

3.2 Regatul Unit .................................................................................................................. 23 

3.3 Polonia .......................................................................................................................... 36 

3.4 Grecia ............................................................................................................................ 43 

3.5 Portugalia ...................................................................................................................... 55 

3.6 România ........................................................................................................................ 64 

4 Analiza proiectului pilot Craft 3.0 ......................................................................................... 69 

4.1 Context și proceduri ........................................................................................................... 69 

4.2 Feedbackul partenerilor ..................................................................................................... 71 

4.3 Evaluarea Pilotării: Lecții învățate...................................................................................... 76 

5 Concluzii ................................................................................................................................ 78 

 

 
 



P a g e  | 3 

 

1.  Introducere 

1.1 Scopuri și obiective 

Acest raport a fost realizat de Rinova, ca rezultat principal al IO6 pentru proiectul Crafts 3.0. 

Scopul IO6 este de a livra un document de referință cu recomandări pentru validare, 

certificare și acreditare, adresat factorilor de decizie, instituțiilor de învățământ, furnizorilor 

de I-VET și C-VET,  partenerilor sociali și altor instituții intermediare. Documentul conține 

contribuția tuturor partenerilor cu scopul de a livra recomandări pentru factorii de decizie 

politică, instituții educaționale, furnizori de I-VET și C-VET, parteneri sociali și alte organe 

intermediare pentru sprijinirea dezvoltării politicilor de certificare și acreditare care rezultă 

din implementarea celor două etape-pilot ale proiectului Crafts 3.0.  

Acest raport final își propune să exploreze atât la nivel național, cât și la nivel european, 

opțiunile partenerilor privind viitoarea validare, acreditare sau certificare a curriculumului 

Crafts 3.0. 

 

 

Raportul conține 

1. analiza comparativă despre starea actuală și posibilitățile viitoare de dezvoltare, de 

acreditare, certificare și validare a metodelor inovatoare de învățare bazate pe TIC în 

VET pentru sectoarele meșteșugărești din Europa. La nivel european, aceasta include 

o descriere a trei piloni esențiali ai politicii UE care susțin integrarea în cadrul 

european privind acreditarea în țările membre. 

 Sistemul European de Acumulare și Transfer al Creditelor de Studii (ECTS) în 

domeniul învățământului superior  

 Sistemul European de Credite pentru Formarea Profesională (ECVET) în 

domeniul educației și formării profesionale (VET) 

 Cadrul European al Calificărilor (EQF) 

 dintre care ECVET este cel mai important.  

2. rapoartele naționale ale fiecărui partener oferă o perspectivă privind validarea, 

certificarea și acreditarea în VET a sectorului meșteșugăresc din țara lor și modul în 

care acesta se aliniază la cadrul European. 
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3. evaluarea implementării proiectului pilot, și anume; aplicația mobilă de învățare 

(IO3), a platformei multilingve de e-learning (IO4) și a setului de aplicații mobile de 

învățare (IO5). 

4. concluziile privind procesul de implementare, despre potențialul de transferabilitate 

a rezultatelor care contribuie la utilizarea produsului Crafts de factorii de decizie, 

instituțiile de învățământ, cei interesați și alți utilizatori potențiali. 

 

1.2. Metodologia de cercetare 

1.2.1 Cercetarea și întocmirea Raportului a fost realizat de Rinova, cu contribuția 

partenerilor. Raportul include perspectivele naționale din Spania, Marea Britanie, Grecia, 

Polonia, Portugalia și România. 

1.2.2 Rinova a realizat un cadru de cercetare care a fost distribuit partenerilor. Cadrul de 

cercetare a cuprins: 

 O explicație despre IO6, despre rezultatele care trebuie atinse și o modalitate despre 

contribuția partenerilor la aceste rezultate 

 Formatul raportului urmărește șablonul raportului național și a analizei comparative 

europene și include îndrumări, un set de probleme de luat în considerare, și oferă  

loc fiecărui partener pentru a redacta concluziile. 

1.2.3 Rinova a analizat rapoartele naționale și constatările partenerilor pentru a elabora o 

analiză comparativă de evaluare europeană.  

1.2.4 Rinova, în colaborare cu partenerii, a elaborat o metodologie comună pentru 

implementarea pilotării curriculumului și a instruit și partenerii cum să aplice acesta în 

timpul activității de formare în aprilie 2019, România. Prima fază a proiectului pilot s-a 

concentrat pe aplicația mobilă de învățare (IO3) și pe platforma multilingvă de e-learning 

(IO4). 
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1.2.5 Rinova, în colaborare cu Innoquality Systems, a propus o metodologie pentru 

monitorizarea și evaluarea primei faze de pilot. Recomandările partenerilor au fost 

formulate în cadrul celei de-a patra întâlniri de parteneriat din Grecia. 

1.2.7 Rezultatele evaluării primei etape de pilotare au ajutat la o metodologie comună, 

acceptată de parteneri pentru a doua etapă. Rinova a oferit un instructaj partenerilor 

privind aplicarea acesteia. Această etapă s-a orientat asupra platformei multilingve de 

învățare online (IO4) și asupra setului de aplicație mobilă (IO5). 

1.2.8 Rinova, în colaborare cu Innoquality Systems, a propus o metodologie pentru 

monitorizarea și evaluarea celei de-a doua faze pilot. Recomandările partenerilor au fost 

formulate la sfârșitul procesului.  

1.2.9 Rinova a realizat o revizuire, în cadrul căreia a evaluat ambele faze pilot și a formulat 

recomandările pentru validare, certificare și acreditare privind utilizarea metodelor 

inovatoare de predare-învățare bazate pe TIC în VET pentru sectoarele meșteșugărești din 

Europa. Prezentul raport include recomandările formulate.  

1.2.10 Rinova a inclus toate documentele finale (outputs) în această versiune finală a 

Ghidului. Innoquality Systems a inclus rezultatele și feedbackurile finale  într-un raport final 

de evaluare, care cuprinde recomandări de diseminare și exploatare, cu accent pe factorii de 

decizie la nivel național și european. 

 

1.3 Context 

Produsele realizate în cadrul proiectul Crafts 3.0: un curriculum ECVET (IO1), care cuprinde 

informații despre cunoștințele, abilitățile și competențele de care au nevoie profesorii și 

formatorii de meserii pentru a utiliza metode inovatoare de predare / învățare bazate pe TIC 

în VET. Informațiile sunt  dedicate sectoarelor meșteșugărești din Europa. Pe baza 

informațiilor incluse în curriculum, a fost dezvoltat conținutul celor patru module de 

instruire privind metodele de predare-învățare bazate pe TIC în VET pentru sectoarele 

meșteșugărești (IO2). Modulele de e-learning sunt împărțite în unități cu conținut specific de 

învățare. Aceste module au fost testate (în cadrul proiectului pilot) și evaluate de profesori 

și formatori de meserii și de cursanții lor în 6 țări: Spania, Marea Britanie, Grecia, Polonia, 

Portugalia și România. În cadrul proiectului a fost creată o aplicație mobilă de învățare 

instructivă (IO3), care i-a ajutat pe profesorii de meserii în crearea noilor aplicații de învățare 
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(IO5). Modulele de e-learning și aplicația mobilă sunt accesibile gratuit și liber de pe o 

platformă de e-learning multilingvă (IO4). Deși nu este obiectivul proiectului să asigure o 

calificare certificată pentru curriculum, dar un obiectiv central al activității IO6 este 

identificarea diferitelor opțiuni de parteneriat privind acreditarea, certificarea și validarea 

curriculumului Crafts 3.0 la nivel național și european. Acest lucru se realizează la două 

niveluri. În primul rând, la nivel european, unde sunt armonizate planurile legate de ECTS și 

ECVET. În al doilea rând, la nivel național: având în vedere că situația națională de formare și 

învățare bazată pe TIC este atât de diferită în țările partenere, capitolele naționale cuprind 

diferite opțiuni de acreditare și descriu pașii de urmat pentru a dezvolta mai departe 

curriculumul, sau unele părți ale acestuia, în conformitate cu politicile educaționale 

naționale ale fiecărui partener și cu Cadrul Național al Calificărilor (NQF). 

 

1.4 Acreditare, certificare și validare 

Înainte de a trata diferitele opțiuni din cadrul proiectului la nivel european și național, 

pentru o înțelegere adecvată și comună, este important să clarificăm următoarele termeni: 

acreditare, certificare și validare: 

 

1.4.1 Accreditare 

Acreditarea1 înseamnă că funcționarea unei instituții sau livrarea unui program este 

autorizată/atestată de un organism legal competent. Organismul competent poate să fie: un 

minister guvernamental sau o agenție de acreditare/de asigurare a calității în învățământul 

superior. Acreditarea este un proces extern, pentru a-l obține, instituțiile și programele 

trebuie să îndeplinească condițiile impuse. Acreditarea oferă încredere în valoarea și 

credibilitatea diferitelor tipuri de evaluare și reprezintă ultimul nivel de control al validității 

serviciilor de evaluare a conformității atât în domeniile educației voluntare, cât și în cele 

reglementate. În ceea ce privește acreditarea formatorilor2: este un proces de asigurare a 

 

1  http://eurorecognition.eu/Manual/EAR%20HEI.pdf 

2  http://www.eqavet.eu/qc/gns/glossary/a/accreditation-education-training-

provider.aspx 
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calității prin care se acordă statutul acreditat, care demonstrează că a fost aprobat de 

autoritățile competente sau profesionale și îndeplinește standardele stabilite. În cazul 

cursurilor3 VET, acreditarea înseamnă recunoașterea formală că un curs profesional este 

conform cu principiile și orientările naționale și cu un cadru național de calificări, în felul 

următor: 

 conținutul și standardele sale sunt potrivite calificării; 

 îndeplinește obiectivul pentru care a fost dezvoltat; și 

 se bazează pe normele naționale de competență (acolo unde sunt). 

 

1.4.2 Certificare 

Certificarea este o procedură legală prin care o persoană sau o agenție acreditată/ 

autorizată evaluează și verifică atribuțiile, caracteristicile, calitatea, calificarea sau statutul 

persoanelor sau organizațiilor, bunurilor sau serviciilor, procedurilor sau proceselor,  

evenimentelor sau situațiilor, în conformitate cu cerințele / standardele4 stabilite. Rezultatul 

certificării reușite este certificatul acordat de către organul de certificare. Rezultatul5 

certificării în cadrul instituțiilor de învățământ înseamnă eliberarea unui certificat, diplomă 

sau titlu care atestă că un set de rezultate ale învățării (cunoștințe, abilități și competențe) 

au fost dobândite de o persoană fizică, respectiva persoană a fost evaluată și validată de un 

organism competent pe baza cerințelor definite. Certificarea poate valida rezultatul învățării 

formale, non-formale sau informale. 

 

1.4.3 Validare 

Validare înseamnă o verificare, iar pe baza cerințelor stabilite în cadrul procesului de 

validare produsul (sau lucrul validat) poate fi folosit.  În cazul educației validarea înseamnă 

procesul de confirmare a faptului că anumite rezultate ale unui cursant corespund 

standardelor determinate de o unitate de învățare sau de o calificare. 

 

3  http://www.eqavet.eu/qc/gns/glossary/a/accreditation-vet-courses.aspx 

4  http://www.businessdictionary.com/definition/certification.html 

5  http://www.eqavet.eu/qc/gns/glossary/c/certification-learning-outcomes.aspx 
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2 Nivelul european 

La nivel european în cadrul proiectul Crafts 3.0 a fost realizat un curriculum care este în 

conformitate cu cadrul european de acreditare pentru VET și se încadrează în Sistemul 

European de Acumulare și Transfer al Creditelor de Studii (ECTS). 

 

2.1 ECTS 

ECTS este un sistem de credite care se aplică în principal în Spațiul European al 

Învățământului Superior (EHEA), obiectivul principal fiind facilitarea deplasărilor cursanților 

între diferite țări și / sau instituții. Sistemul se bazează pe rezultatele de învățare, și în cadrul 

ECTS un cursant își poate transfera creditele de la o universitate la alta, astfel încât acestea 

se adaugă la programul de studiu / formarea urmată. Obiectivul ECTS este ca învățarea să fie 

centrată mai mult pe cursant. ECTS este element central în Procesul Bologna, care dorește 

armonizarea, compatibilitatea sistemelor naționale. ECTS ajută și la planificarea, livrarea și 

evaluarea programelor educaționale și în garantarea transparenței.  

 

ECTS poate fi aplicat în cadrul tuturor programelor educaționale, indiferent de modul de 

predare (la clasă, la locul de muncă, învățământ la distanță) sau statutul cursantului (cu 

normă întreagă, cu jumătate de normă) și la toate tipurile de învățare (formal, non-formal și 

informal). 

 

Un element important al ECTS este „creditul ECTS”. Creditele ECTS exprimă volumul învățării 

pe baza rezultatelor de învățare definite și pe baza eforturilor/muncii asociate. Rezultatele 

învățării sunt informațiile/cunoștințele despre care individul știe, le înțelege și este capabil 

să susțină un examen din ele la finalul procesului de învățare. Reprezintă un nivel de 

competență atins de cursant și verificat prin evaluare. Rezultatele învățării trebuie evaluate 

prin proceduri bazate pe criterii clare și transparente. Atingerea rezultatelor învățării tebuie 

verificată și evaluată pe baza unor criterii clare și transparente. Pentru a facilita evaluarea, 

rezultatele învățării trebuie să fie verificabile. Rezultatele învățării sunt utilizate și în Cadrele 

de Calificare Europene și Naționale pentru a evalua nivelul calificării individuale.  
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Un an universitar sau echivalentul acestuia conține 60 de credite ECTS (rezultatele învățării + 

muncă asociată). Acordarea de 60 de credite ECTS efortului și muncii unui întreg an 

universitar/academic adesea este formalizată prin lege la nivel național. În majoritatea 

cazurilor volumul de muncă/lecții variază între 1.500 și 1.800 de ore pentru un an 

universitar, ceea ce înseamnă că un credit corespunde cu 25-30 de ore de muncă/lecții. 

Trebuie amintit, că aceste perioade de timp sunt doar orientative și creditele sunt alocate 

pe baza rezultatelor de învățare la nivelul relevant, nu pe baza numărului de ore de 

învățare/lecții. 

 

Autorităţile naţionale trebuie să specifice care sunt instituţiile care au dreptul de a acorda 

credite ECTS. Creditele sunt acordate cursanților după ce au finalizat activitățile de învățare 

cerute și au obținut rezultatele de învățare definite, fapt dovedit prin evaluarea adecvată. 

Dacă cursanți au obținut rezultatele învățării în alte contexte de învățare sau durate de 

studiu formale, non- formale sau informale, creditele pot fi acordate în urma evaluării și 

recunoașterii acestor rezultate ale învățării. 

Un cursant poate acumula credite pentru:   

 Obținerea calificării, cum este cerut de instituția care acordă diploma 

 a documenta realizările personale. 

 

Creditele sunt acordate atunci când evaluarea corespunzătoare arată că au fost obținute 

rezultatele învățării definite pentru nivelul relevant. Metodele de evaluare includ o gamă 

largă de teste/examinări scrise, orale și practice, proiecte și portofolii care sunt folosite 

pentru a evalua progresul cursantului și pentru a atesta obținerea rezultatelor învățării 

pentru o unitate de curs sau modul, în timp ce criteriile de evaluare reprezintă descrieri a 

ceea ce cursantul trebuie să facă, pentru a demonstra că a obținut un rezultat al învățării. 

Pentru a fi corespunzătoare, metodele și criteriile de evaluare alese pentru o componentă 

educațională trebuie să fie compatibile cu rezultatele învățării care au fost definite pentru 

aceasta și cu activitățile de învățare care s-au desfășurat. 

 

Peisajul învățământului superior se află în schimbare odată cu dezvoltarea rapidă a 

oportunităților de învățare mai diversificate și flexibile – incluzând și învățarea mixtă, noile 
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forme de cursuri online, cursurile online deschise masiv (MOOCs), Resurse Educaționale 

Deschise (OER), învățarea bazată pe muncă, învățarea autodirijată, căile independente de 

învățare, dezvoltarea profesională continuă. 

 

Noul Ghid ECTS declară în mod explicit că ECTS poate fi aplicat tuturor contextelor de 

învățare pe tot parcursul vieții. În plus, încurajează învățământul superior formal să ofere 

credite pentru rezultatele dobândite în afara contextului formal, de ex. pentru experiența 

profesională, munca voluntară, studiul independent, cu condiția ca aceste rezultate ale 

învățării să respecte cerințele calificărilor sau componentelor lor. Recunoașterea 

rezultatelor învățării obținute prin învățare non-formală și informală trebuie automat 

urmate de acordarea aceluiași număr de credite ECTS aferente părții corespondente din 

programul formal. 

 

2.2 ECVET 

ECVET este echivalentul sistemului european de credite de transfer pentru domeniul 

formării profesionale.  ECVET este foarte asemănător cu ECTS, este destinat facilitării 

transferului şi acumulării rezultatelor învăţării evaluate ale persoanelor care urmăresc să  

obțină o calificare în educația și formarea profesională (VET). ECVET, la fel ca ECTS, este 

destinat să faciliteze și să sprijină cursanții în modelarea propriului traseu de învățare prin 

acumularea de credite.  

 

ECVET este destinat tinerilor care urmează formare profesională, ucenicilor, adulților care 

participă la învățarea pe tot parcursul vieții; și în general persoanelor care urmează traseele 

educației formale, nonformale sau informale. Vizează: 

 promovarea li facilitarea traseelor de învățare pe tot parcursul vieții prin evaluare, 

trasnfer, validare și recunoaștere de rezultate de învățare în vedrea obținerii unei 

calificări; 

 încurajează și facilitează colaborarea între autoritățile care acordă calificări la nivel 

național, regional sau sectorial și între furnizorii de formări pentru a le pregăti să 

dezvolte soluțiile cele mai convenabile într-un domeniu specific cu scopul de a 
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recunoaște rezultatele învățării persoanelor implicate în formarea profesională, mai 

ales dacă se profită și de mobilitatea geografică. 

 

Sistemul ECVET aparține unei serii de inițiative care contribuie la: 

 îmbunătățirea calității sistemelor și practicilor de formare profesională ș  

 sisteme de calificare, care sunt în conformitate cu nevoile cetățenilor, cât și cu 

nevoile piaței de muncă, în vederea consolidării dimensiunii europene a VET 

 îmbunătățirea calității mobilității geografice a beneficiarilor programelor UE, în 

conformitate cu Carta Europeană a Calității pentru Mobilitate, care cuprinde 

următoarele: când o persoană petrece timp în străinătate cu scopuri educaționale 

sau cu scop de muncă, organizația care-l trimite este responsabilă să recunoască 

perioada de mobilitate reușită. 

 

2.3 Cadrul european al Calificărilor (EQF) 

EQF este cadrul comun de referință în Europea care are ca scop corelarea și compararea 

calificărilor între diferite țări și sisteme. Acoperă calificările la toate nivelurile și în toate sub-

sistemele educației și formării,  și oferă o imagine complexă despre calificările din cele 39 de 

țări europene implicate în implementarea EQF. 

 

EQF cuprinde opt niveluri de referință definite prin termenul ”rezultatele învățării”,  de ex. 

cunoștințe, abilități și responsabilități, autonomie. Rezultatele învățării exprimă ceea ce 

individul știe, înțelege și e capabil să realizeze la sfârșitul procesului de învățare. Fiecare  țară 

își dezvoltă un Cadru Național al Calificărilor (NQF) pentru a implementa EQF. 

 

Fiecare dintre cele 8 niveluri este definit de un set de descriptori care indică rezultatele 

învăţării relevante pentru calificările la nivelul respectiv în orice sistem de calificări. 

 

  Cunoștințe Abilități 
Responsabilitate și 
autonomie 
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În contextul EQF, 
cunoștințele sunt 
descrise ca fiind teoretice 
și/sau faptice/factuale. 

În contextul EQF, abilităţile 
sunt descrise ca fiind 
cognitive (implicând 
utilizarea gândirii logice, 
intuitive şi creative) sau 
practice (care implică 
dexteritate manuală și 
utilizarea metodelor, 
materialelor, 
instrumentelor). 

În contextul EQF, 
responsabilitatea și 
autonomia sunt descrise ca 
fiind capacitatea cursantului 
de a aplica cunoștințele și 
abilitățile în mod autonom și 
cu responsabilitate. 

Nivelul 1 
Rezultatele 
învăţării 
corespunzătoare 
Nivelului 1 sunt 

Cunoștințe generale de 
bază 

Abilități de bază necesare 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
simple 

lucrează sau studiază sub 
supraveghere directă într-un 
context structurat 

Nivelul 2 
Rezultatele 
învăţării 
corespunzătoare 
Nivelului 2 sunt 

Cunoașterea faptică de 
bază a unui domeniu de 
lucru sau studiu 

Abilități cognitive și practice 
de bază necesare pentru a 
utiliza informații relevante 
pentru a îndeplini sarcini și 
pentru a rezolva probleme 
de rutină folosind reguli și 
instrumente simple 

lucrează sau studiază sub 
supraveghere cu oarecare 
autonomie 

Nivelul 3 
Rezultatele 
învăţării 
corespunzătoare 
Nivelului 3 sunt 

Cunoașterea faptelor, 
principiilor, proceselor și 
conceptelor generale, 
într-un domeniu de lucru 
sau studiu din Cadrul 
european al calificărilor  

o serie de abilități cognitive 
și practice necesare pentru a 
genera soluții la probleme 
specifice într-un domeniu de 
muncă sau studiu 

Se asumă responsabilitatea 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de muncă sau studiu; se 
adaptează propriul 
comportament la 
circumstanțele existente în 
rezolvarea problemelor 

Nivelul 4 
Rezultatele 
învăţării 
corespunzătoare 
Nivelului 4 sunt 

Cunoștințe factuale/reale 
și teoretice în contexte 
mai largi într-un domeniu 
de studiu sau de lucru  

o serie de abilități cognitive 
și practice necesare pentru a 
genera soluții la probleme 
specifice într-un domeniu de 
muncă sau studiu din Cadrul 
european al calificărilor 

Exercitarea de 
selfmanagement în cadrul 
liniilor de lucru sau a 
contextelor de studiu care 
sunt de obicei previzibile, dar 
care pot fi modificate 

Nivelul 5 
Rezultatele 
învăţării 
corespunzătoare 
Nivelului 5 sunt 

Cunoștințe specializate, 
factuale și teoretice într-
un domeniu de lucru sau 
studiu și o conștientizare 
a limitelor acelor 
cunoștințe 

O gamă de abilități cognitive 
și practice necesare pentru a 
dezvolta soluții creative la 
probleme abstracte 
 

Gestionarea și supravegherea 
exercițiilor în situații de 
muncă sau de studiu în care 
schimbările sunt imprevizibile; 
revizuirea și dezvoltarea 
performanței individului și a 
altora 
 

Nivelul 6 
Rezultatele 
învăţării 
corespunzătoare 
Nivelului 6 sunt 

Cunoașterea avansată a 
unui domeniu de muncă 
sau studiu, cu 
înțelegerea teoriilor și 
principiilor 
 

Abilități avansate,măiestrie și 
inovație, necesare pentru 
rezolvarea problemelor 
complexe și imprevizibile 
într-un domeniu de muncă 
sau studiu 
 

Gestionarea activități sau 
proiecte complexe 
independent, asumarea 
responsabilității pentru 
deciziile luate în domeniul de 
muncă sau studiu; asumarea 
responsabilității pentru 
dezvoltarea profesională a 
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  Cunoștințe Abilități 
Responsabilitate și 
autonomie 

  

În contextul EQF, 
cunoștințele sunt 
descrise ca fiind teoretice 
și/sau faptice/factuale. 

În contextul EQF, abilităţile 
sunt descrise ca fiind 
cognitive (implicând 
utilizarea gândirii logice, 
intuitive şi creative) sau 
practice (care implică 
dexteritate manuală și 
utilizarea metodelor, 
materialelor, 
instrumentelor). 

În contextul EQF, 
responsabilitatea și 
autonomia sunt descrise ca 
fiind capacitatea cursantului 
de a aplica cunoștințele și 
abilitățile în mod autonom și 
cu responsabilitate. 

echipei de grup 

Nivelul 7 
Rezultatele 
învăţării 
corespunzătoare 
Nivelului 7 sunt 

Cunoștințe foarte 
specializate, dintre care 
unele se află în prima 
linie a cunoașterii într-un 
domeniu de muncă sau 
studiu, ca bază pentru 
gândirea și / sau 
cercetarea originală 
Conștientizarea critică a 
problemelor de 
cunoaștere într-un 
domeniu și în conexiunea 
dintre diferite domenii 
 
 
 
 
 

Abilități speciale de rezolvare 
a problemelor apărute în 
cercetare și / sau inovare 
pentru dezvoltarea unor noi 
cunoștințe/proceduri și 
pentru a integra cunoștințe 
din diferite domenii 
 
 

gestionarea și transformarea 
contextelor de muncă sau de 
studiu complexe, imprevizibile 
și care  necesită noi abordări 
strategice; asumarea 
responsabilității pentru 
dezvoltarea profesională a 
echipei de grup 

Nivelul 8 
Rezultatele 
învăţării 
corespunzătoare 
Nivelului 8 sunt 

Cunoașterea avansată a 
unui domeniu de lucru 
sau studiu, implicând o 
înțelegere critică a 
teoriilor și principiilor 

abilitățile și cunoștințele 
tehnice la cel mai avansat 
nivel, inclusiv sinteza și 
evaluarea, necesare pentru 
rezolvarea problemelor 
critice de cercetare și / sau 
inovare și pentru extinderea 
și redefinirea cunoștințelor 
existente sau a practicilor 
profesionale  
 

Demonstrează autoritate 
substanțială, inovație, 
autonomie, integritate 
științifică și profesională și 
angajament pentru 
dezvoltarea de noi idei sau 
procese în domeniul de lucru 
sau de studiu, de cercetare 

  

Cadrul calificărilor din Spaţiul European al Învăţământului Superior oferă descriptori (în trei 

cicluri) agreați de miniștrii responsabili cu învățământul superior la întâlnirea lor de la 

Bergen din mai 2005 în cadrul procesului de la Bologna. Fiecare descriptor/ciclu oferă o 
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descriere specifică care cuprinde așteptările tipice de realizări și abilități asociate calificărilor 

care reprezintă sfârșitul ciclului respectiv. Descrierea ciclului scurt dezvoltat în comun ca 

parte a procesului Bologna, corespunde rezultatelor învățării la nivelul 5 al EQF. 

Descriptorul pentru primul ciclu corespunde rezultatelor învățării la nivelul 6 EQF. 

Descriptorul pentru primul ciclu corespunde rezultatelor învățării la nivelul 7 EQF. 

Descriptorul pentru primul ciclu corespunde rezultatelor învățării la nivelul 8 EQF. 

 

 

3 Nivelul național 

Lângă nivelul european, partenerii au cercetat și au explorat opțiunile de acreditare la nivel 

național, concluziile sunt incluse aici, în rapoartele fiecărei țări, reprezentând o analiză de 

referință. 

 

3.1 Spania 

3.1.1 Introducere  

Acreditarea, recunoașterea și evaluarea competențelor profesionale obținute la locul de 

muncă 

Este un set de acțiuni care vizează recunoașterea, evaluarea și acreditarea abilităților 

profesionale dobândite prin experiență de muncă sau prin formare non-formală.  

 

Această evaluare și acreditare a competențelor profesionale va fi dezvoltată pe baza unor 

criterii care vor garanta fiabilitatea, obiectivitatea și rigoarea tehnică a evaluării. Catalogul 

Național al Calificărilor Profesionale reprezintă o referință obiectivă în această procedură. 

 

În cazul în care în procesul de evaluare a competențelor profesionale a muncitorului reiese 

că calificările adunate nu ajung să finalizeze o anumită formare profesională sau pentru un 

certificat de profesionalism, i se dă o acreditare parțială cumulativă. În această situație 

muncitorul, dacă dorește, își poate finaliza formarea pentru a obține titlul sau certificatul 
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corespunzător. Uniunea Europeană a stabilit în martie 2004 principii europene comune 

pentru validarea învățării non-formale și informale, care sunt necesare pentru a identifica 

comparabilitatea și pentru a accepta diferențele dintre statele membre, precum și pentru 

transferul și acceptarea rezultatelor educaționale și a formării profesionale în contexte 

diferite. 

 

Certificate profesionale 

Certificatele profesionale sunt reglementate prin Decretul regal 34/2008, din 18 ianuarie, 

care include acțiuni de formare profesionale care vizează dobândirea și îmbunătățirea 

calității și competențelor profesionale. Oferta de formare profesională care vizează 

obținerea certificatelor profesionale va fi modulară pentru a promova acreditarea 

cumulativă parțială a formării primite și pentru a permite muncitorului să participe la 

formare profesională indiferent de situația lui de angajare la un moment dat. Fiecare  

certificat profesional legitimează o calificare profesională a Catalogului Național al 

Calificărilor Profesionale. Modulele de formare pentru certificatul profesional sunt incluse în 

Catalogul Modular de Formare Profesională. Aceste certificate dovedesc că muncitorul 

deține un set de abilități profesionale care permit dezvoltarea unei activități de muncă 

identificabile în sistemele de productivitate, fără reglementări în practica profesională. 

Certificatele au statut oficial și termen de valabilitate pe întreg teritoriul țării, și sunt 

eliberate de Serviciul Public de Ocupare a Forței de Muncă, Spania și de organele 

competente ale Comunităților Autonome. 

Certificatele se pot obține în două feluri: 

 Finalizarea tuturor modulelor care țin de certificatul de profesionalism 

 Urmărirea procedurilor de evaluare și certificare a competențelor profesionale 

obținute prin experiență de muncă sau prin formare non-formală. 

Procedura conține următoarele faze: 

• Publicarea apelului 

 

• Lista persoanelor admise și respinse prin procedură 

• Sfaturi 

• Evaluarea competențelor profesionale 
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• Acreditarea și înregistrarea competențelor profesionale 

Legătura dintre Cadrul European și Cadrul din Spania 

Catalogul Național al Calificărilor Profesionale specifică calificările nivelelor 1, 2 și 3 

(nivelurile 1, 2, 3, 4 și 5 din EQF), care sunt concepute ca domeniu al educației și formării 

profesionale inițiale (mediu și superior), dar și ca formare profesională pentru angajare și 

pentru învățare pe tot parcursul vieții. 

 

EQF CNCP Acreditare 

Nivel 1 

Nivel 1 Operator 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 2 Mediu tehnician 

Nivel 4 

Nivel 5 Nivel 3 Superior tehnician 

Nivel 6 Nivel 4 Licență 

Nivel 7 Nivel 5 Master 

Nivel 8 Sin definir Doctor 

Relația dintre EQF și CNCP 

 

 4.1.2  Sistemul și procesul de acreditare  

Care sunt organele competente pentru acreditarea curriculei meseriilor/meșteșugurilor în 

țara dvs.? Ce tipuri de instituții sunt? 

Managementul Sistemului este descentralizat la nivelul Comunităților Autonome, ceea ce 

corespunde apelului, managementului procesului de evaluare și acreditării competențelor.   

Apelurile vor fi publicate în Buletinele diferitelor comunități autonome. 
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În Spania comunitatea autonomă este și entitate administrativă teritorială care, pe baza 

Constituției si a legilor statului, are și autonomie legislativă cu reprezentați aleși și cu 

anumite puteri executive și administrative. 

 

Cum se aliniază calificările în domeniul meseriilor, meșteșugurilor cu catalogul calificării 

profesionale în țara dvs.? Diferă aceste calificări în funcție de regiuni? 

Calificările profesionale în domeniul artelor și meseriilor sunt integrate în Catalogul Național 

al Calificărilor Profesionale, ordonat de către grupurile profesionale, luând în considerare 

nivelurile de calificare și criteriile UE. Cele 26 de grupuri profesionale în care Catalogul 

Național al Calificărilor Profesionale structuraează profesiile, răspund criteriilor și 

competențelor profesionale. Cele 5 niveluri de calificare stabilite îndeplinesc competența 

profesională cerută de activitățile creative/productive conform criteriilor cunoașterii, 

inițiativei, autonomiei, responsabilității și complexității.  

INCUAL-ul funcționează numai la nivelurile 1, 2 și 3. Nivelurile 4 și 5 corespund studiilor 

universitare. Nu sunt diferențe privind calificările profesionale între regiunile/comunitățile 

autonome din Spania. 

 

Care sunt pașii pentru obținerea acreditării? Cât timp durează procesul? Care sunt costurile? 

Cerințe și etape 

Persoanele care doresc să participe la procedura de acreditare trebuie să îndeplinească 

următoarele cerințe: 

- Cetățenia spaniolă sau certificatul de înregistrare a cererii cetățeniei sau cardul de 

familiaritate cu cetățenia sau cetățenia Uniunii, permis de rezidență și de muncă în 

Spania  

- A împlinit 18 ani la momentul înregistrării, în cazul unităților de competență 

corespunzătoare calificărilor de nivel 1 

- A împlinit 20 ani la momentul înregistrării, în cazul unităților de competență 

corespunzătoare calificărilor de nivel 2 și 3. 

- Are experiență profesională și / sau formare legată de competențele profesionale și 

acest lucru poate fi demonstrat: 
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- Justifică cel puțin 3 ani de experienă, minim 2.000 de ore lucrate în ultimii 10 ani 

înainte de apel. Pentru unitățile de nivel 1 trebuie justificat 2 ani de experiență, și 

minim de 1.200 de ore lucrate în total. 

- Justifică cel puțin 300 de ore lucrate în ultimii 10 ani înainte de apel. Pentru unitățile 

care fac admitere la nivel I, vor fi necesare cel puțin 200 de ore lucrate. În cazul 

unităților de învățământ în care modulele de formare asociate cu unități de 

competențe destinate să acrediteze o durată mai scurtă, este posibil acreditarea 

orelor stabilite în modulele menționate. 

Procedura constă din următoarele etape: 

• Publicarea apelului 

• Lista persoanelor admise și respinse în cadrul procedurii 

• Sfaturi 

• Evaluarea competențelor profesionale 

• Acreditarea și înregistrarea competențelor profesionale 

 

Nu există o perioadă specifică pentru obținerea certificatului profesional, deoarece sunt 

anumite circumstanțe care afectează durata procesului. 

Obținerea certificatelor profesionale poate fi finanțată de Serviciul Public de Ocuparea 

Forței de Muncă, dar poate fi obținut și în centre private. Costul este aprox. € 1,500. 

 

Care sunt avantajele și dezavantajele acreditării 

a) educației formale/educației superioare 

b) informale/VET sau 

c) altor posibilități de acreditare? 

Principalul avantaj al formării profesionale formale este obținerea unui certificat/diploma 

care cuprinde mai multe titluri de calificare profesională și că acesta este recunoscut pe 

teritoriul UE. Deavantajul în multe cazuri constă în faptul, că cariera profesională dezvoltată 

de o persoană nu are de a face cu nivelul/gradul/calificarea obținută. Avantajul obținerii 

acreditării profesionale constă în faptul, că în totdeauna este adaptat activității profeisonale 

dezvoltate de muncitor, asigurîndu-i o calificare profesională. În Spania nu sunt alte căi 

acreditare? 
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4.1.3 Experiența organizației dvs. în acreditare  

Organizația dvs. este un centru educațional acreditat? Detaliați. 

Organizația noastră nu este un centru de formare acreditat. 

 

A avut organizația dvs. experiențe anterioare privind recunoașterea, validarea și certificarea 

unor cursuri? Dacă nu, ați putea identifica o instituție acreditată cu care să fiți parteneri? 

Organizația noastră nu desfășoară activități de recunoaștere, validare și acreditare, dar am 

participat la definirea unor calificări în domeniul mesriilor și meșteșugurilor și la elaborarea 

unor certificări de calificare profesională.  

În momentul de față în Castilla y León nu există instituție de acreditare a meseriilor. 

 

4.1.4 Evaluarea beneficiilor acreditării   

Care sunt beneficiile acreditării? Pentru cine? 

Avantajele acreditării trebuie înțelese în următoarele feluri: 

1. Acreditarea competențelor profesionale a meșterilor este o recunoaștere administrativă a 

cunoștințelor care permit muncitorilor să demonstreze cunoștințele și drepturile în muncă. 

2. Acreditarea înseamnă valorificarea cunoștințelor obținute prin practicarea profesiei și 

este o recunoaștere a muncii și dedicării pe parcursul anilor de lucru. 

În mod fundamental se adresează meșterilor care nu au beneficita de educație formală care 

îi califică la practicarea activității lor profesionale. 

Puteți evalua nivelul cererii de acreditare a calificării meseriilor, meșteșugurilor în rândul 

trainerilor acestor domeniu în țara dvs.?  

Nu deținem de o evaluare numerică la nivelul cererii, dar cunoaștem interesul formatorilor 

meseriilor și meșteșugurilor, ei considerând formarea o etapă importantă în obținerea 

resurselor pentru activitatea lor profesională. 

Cine ar fi grupul țintă și cât de important este pentru ei acreditarea?  

Nu există un grup specific care să fie extins asupra tuturor artizanilor, dar pentru ei este 

esențială în îmbunătățirea abilităților lor profesionale. 
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Ce feedback ați primit de la cursanți, parteneri și participanți? 

Din informațiile transmise organziației noastre reiese nevoia acreditării abilităților în 

sectorul meseriilor și meșteșugurilor. 

  

Care sunt barierele sau obstacolele care trebuie depășite în procesul de acreditare? 

Una dintre principalele obstacole este teama foramtorilor de meserii de a folosi instrumente 

digitale. Este necesar crearea instrumentelor intuitive și accesibile. 

  

Procesul de pilotare a diferitelor IO a schimbat ceva în înțelegerea acestor probleme? 

În principiu nu am identificat schimbări semnificative în înțelegerea acestor probleme. 

 

4.1.5 Dimensiunea europeană   

Cât de importantă este dimensiunea europeană a calificării și ca aceasta să fie în 

concordanță cu ECVET și EQF? 

Importanța este definită de transversalitatea calificării în diferiteșel țări ale UE. 

Punerea în concordanță cu ECVET și EQF cauzează dificultăți în context național?  

Nu există dificultăți în conversia la contextul nostru național. 

Cât de puternic credeți că acreditarea poate reprezenta un scop pentru dvs.? 

Pentru noi este un obiectiv fundamental introducerea instrumentelor digitale în practica 

meseriilor, meșteșugurilor. Instrumentele digitale presupun o creștere a competitivității 

capacității profesionaliștilor și afacerilor artizanalilor care permite garantarea continuității 

lor pe piața globală. 

 

4.1.6 Concluzii 

Acreditarea în folosirea instrumentelor digitale pentru formatorii în meserii este foarte 

importantă din două motive: 

- în primul rând este necesară includerea tehnologiei digitale în procesul de 

formareddeeoarece aceste insturmente sunt deja prezente în multe ateliere, în domeniul 

designului, comunicării și promovării și în special în producția care nu rezultă o valoare 

adăugată ca în procesele de tăiere sau imprimare 3D. 
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 - în al doilea rând, promovarea folosirii instrumentelor digitale este esențială pentru 

creșterea capacității de competitivitate a meșterilor profesioniști, deoarece acest lucru 

reduce mult din costurile proceselor care anterior au fost realizate manual. 

Ca o concluzie finală, recunoașterea și acreditarea instrumentelor digitale în domeniul 

meseriilor și meșteșugurilor este esențială pentru consolidarea numeroșilor profesioniști și 

ateliere artizanale din moment ce se îmbunătățesc rezultatele lor economice și creează 

produse noi care nu pot fi realizate în ziua de azi. 
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3.2 Regatul Unit 

 

4.2.1 Introducere 

În ultimii 30 de ani, în Regatul Unit, calificările profesionale au fost introduse, dezvoltate și 

apoi înlocuite cu un nou sistem. În 1986, Consiliul Național pentru Calificări Profesionale a 

dezvoltat un cadru de calificări (Calificări profesionale naționale - NVQ) care consta din 5 

niveluri și 11 domenii profesionale. Scopul inițial al acestor NVQ-uri, care au fost concepute 

în consultare cu angajatorii, a fost acela de a standardiza instruirea și dezvoltarea unei 

industrii pentru a crea evaluări și certificări comune pentru cei care lucrează în cadrul 

industriei. În 2011, Cadrul calificărilor și creditelor (QCF) a fost conceput și introdus pentru a 

fi mai flexibil, cursanții putând combina unități în diferite moduri pentru a alcătui o calificare 

completă, permițându-le să avanseze în ritmul lor de-a lungul unui traseu profesional care le 

convine cel mai bine. Aceste calificări au fost înlocuite în 2015 de cadrul reglementat al 

calificărilor (RQF). Cadrul își propune să fie un sistem simplu atât pentru angajatori, cât și 

pentru cursanți, eliminând rigiditatea QCF și concentrându-se în schimb pe rezultate, 

permițând mai multă flexibilitate pentru crearea calificărilor. Calificările nu mai trebuie să fie 

unitizate și sunt indexate în funcție de nivelul și dimensiunea lor definită de volumul de timp 

necesar cursantului să lucreze și să fie evaluat pentru calificare. Cadrul își propune să ofere 

un sistem unic pentru catalogarea tuturor calificărilor educaționale și profesionale 

reglementate. 

 

Domeniul de creștere a formării profesionale VET din Marea Britanie este ucenicia, care 

reprezintă o prioritate politică națională actuală și oferă calificări trasate în raport cu 

standardele ocupaționale. Acestea sunt nedezvoltate și în prezent există doar câteva 

exemple de ucenicie bazată pe meșteșuguri. 

 

În starea sa actuală, sistemul VET din Marea Britanie are multe aspecte relevante, ceea ce ar 

face ca implementarea ECVET să fie destul de simplă. Existența unui sistem bazat pe 

competențe cu obiective de învățare stabilite și cerințe bazate pe dovezi se întoarce la faza 

inițială de proiectare a NVQ-urilor din anii 1980. Calificările constând în unități a căror 

valoare de credit se bazează pe durata medie de timp necesară pentru finalizarea calificării. 
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Acest lucru, precum și nivelul de învățare legat de ceea ce se știe, înțelege și este capabil să 

facă un cursant sunt în conformitate cu sistemele EQF.  

 

Cu toate acestea, deoarece sistemul britanic a fost pus în aplicare de atât de mult timp, iar 

structurile sale de bază și flexibilitatea de a fi utilizat în multe contexte diferite, inclusiv în 

alte țări, au redus impulsul în Regatul Unit pentru a implementa sistemul actual ECVET. În 

consecință, nu este bine cunoscut în țară. Totuși, există conștientizat faptul că calificările din 

Regatul Unit și concepția sectorului FE nu sunt bine cunoscute în Europa, și acest lucru 

afectează mobilitatea în ambele sensuri între Regatul Unit și restul Europei și, în consecință, 

afectează competitivitatea Regatului Unit pe piața internațională de educația și formare 

profesională VET. Activitățile de sensibilizare, inclusiv dezvoltarea calificărilor ECET în Marea 

Britanie, încearcă să abordeze aceste probleme. 

Calificarea în cadrul reglementat RQF al Regatului Unit în comparație cu calificările ECVET  

 RQF  Calificări în Regatul Unit  EQF 

 Admitere 3    Nivelul 1 

 Nivelul 1  GCSEs (gradul 3-1: anterior D-G) 

 

 Nivelul 2 

 Nivelul 2  GCSEs (gradul 9-4: anterior A*-C), 

CSE grade 1, nivelul O gradul A,B sau 

C 

 Nivelul 3 

 Nivelul 3  Nivel avansat (nivelul A) gradul A-E, 

nivelul AS 

 Nivelul 4 

 Nivelul 4  Nivelul 4 de calificare profesională, 

CertHE, HNC  

 Nivelul 5 

 Nivelul 5  Nivelul 5 de calificare profesională, 

nivel de bază, DipHE, HND 

 Nivelul 5 

 Nivelul 6  Nivel Bacalaureat (cu sau fără 

diplomă) 

 Nivelul 6 

 Nivelul 7  Nivel Master, Certificat și diplomă 

postuniversitară, PGCE 

 Nivelul 7 
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 Nivelul 8  Doctor în Filosofie (DPhil or PhD)  Nivelul 8 
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4.2.2 Sistemul și procesul de acreditare  

Care sunt organele competente pentru acreditarea curriculei meseriilor/meșteșugurilor în 

țara dvs.? Ce tipuri de instituții sunt? 

În regatul Unit există o serie de organizații recunoscute care oferă acreditare în calificare. 

Aceste organizații pot fi fundații înregistrate, instituții privilegiate, afaceri comerciale, 

angajatori care în sistemul lor au propriul lor departament de validare/recunoaștere, 

întreprinderi mici sau mai mari, trans-sectoriale.  

 

Majoritatea organelor de validare/recunoaștere (peste 160) sunt reglementate de organe 

specifice, câte unul pentru fiecare țară a Regatului Unit:  Officiul de Calificare și 

Reglementare a Examinărilor (Ofqual) este un departament guvernamental non-

ministerial care reglementează calificările, examenel și testele din Anglia, Consiliul pentru 

Curriculum, Examinări și Evaluări (CCEA) are resăonsabilitatea de a acredita, asigura calitatea 

și a reglementa calificările din Irlana de Nord. Autoritatea de Calificare din Scoția este 

organul public executiv non-departamental al guvernului din Scoția, responsabil pentru 

acreditarea calificărilor educaționale, și Qualifications Wales este organul finanțat 

de Guvernul din Wales, responsabil pentru recunoașterea organelor de calificare din Wales. 

Toate aceste organizații au funcții de acreditare, dar și de reglementare. 

 

Există numeroase organizații care acreditează calificarea în meserii 

tradiționale/meșteșuguri. 

Pe pagina web a Ofqual sunt înregistrate 26 organizații care oferă 384 calificări 

reglementate de Ofqual care sunt legate de meserii, meșteșuguri și design artistic. 

Principalele organizații de acreditare în meserii sunt: city and guilds, Agored Cymru, OCN, 

AIM awards, Pearson, NCFE, CCEA și OCR.  Această listă nu include organizații care oferă 

calificare în domeniile legate de industria meseriilor, meșteșugurilor – de ex. capacități 

digitale și de business pentru industriile creative. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Non-ministerial_government_department
https://en.wikipedia.org/wiki/Non-ministerial_government_department
https://en.wikipedia.org/wiki/Welsh_Government
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Cum se aliniază calificările în domeniul meseriilor, meșteșugurilor cu catalogul calificării 

profesionale în țara dvs.? Diferă aceste calificări în funcție de regiuni? 

 

Schimbările semnificative în cadrul sistemelor de educație și formare din Regatul Unit au 

început acum un deceniu, cu reforme în toate etapele, de la învățământul primar la 

învățământul superior. 

 

În etapele cheie 4 și 5 (elevi cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani), unde furnizarea 

informației este strict reglementată de către departamentul pentru educație, a existat o 

creștere a calificărilor disponibile pentru meserii și meșteșuguri, determinate în principal de 

comasarea acestor domenii. Deși acest lucru a condus la o proliferarea opțiunilor în ceea ce 

privește cursurile și unitățile scurte disponibile, bugetele restrânse și măsurile specifice de 

performanță școlară au condus la o scădere a ofertei creative și profesionale a școlilor, iar 

participarea la meserii este în scădere. Această lipsă a ofertei de meserii și meșteșuguri la o 

vârstă fragedă, elimină orice traseu clar și orice progres consistent spre o carieră în meserii 

și meșteșuguri.  

 

Majoritatea participării la cursurile meșteșugărești în FE se referă la intrarea în profesie, fie 

pentru cei care își schimbă cariera, fie ca un pas pe scara către învățământul superior.  O 

proporție mare a participanților este cu jumătate de normă, studenții combinând educația și 

munca plătită. Aceste calificări sunt adesea neacreditate, certificate dar nu cu o calificare 

recunoscută la nivel național (deși recunoscută de furnizorii de învățământ superior și de 

angajatorii din sector).  

 

În general, în sectorul VET din Regatul Unit, finanțarea este în prezent direcționată către 

ucenicie. Cu toate acestea, cadrele formale de ucenicie au fost disponibile din punct de 

vedere istoric doar pentru un număr mic de discipline meșteșugărești și, deși câteva au fost 

introduse mai recent, de exemplu în domeniile textil, bijuterii și mobilier, altele au dispărut. 

Este, de asemenea, obișnuit ca breslele și asociațiile meșteșugărești să formeze ucenicii 

independenți în cadrul lor propriu independent. 
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Învățământul superior, unde instruirea este reglementată și astfel în conformitate cu alte 

calificări universitare și postuniversitare, a înregistrat o scădere a numărului de cursuri 

disponibile, deși aceasta este încă principala cale de intrare în profesie, iar participarea a 

crescut. 

 

În toate aceste etape diferite de educație, formare și calificare, calificările profesionale 

meșteșugărești sunt integrate în sistemele mai largi de calificare, cu criterii și standarde de 

evaluare uniforme. Cu toate acestea, există o abundență de cursuri neacreditate, precum și 

sisteme independente de ucenicie, ceea ce înseamnă că, deși sunt acceptate și apreciate în 

cadrul sectorului, acestea nu pot fi în mod necesar în conformitate cu alte calificări 

profesionale. 

 

După cum s-a menționat mai sus, în fiecare dintre cele 4 țări ale Regatului Unit există 

separat organe de reglementare a acreditărilor. Unele organe de acreditare nu sunt 

prezente în aceste țări, ceea ce înseamnă că unele calificări sunt disponibile numai în 

anumite domenii. În plus, oferta de ucenicie în sectorul meșteșugăresc, deși, în general, este 

foarte mică, variază în cele 4 țări în ceea ce privește subsectorul meșteșugurilor oferite și 

elementele structurii uceniciei. 

 

Care sunt pasurile spre acreditare? Cât timp durează procedura? Care sunt costurile?   

Diferitele trasee ale activării în domeniul meseriilor tradiționale, meșteșugărești implică 

diferite tipuri de calificare – de la cele mai academice și calficări de nivel master, la formarea 

profesională în VET, nivelul 2 până la oferta QCF și în final la non-formal, de obicei certificat 

(dar fără a fi necesară certificarea), dar și calificări neacreditate în oferta educațională 

pentru adulți. Aceste calficări sunt variate în funcție de durata, stilul de învățare, sistemul de 

evaluare sau altele. Din cauza acestor diferențe și variabilitatea naturală între organul de 

acreditare, timpul necesar și prețul calificării, și procesul de acreditare este variat. Un curs 

de 1 sau 2 zile tip CPD finalizat și încheiat cu teste poate primi acreditare cel puțin în 2 

săptămâni. Totuși, majoritatea proceselor de acreditare sunt mult mai lungi, destul de 

complexe și deseori foarte costisitoare. 
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Aplicarea unor standardizări: organizața va trebui să arate competențe ocupaționale 

specifice pentru a asigura un prag minim în ceea ce privește sistemele, procesele și resursele 

existente. Apoi, ar trebui să treacă printr-un proces de planificare, evaluare, revizuire și 

testare în prezentarea unui cadru potențial: 

 

Poziția bazei inițiale: este o poziția de început pentru faza de testare a curricumului elaborat 

deja (grupuri focus și interviuri personale cu specialiștii din sector, cu userii pentru a explora 

și contura împreună competențele vizate). 

 

Acceptarea calificării vizate: acceptarea competențelor de bază finale necesită o evaluare 

inițială pentru calificare, dar există și cerința dovezii detaliilor specifice pentru acreditarea 

calificării. 

 

Cadrul de bază a calificării: adecvat cerințelor organului de recunoaștere, prin discuții, 

planificare, dezvoltare pentru a formula cadrul final al curriculumului 

  

Metodologia de evaluare: finalizarea cadrului, recunoaștere și aprobare. După ‘testare’ se 

conturează un draft final al cadrului în mod concret și în conformitate cu procedura 

organului de acreditare, ca pe urmă curriculumul și cadrul să fie înaintate organului de 

acreditare, formal, pentru recunoaștere și aprobare.  Procesul poate avea o durată de la 6 

luni la un an. Costurile sunt variate în funcție de organul de acreditare sau tipul cursului, dar 

exemplul programului Erasmus Job Broker Programme pentru acreditarea City and Guilds a 

fost  estimat la circa £50 000. 

 

Care sunt avantajele și dezavantajele acreditării 

a) formale/educației superioare 

Avantaje: 

 Formarea ar fi parte a sistemului de educație formală din țară cu valoarea ce o 

conferă, inclusiv în străinătate  

 curriculumul poate fi parte a unui curs existent și deja acreditat  
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 existența unor sisteme, procese și resurse clare în contextul acreditării în cadrul 

universităților. 

Dezavantaje: 

 decăderea rapidă a cursurilor și cursnaților în domeniul meseriilor, meșteșugurilor 

din învățământul superior din Regatul Unit (mai mult de over 50% din 2007/8 

încoace) arătând lipsa angajamentului față de aceste cursuri din partea 

universităților 

  procesele mai birocratice din cadrul universităților înlesnesc procesul de acreditare 

 acreditarea va fi pentru o singură instituție, nu și una națională. 

Care sunt avantajele și dezavantajele acreditării  

b) informale/VET sau c) altor posibilități de acreditare? Care ar fi opțiunea dvs. și de ce?   

Advantaje 

 lipsa abilităților, în special a celor antreprenoriale în rândul tinerilor creativi poate fi 

adresatăp mai simplu prin acest model 

 a existat ă cooperare națională în politica de finanțare direcționată spre dezvoltarea 

uceniciei 

 sprijinul unei mai mari diversități de studenți în acest domeniu – față de 

internshipurile și calificările neplătite 

 poate tinde spte integrarea în EQF și cadrul european de referință pentru VET. 

Dezavantaje: 

 cadrul pentru formarea profesională pentru CCI în Regatul Unit momentan este 

foarte confuz și dificil de parcurs 

  multe sectoare meșteșugărești nu au organe profesionale care să definească și să 

reglementeze standarde de orice tip. Fără aceste standarde este foarte greu 

obținerea calificării profesionale pentru recunoașterea angajaților 

 microîntreprinderile mici și freelancerii creativi, un segment larg al domeniului 

meseriilor și meșteșugurilor nu au capacitatea de a lua ucenici 

 o parte relativ mare a cursurilor de meserii și meșteșuguri sunt disponibile în cadrul 

VET (mai ales tâmplărie de mobilier și textile) – furnizorii de formări vor avea 

facilitățile, resursele, voința de a le dezvolta?  
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Care sunt avantajele și dezavantajele acreditării  

c) altor posibilități de acreditare?  

Avantaje: 

 Flexibilitatea curriculumului, a duratei și structurii cursurilor 

 Flexibilitatea tipului de acreditare (de ex. acreditarea CLOCK) 

 Ușurința relativă a acreditării 

 Sprijină diversitatea studenților din domeniul meseriilor, meșteșugurilor 

 Prețul, taxa 

 acreditarea se poate face mai mult în context european transnațional, decât în 

sistemul național mai restrâns. 

Dezavantaje 

 instituțiile academice formale poate nu îl vor recunoaște 

Care ar fi opțiunea dvs. și de ce?   

Acreditarea HE și VET în general este complexă, necesită timp și bani. Acreditarea 

alternativă poate reduce acești factori. În Regatul Unit există multe cursuri comunitare și 

pentru adulți în  domeniul meseriilor, meșteșugurilor care nu sunt acreditate, totuși crește 

numărul și popularitatea acestora. Aceste cursuri neacreditare sunt considerate trasee 

profesionale valide și pot conduce la cursuri superioare acreditate, de ex. cursuri HE unde 

cerința de admitere este portofoliul cursantului și nu calificarea formală.  

 

CLOCK http://clockyourskills.com/about/ are 20 experți din domeniu care sunt recunoscute 

și validate ca persoane fizice în procesul CLOCK. Fiecare are certificat emis de SQA din cadrul 

Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) Nivelul 11 sau European Qualifications 

Framework (EQF) Nivelul 7, echivalent nivelului Master. Ei oferă un program internațional 

peer review și procesul lor de acreditare are ca scop să creeze o comunitate internațională și 

interdisciplinară de angajați, freelanceri, voluntari, afaceri și manageri din sectoarele 

creative. Merită studiat sistemul de acreditare CLOCK, în special pentru aspectul 

internațional. 

 

http://clockyourskills.com/about/
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O posibilitate în viitor este selectarea dintre elemente sau a întregului curs pentru a face 

parte a unei calificări acreditate deja existente, însă acest lucru depinde de relația dinte HE, 

FE sau sectorul VET. 

4.2.3 Experiența organizației dvs. în acreditare  

Organizația dvs. este un centru educațional acreditat? Detaliați. 

Actualmente nu. 

A avut organizația dvs. experiențe anterioare privind recunoașterea, validarea și certificarea 

unor cursuri? Dacă nu, ați putea identifica o instituție acreditată cu care să fiți parteneri? 

Membrii seniori ai organizației au background în Învățarea pe tot parcursul vieții și în 

sectorul educației în viitor. Ei sunt evaluatori interni calificați și există și evaluatori externi. 

Un membru a fost implicat și a lucrat la dezvoltarea nivelului 4 al calificărilor acreditate. 

 

4.2.4 Evaluarea beneficiilor acreditării   

Pentru o organizație / parteneriat care decide dacă să aibă un curs acreditat, beneficiile 

sunt: 

verificarea capacității și fiabilității organizației și a structurii, personalului, facilităților, etc. 

Asigurarea calității – Instituțiile responsabile din Regatul Unit sunt respectate și de încredere 

la nivel mondial pentru calitatea calificărilor pe care le oferă și integritatea cu care 

evaluează sau examinează 

Se conformează principiilor și ghidurilor naționale pentru acreditare și cadrului național de 

calificări, cu standarde și niveluri clare 

Un produs mai comercializabil în raport cu calitatea, alinierea la traseele de progres și, prin 

urmare, mobilitatea cursanților 

Arată că conținutul și standardele unui curs sunt adecvate calificării, îndeplinesc scopul 

pentru care au fost dezvoltat, se bazează pe standardele naționale de competență, acolo 

unde există 

Poate sprijini organizația pentru a atrage finanțare publică 

Pentru cursant o asigurare a calității, a unui standard, se referă la instituția de acreditare, la 

portabilitatea calificării care permite mobilitatea 

Cu toate acestea, acreditarea este adesea un proces lung, costisitor și complex și nu la fel de 

esențial în sectorul meșteșugăresc ca în alte industrii. 
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Puteți evalua nivelul cererii de acreditare a calificării meseriilor, meșteșugurilor în rândul 

trainerilor acestor domeniu în țara dvs.? Cine ar fi grupul țintă și cât de important este 

pentru ei acreditarea? Ce feedback ați primit de la cursanți, parteneri și participanți? 

Care sunt barierele sau obstacolele care trebuie depășite în procesul de acreditare? 

Procesul de pilotare a diferitelor IO a schimbat ceva în înțelegerea acestor probleme? 

La aceste întrebări nu putem da răspunsuri adecvate în această fază a proiectului până când 

pilotarea nu se termină. 

 

4.2.5 Dimensiunea europeană   

Cât de importantă este dimensiunea europeană a calificării și ca aceasta să fie în 

concordanță cu ECVET și EQF? 

În contextul obiectivelor proiectului de a oferi un curriculum ECVET european care să fie 

transferabil și aplicabil în 7 țări europene, și a obiectivelor programului Erasmus Plus KA2 

este de o importanță fundamentală ca orice calificare dezvoltată pentru acest proiect să 

aibă o dimensiune europeană, în conformitate cu ECVET și EQF și cu potențialul de a fi 

transferat în străinătate. Programul Erasmus Plus își propune „să se asigure că abilitățile și 

calificările pot fi mai ușor recunoscute și mai bine înțelese, la nivel național și internațional, 

în toate subsistemele de educație și formare, precum și pe piața muncii, indiferent dacă 

acestea au fost dobândite prin educație și formare formală sau prin alte experiențe de 

învățare (de exemplu, experiență de lucru; voluntariat, învățare online)”. Prin urmare, 

curriculumul a fost conceput în mod special să se alinieze la aceste cadre comune europene. 

Punerea în concordanță cu ECVET și EQF cauzează dificultăți în context național?  

Așa cum s-a descris mai sus, sistemul de calificare profesională din Regatul Unit are multe 

caracteristici care au fost adoptate în cadrul european, în special planificarea pedagogică a 

calificărilor profesionale naționale bazate pe demonstrarea competențelor profesionale și 

îndeplinirea standardelor definite în raport cu rezultatele și obiectivele învățării. Cu toate 

acestea, în contextul turbulent actual al posibilei ieșiri a Marii Britanii din Uniunea 

Europeană, este dificil să se prevadă direcția de orientare, și anume dacă Regatul Unit va 

continua să considere alinierea la cadrele europene ca o prioritate politică. 
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Cât de puternic credeți că acreditarea poate reprezenta un scop pentru dvs.? 

Dacă încercăm să urmărim opțiunile de acreditare, va depinde în mare măsură de cât de 

important este considerat acest lucru de către cursanții care participă la proiect. Dovezile 

din cercetările noastre sugerează că calificările specifice în predarea meseriilor, 

meșteșugurilor nu pot fi percepute ca oferind beneficii sau valoare. 

 

4.2.6 Concluzii 

Sintetizați concluziile și propuneți care sunt cele mai bune etape ale recunoașterii, validării și 

acreditării curriculumului Crafts din țara dvs. 

 

Deși cercetarea Consiliului Crafts din 2012, și anume Craft in the Age of Change evidențiază 

semnificația calificărilor post-obligatorii pentru profesioniștii meșteșugari, 87% dintre 

makerii din Anglia dețin calificări legate de meserii și meșteșuguri, multe dintre calificări 

fiind neacreditate. 

Numărul de tipuri de cursuri de învățare comunitară a crescut cu o rată mai mare decât 

toate celelalte cursuri (274% față de 175%). Deci, acesta este un sector în care calificările 

formale nu sunt totul, iar traseul cursurilor suplimentare (chiar acreditate) reprezintă de 

obicei un portofoliu mai important decât calificările formale. 

 

A crescut și numărul cursurilor scurte neacreditate în sectorul meșteșugăresc. Numărul 

cursurilor cu o durată mai scurtă de  50 de ore de învățare a crescut rapid începând cu 

2007/08, acum fiind pe locul trei (38%) din toate cursurile cu doar 8% în 2007/08. 

 

O problemă semnificativă a formatorilor meseriilor, meșteșugurilor, dintre care majoritatea 

lucrează ca freelanceri independenți (alături de activitatea lor de producător), este accesul 

la dezvoltarea profesională continuă, în ceea ce privește timpul, resursele și disponibilitatea 

unor oferte adaptate corespunzător. Consiliul Crafts identifică, de asemenea, necesitatea 

acreditării dezvoltării profesionale continue în disciplinele meșteșugărești. 

 

Peisajul formării profesionale în Regatul Unit este complex și foarte complicat de numărul 

mare al organelor de acreditare din cadrul sistemului și de devolvarea geografică a 
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responsabilității ofertelor. În cadrul sistemului educațional de bază acreditat, guvernul 

britanic dorește să stimuleze implicarea angajatorilor în dezvoltarea și livrarea calificărilor. 

Aceasta este o provocare în sectorul meșteșugăresc, care este dominat de comercianții unici 

și de întreprinderile foarte mici, care au resurse limitate pentru a se angaja în acest proces. 

 

Cum am văzut, acreditarea în general este un proces lung și costisitor. Pentru o organizație 

mare / parteneriat continuu, economiile de scară și beneficiile obținute prin acreditare fac 

din aceasta o opțiune viabilă. În contextul acestui program, atât banii, cât și celelalte 

resurse, în special timpul, sunt foarte limitate. După cum s-a menționat anterior, există 

multe dovezi că acreditarea calificărilor nu este esențială pentru cursurile din domeniul 

meseriilor, meșteșugurilor. Cum rezultă din acești factori, acreditarea formală a curricumului 

acestui curs în Regatul Unit nu este un rezultat realist în cadrul acestui program. Cu toate 

acestea, prin planificarea și proiectarea cursului într-un mod în care este compatibil cu 

EQVET, rămân relevante opțiunile pentru acreditarea viitoare și pentru acreditarea cursului 

în alte țări ale UE. 

 

O altă opțiune, care poate fi realizată în Regatul Unit în cadrul programului, este de a lua în 

calcul traseele de validare sau acreditare non-formale. La nivel european, parteneriatul ar 

putea lua în considerare oferta CLOCK ca mijloc de recunoaștere și acreditare a învățării, 

respectiv și experiența profesorilor care participă la Crafts 3.0. 
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3.3 Polonia 

4.3.1 Introducere  

Polonia a început în 2006 dezvoltarea unui cadru comprehensiv de calificare (PQF – Polish 

Qualifications Framework). PQF a fost adopta în mod formal la data 22 decembrie 2015 

printr-un act al sistemului de calificare integrat care a intrat în vigoare în ianuarie 2016. 

Polonia și- a legat în mod formal PQF de EQF în 2013. PQF, ca EQF constă din opt niveluri 

bazate pe rezultatele învățării, acoperind toate tipurile de calificări din învățământul 

general, VET și învățământul superior. 

Tabelul care prezintă PQF în relația sa cu EQF: 

 

Sursă: Cedefop (2018). National qualifications framework developments in Europe 2017. 

 

Cu toate acestea, PQF include trei niveluri ale caracteristicilor rezultatelor învățării: 

- caracteristici universali, care se aplică tuturor tipurilor de educație; 

- caracteristici specifice, care se aplică pentru VET și / sau învățământ superior; 

- caracteristicii domeniului / disciplinei. 

PQF recunoaște calificări totale (nivelul complet al educației) și parțiale (confirmate de 

certificate).  

În 2012, au fost introduse modificări la examenele de meseriaș și meșter efectuate de 

comisiile de examinare ale organizațiilor meșteșugarilor, artizanilor pentru a obține 

rezultatele învățării. În noiembrie 2017, prima calificare ne-statuară a fost adăugată la 
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registrul integrat al calificărilor: Asamblarea lucrărilor de lemn pentru construcții la nivelul 

EQF 3 pentru calificarea formală VET. 

 

Curriculumul de bază al educației profesionale începând cu anul școlar 2012-2013 introduce 

un nou mod de descriere (prin utilizarea rezultatelor învățării) și obținerea calificărilor. 

Curriculumul de bază distinge seturi coerente de rezultate ale învățării care pot fi validate în 

cadrul învățării în afara școlii, precum și acumulate și recunoscute pentru a obține calificări 

succesive. Concepția de a distinge seturi de rezultate ale învățării într-o calificare este în 

concordanță cu sistemul ECVET dezvoltat în Europa (Sistemul European de Credite pentru 

Educație și Formare Profesională). 

 

În Polonia, acumularea și transferul de credite în cadrul sistemului de învățământ superior 

funcționează sub forma ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). ECTS a 

fost adoptat pe deplin de instituțiile de învățământ superior poloneze - punerea sa în 

aplicare a fost cerută de legislație (Legea din 27 iulie 2005 privind Legea învățământului 

superior (Journal of Laws 2012, punctul 572 cu modificările ulterioare)). 

 

În Polonia, introducerea acestui cadru a condus la identificarea domeniilor în care 

rezultatele învățării nu au fost aplicate anterior sau în care acestea au fost utilizate  într-un 

mod inconsecvent. Mai mult, Polonia reacționează în mod deschis la calificările acordate în 

afara educației și formării formale. 

 

4.3.2 Sistemul și procesul de acreditare 

Care sunt organele competente pentru acreditarea curriculei meseriilor/meșteșugurilor în 

țara dvs.? Ce tipuri de instituții sunt? 

Ca o calificare să fie acceptată pentru acreditare, trebuie să fie autorizată de o autoritate 

publică (de exemplu, un ministru competent) sau o entitate autorizată legal (camera de 

meserii, meșteșuguri). Procedurile actuale pentru validarea și recunoașterea calificărilor din 

sectorul meseriilor, meșteșugurilor VET țin de ministerul educației naționale, iar în educația 

superioară de ministerul științei și învățământului superior. Ministerul responsabil cu 

educația determină: 
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- condițiile numirii membrilor comisiei camerei de meserii-meșteșuguri, 

- condițiile în care o persoană poate fi admisă pentru examinare, respectiv condițiile în 

care se derulează examenul , 

- condițiile, procedurile și tipizarea certificatelor, diplomelor care confirmă că 

examenele țin de meserii/meșteșuguri. 

 

Institutul competent în validare și certificare este camera meseriilor, meșteșugurilor 

administrată de Asociația Poloneză a Meseriilor care răspunde de examenele de maistru și 

meseriaș care fac parte din sistemul formal al educației vocaționale. 

 

Cum se aliniază calificările în domeniul meseriilor, meșteșugurilor cu catalogul calificării 

profesionale în țara dvs.? Diferă aceste calificări în funcție de regiuni? 

În Rezoluția Consiliului de Miniștri, 28, examinarea muncitorilor este tratată ca echivalentă 

cu tipul relevant de examen profesional desfășurat în sistemul formal de învățământ general 

și profesional (sub învățământul superior). În plus, meseriile meșteșugărești oferă o diplomă 

de masterat, însă aceasta nu are o calificare echivalentă acordată în sistemul formal de 

învățământ general, vocațional sau superior. 

Procedurile de validare care conduc la obținerea unei calificări meșteșugărești sunt 

conforme cu liniile directoare pentru asigurarea calității validării elaborate de Centrul 

European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) 

Standardele de examinare ale calificării în meserii și meșteșuguri sunt uniforme pe tot 

teritoriul țării. 

 

Care sunt pasurile spre acreditare? Cât timp durează procedura? Care sunt costurile?   

Instituțiile de educație continuă publice și non-publice, instituțiile de formare practică, 

centrele de educație și formare continuă, precum și entitățile care desfășoară activități 

educaționale conform principiilor specificate în reglementările privind activitatea economică 

pot solicita acreditarea. 

 

 



P a g e  | 39 

 

Cererea de acreditare poate fi depusă de instituție nu mai devreme de un an de la începerea 

activităților supuse acreditării. 

Acreditarea poate fi obținută de o unitate, care: 

1. asigură o bază echipată cu resurse educaționale 

2. angajează personal calificat 

3. dezvoltă și asigură material metodic și didactic. 

 

Aplicantul depune aplicația la Direcțiunea Școlii adecvate pentru înființarea instituției.  

Taxa de PLN 783 se plătește în contul de venituri ale statului. 

 

Acreditarea se acordă de către superintendentul școlii adecvate și competente ca sediu al 

instituției printr-o decizie administrativă. Decizia este emisă după efectuarea procedurii de 

acreditare. Facilitatea este evaluată de o echipă numită de către superintendentul educației. 

În procesul de acreditare distingem următoarele etape: 

* depunerea aplicației 

* evaluarea formală a aplicației 

* formarea unui grup pentru evaluarea facilităților activității 

* evaluarea facilității de către grup 

* decizia Comitetului privind acreditarea, eliberarea certificatului 

Acreditarea instituțiilor de educație continua se va realiza pe baza art. 68b a actului emis la 

7 septembrie 1991 care reglementează sistemul de educație și regulile decizionale. 

 

Care sunt avantajele și dezavantajele a) acreditării formale/educației superioare, b) 

informale/VET sau c) altor posibilități de acreditare? Care ar fi opțiunea dvs. și de ce?   

Un atu important al educației vocaționale în Polonia este abilitatea de a obține calificări de 

meseriaș și maistru în profesiile care nu sunt oferite de școli.  Acest fapt este și mai 

semnificativ în relația cu ocupațiile unice de tip artizanat. Acest lucru oferă posibilitatea de a 

pregăti indivizii pentru a lucra ca maiștri în formarea elevilor și, în consecință, de a pregăti 

experți calificați în domenii profesionale valoroase. 

 

4.3.3 Experiența organizației dvs. în acreditare  
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Organizația dvs. este un centru educațional acreditat? Detaliați. 

Nu. Nu este aplicabil. 

 

A avut organizația dvs. experiențe anterioare privind recunoașterea, validarea și certificarea 

unor cursuri? Dacă nu, ați putea identifica o instituție acreditată cu care să fiți parteneri? 

Danmar a avut experiențe anterioare de recunoaștere, validare, certificare a cursurilor, însă 

doar în domeniul educației informale și non/formale participând la proiecte Erasmus+ 

cofinanțate de UE. 

Danmar nu are competențe de acreditare, dar cooperează cu astfel de instituții, precum  

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego (RARR). 

 

4.3.4 Evaluarea beneficiilor acreditării   

Care sunt beneficiile acreditării? Pentru cine? 

Procesul acreditării educației în afara școlii aduce beneficii pentru toți participanții 

procesului. 

Obținerea acreditării de o instituție aduce: 

* îmbunătățirea calității serviciilor asigurate 

* creșterea încrederii în unitatea de formare 

* creșterea competitivității pe piața serviciilor educaționale 

* creșterea valorii sale de marketing 

* creșterea motivației angajatului în a îmbunătății calificarea  

* focusare asupra dezvoltării instituției pentru a atinge anumite standard  

* îmbunătățirea prestigiului facilității 

* îmbunătățirea ofertei educaționale 

 

Beneficiile pentru participanții/clienții facilității acreditate sunt:  

* oportunitatea să promoveze cursurile profesionale în timp ce urmează studii în școli 

pentru adulți care desfășoară formare profesională 

* nivelul ridicat al serviciilor educaționale  

* creșterea angajabilității 
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* primirea unui certificate care confirm completarea formării, eliberată de o instituție 

credibilă 

* abilitatea de a îndeplini obligația de a învăța în afara școlii  

Cererea acreditării va avea rezultatul ca birourile de educație să aibă informații detaliate 

despre tipul și calitatea serviciilor educaționale furnizate în unitățile de învățare continuă.  

Birourile regionale de muncă care aleg o ofertă de formare vor putea lua în considerare 

faptul că instituția are acreditare. 

 

Puteți evalua nivelul cererii de acreditare a calificării meseriilor, meșteșugurilor în rândul 

trainerilor acestor domeniu în țara dvs.? Cine ar fi grupul țintă și cât de important este 

pentru ei acreditarea? Ce feedback ați primit de la cursanți, parteneri și participanți? 

Da, putem evalua nivelul cererii de acreditare a calificării meseriilor, meșteșugurilor în 

rândul trainerilor din acest domeniu în Polonia. Intenția noastră este să sprijinim grupurile 

dezavantajate și vârstnicii (deja lucrăm intens cu aceste grupuri ca parte a activității noastre 

zilnice). o mare parte din ei se ocupă cu artizanat de suveniruri sau cadouri mici (din lemn, 

argilă și țesături). Ca o unitate de validare, am putea valida și certifica grupurile în acest 

domeniu. Am experimentat multe abordări ale vârstnicilor care au încurajat dezvoltarea 

abilităților lor în meserii, care pot aduce o acreditare specifică meseriilor. 

 

Care sunt barierele sau obstacolele care trebuie depășite în procesul de acreditare? 

În cazul nostru obstacolul cel mai important este găsirea personalului calificat. fiind o 

companie de formare în sectorul IT, nu avem facilități și resurse umane adecvate. Totuși, ne 

gândim la posibilitatea de acreditare a domeniului în care lucrăm și care este realistic privind 

dezvoltarea viitoare.  

 

Procesul de pilotare a diferitelor IO a schimbat ceva în înțelegerea acestor probleme? 

Contribuind la dezvoltarea curriculei proiectului am identificat că nivelul de cunoștințe, 

abilități și competențe care trebuie atins de cei formați trebuie pus în relație adecvată cu 

specificitatea profesiei pe care le reprezintă ca acreditarea să fie în linie cu așteptările 

diferiților actori ai pieței de muncă.  Este foarte dificil realizarea unei curricule adecvate 

pentru toate profesiile meșteșugărești, artizanale, totuși este posibil în cazul abordării 
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conceptelor generale care vor fi aplicabile diferitelor grupuri țintă, indiferent de nivelul lor 

de competență. Acest răspuns poate fi completat după implementarea etapei de pilotare a 

proiectului. 

 

4.3.5 Dimensiunea europeană  

Cât de importantă este dimensiunea europeană a calificării și ca aceasta să fie în 

concordanță cu ECVET și EQF? 

Este important deoarece permite acreditarea rezultatelor învățării dobândite, indiferent de 

țara UE în care au fost obținute, cursantul beneficiază de calificare pentru a se potrivi mai 

bine cerințelor pieței muncii. Obținerea de calificări profesionale meșteșugărești sub formă 

de examene de profesioniști și de meșteri este o soluție cunoscută și aplicată în cercul 

statelor membre ale UE. Prin urmare, se poate concluziona că păstrarea și îmbunătățirea 

acestui drum va conduce la creșterea capacității de angajare a cetățenilor polonezi, inclusiv 

în cadrul Uniunii Europene. 

Punerea în concordanță cu ECVET și EQF cauzează dificultăți în context național?  

Aceste două au fost deja legate și reprezintă un tip de clasificare. Modelul polonez de 

acumulare și transfer de credite trebuie să fie compatibil cu procedurile europene (ECTS - 

Sistemul european de transfer și acumulare a creditelor - utilizat astăzi în învățământul 

superior, ECVET - Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională). Un 

sistem bazat pe credite ECTS funcționează în sistemul de învățământ superior polonez în 

cadrul Agenției Naționale Poloneze a Programului Erasmus +. 

Cât de puternic credeți că acreditarea poate reprezenta un scop pentru dvs.? 

Acreditarea calificării Crafts în rândul formatorilor meșteri și artizani a fost inclusă ca una 

dintre cele trei domenii principale de dezvoltare a întreprinderii până în 2020, ceea ce îmi 

permite să spun că acesta este un obiectiv real și că modalitatea de realizare a acestuia a 

fost preconizată. 

4.3.6 Concluzii   

Concluziile pot fi formulate într-o etapă viitoare, după examinarea răspunsurilor furnizate 

anterior în benchmarking. 
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3.4 Grecia 

4.4.1 Introducere  

Uniunea Europeană (UE) are mai multe instrumente și procese comune care ajută indivizii să 

să recunoască și să acumuleze rezultatele lor de învățare evaluate, să obțină o calificare sau 

să ia parte la învățarea pe tot parcursul vieții. Sistemul european de credite pentru educație 

și formare profesională (ECVET) este unul dintre aceste instrumente; folosește căi de 

învățare flexibile și individualizate, inclusiv mobilitatea transnațională. 

 

În Grecia, în prezent nu există un cadru național cuprinzător pentru certificarea educației 

non-formale și a învățării informale. Cu toate acestea, Organizația Națională pentru 

Certificarea Calificărilor și Orientării Profesionale (EOPPEP) este principalul organism 

administrativ al Rețelei Naționale pentru Învățarea pe tot parcursul vieții. Scopul său este: să 

dezvolte și să implementeze un sistem național de certificare cuprinzător al educației non-

formale (formare profesională inițială și coninuă și educație generală pentru adulți), să ofere 

sprijin științific serviciilor de orientare și consiliere profesională din țară. 

În cadrul statutar al funcționării EOPPEP, în asociere cu toți partenerii sociali (fie că sunt la 

nivel național sau la nivel de district), acesta este implicat într-una sau mai multe funcții 

legate de aplicarea ECVET. În special, implicarea sa statutară se concentrează în elaborarea 

de standarde și medii de certificare a calificării, care este independentă de ruta de învățare 

urmată care a fost precedată de introducerea formării materialelor relevante și a cadrului 

pentru conceperea unui sistem cuprinzător de învățare și certificarea rezultatelor în termeni 

de cunoștințe, abilități și competențe. În plus, dezvoltarea cadrului național de calificare 

(NQF) în Grecia constituie un punct critic, care va contribui la promovarea ECVET în 

domeniul educației și formării profesionale; și va determina viitorul unei aplicări benefice și 

eficiente. 

În special, rolul EOPPEP în cursul implementării ECVET este crucial, deoarece este 

responsabil pentru proiectarea și aplicarea ECVET conform legislației grecești, legea nr. 

3879/2010 elaborat în cooperare cu principalele entități (de exemplu Institutul Național al 

Muncii și Resurselor Umane sau Fundația de Burse de Stat). Aceste entități desfășoară 

programe europene de inovare a instrumentelor europene, ca ECVET, și sunt în strânsă 

colaborare cu mai multe autorități / organisme / instituții europene (de exemplu, CEDEFOP 
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sau ETF), respectiv asigură mobilitatea verticală și orizontală la nivel local, regional sau la 

nivel național din punctul de vedere al strategiei generale de învățare pe tot parcursul vieții. 

Rezumând, caracteristicile cheie legate de ECVET, conform EOPPEP, sunt: adoptarea 

abordării rezultatelor învățării în proiectarea profilurilor ocupaționale și a programelor 

relevante, respectiv structurarea curriculei în funcție de rezultatele învățării. 

 

4.4.2 Sistemul și procesul de acreditare  

Așa cum am menționat anterior, EOPPEP este un organism legal care în Grecia investește în 

servicii de învățare pe tot parcursul vieții de calitate, eficiente și mai fiabile. Este o 

organizație publică sub supravegherea Ministerului Educației, Cercetării și Afacerilor 

Religioase și este responsabilă pentru acreditarea tuturor centrelor de educație profesională 

din Grecia, precum și pentru certificarea calificărilor absolvenților VET. 

Mai mult, EOPPEP este responsabil pentru Cadrul Național de Calificare (NQF) și corelarea 

acestuia cu Cadrul European de Calificare (EQF). Principalele activități ale EOPPEP sunt: 

definirea nivelurilor de calificări în NQF, pentru a fi în concordanță cu EQF; facilitarea 

procesului de concordanță între diferitele cadre de corelație; contribuire la publicarea 

tuturor deciziilor luate în timpul procedurii; oferirea de informații și îndrumări părților 

interesate cu privire la modul în care calificările naționale sunt corelate cu EQF; promovarea, 

conform cadrului instituțional național, a participării tuturor părților sociale interesate. 

 

EOPPEP acreditează profiluri ocupaționale cu contribuția activă a partenerilor sociali în 

procesul de dezvoltare al acestora. Un profil ocupațional este definit ca sarcinile și 

cunoștințele, abilitățile și competențele necesare pentru exercitarea unei ocupații sau 

specialități. EOPPEP a dezvoltat cu succes 202 de calificări. Bazat pe profiluri ocupaționale  

acreditate, EOPPEP își propune să elaboreze standarde și specificații pentru programe 

curriculare modularizate cu credite și să dezvolte o schemă de acreditare a calificărilor 

dobândite prin educație informală și non-formală. 

 

A doua opțiune investigată a fost sistemul de acreditare elen (ESYD). ESYD este stabilit prin 

Legea 4468/2017; este o entitate juridică nonprofit de drept privat cu scopul implementării 

și gestionării sistemului național de acreditare. Unitatea operațională autonomă „Sistemul 
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național de acreditare” din Legea 4109/2013 este separată de entitatea juridică de drept 

privat sub denumirea „Sistemul național de infrastructură a calității - ESYP” și este inclusă în 

entitatea juridică „Sistemul de acreditare elen” care este stabilit de această lege. Sistemul 

elen de acreditare (ESYD) a fost desemnat ca organism național de acreditare din Grecia în 

conformitate cu cerințele articolului 4 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 conform căruia 

fiecare stat membru numește un singur organism național de acreditare. ESYD angajează 

evaluatori externi și experți. Evaluatorii sunt selectați și instruiți în conformitate cu criteriile 

și procedurile strict definite și trebuie să respecte reglementările specifice privind 

independența, integritatea și confidențialitatea lor. Una dintre acreditările pe care ESYD le 

oferă este pentru organismele de certificare a persoanei. ESYD este responsabil pentru 

acreditarea organismelor și a programelor de formare conform ISO 17024/2012, care 

conține principiile și cerințele privind entitățile care certifică persoane împotriva cerințelor 

specifice și include dezvoltarea și menținerea unui sistem de certificare pentru persoane. 

  

A treia opțiune și cea mai comună este certificarea unui profil de ocupație de către 

organismele care certifică persoane pentru competențe și competențe în domenii specifice. 

Un organism de certificare a personalului este o organizație care acordă acreditări 

persoanelor care îndeplinesc cerințe specifice de competență legate de o profesie, o 

ocupație, un loc de muncă sau o parte a unui loc de muncă. Un organism de certificare a 

personalului elaborează criteriile, iar persoana trebuie să demonstreze competențele, ca 

acesta să se asigure că aceste criterii sunt deținute de solicitanți înainte de a le certifica. 

Majoritatea organismelor de certificare a personalului oferă certificare profesională dacă o 

persoană îndeplinește cerințele, precum un număr minim de ani de experiență profesională, 

un nivel minim de educație și promovarea unui examen de certificare sau echivalent. Multe 

organisme de certificare a personalului sunt acreditate de organismele de acreditare 

conform standardului ISO / IEC 17024, care a fost conceput pentru a armoniza procesul de 

certificare a personalului la nivel mondial. 

În Grecia, profilurile de calificare nu diferă de la o regiune la alta. După cum s-a menționat 

mai sus, EOPPEP este responsabil pentru profilurile de calificare și este implementat la nivel 

național. 

 



P a g e  | 46 

 

În ceea ce privește calificările meșteșugărești, acestea se aliniază la catalogul calificărilor 

profesionale din Grecia, iar utilizarea tehnologiei digitale pentru meșteri și meșteșugari, 

conform EOPPEP, depinde de profilul ocupațional. În unele cazuri cu cât este mai 

tradițională meseria, meșteșugul, cu atât este mai puțin prezentă utilizarea tehnologiilor, 

prin urmare, există ocazii în care utilizarea tehnologiei este redusă. În special, meșteșugurile 

evoluate prin tehnologie au necesitatea utilizării unor instrumente digitale avansate pentru 

a fi aplicate, precum și a utilizării instruirii digitale. Mai mult, există meșteșuguri care 

combină tehnicile digitale și mijloacele tradiționale, precum și formarea. În cele din urmă, 

domeniile meșteșugărești care au rămas în întregime tradiționale în ceea ce privește 

tehnicile și instrumentele, nu necesită utilizarea și instruirea instrumentelor digitale. Prin 

urmare, implicarea prevăzută a tehnologiei în profilurile meșteșugărești ale EOPPEP are 

legătură cu infiltrarea tehnologiei în anumite meșteșuguri în general. Cu toate acestea, 

având o privire de ansamblu rapidă asupra structurii și certificării EOPPEP, am putea observa 

că instrumentele digitale pentru practicanții meșteșugurilor nu sunt prezise în ceea ce 

privește dezvoltarea afacerii, abilitățile de marketing digital online și comunicarea digitală. 

Există două procese individuale privind certificarea unui profil / curriculum. Primul proces 

care se referă la programele iVET și pașii principali sunt prezentate în Figura 1. 
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Figura 1. Principalele etape ale procesului de certificare prin EOPPEP 

 

În cazul în care procesul de certificare este supravegheat de o entitate care certifică, 

principalele etape sunt cele reprezentate prin Figura 2.  
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Figura 2. Principalele etape ale certificării de o entitate 

 

Pentru a elabora o schema a certificării competențelor și abilităților unei profesii de o 

entitate de certificare trebuie parcurse următoarele etape: 

 Furnizarea scopului și a rezultatelor pe care le așteptăm prin schema de certificare 

care va fi dezvoltată 

 Descriere extinsă a ocupației și sarcinilor în schemă 

 Profilul candidaților la certificare. Descrierea postului, experiența academică, 

abilitățile și competențele pe care un candidat ar trebui să le aibă pentru a participa 

la procesul de certificare. 

 Descrierea grupului țintă pe care îl va vizează schema de certificare. 

 Cadrul legal actual, literatura disponibilă, cercetarea și bibliografia, precum și 

schemele și standardele internaționale disponibile. 

 Dezvoltarea și furnizarea programului pe care cursanții trebuie să-l studieze pentru 

a-și dezvolta abilitățile și competențele și pentru a se pregăti pentru procedura de 

certificare 

Problemele evaluării (răspunsuri multiple, fals/adevărat, potrivire, etc.). Problemele de 

evaluare trebuie să fie adecvate modulelor din program și împărțite în trei categorii în 

funcție de dificultatea acestora: 
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A. Dificultate redusă (25% a întrebărilor)  

Β: Dificultate medie (50% a întrebărilor)  

C: Dificultate ridicată (75% a întrebărilor) 

În cazul întrebărilor deschise, elaboratorul materialului trebuie să corecteze după fiecare 

examen pentru a puncta și nota. 50% din întrebările de examen trebuie reînnoite în fiecare 

an. În cazul în care centrul de instruire decide că cea mai bună soluție este continuarea cu 

un sistem acreditat, în conformitate cu ISO 17024: 2012, organismul de certificare poate 

continua cu acesta. Cu toate acestea, întrucât toate materialele și procedurile de certificare 

ar trebui să fie revizuite și evaluate de autoritățile de supraveghere desemnate de ESYD, 

această procedură poate dura de la 6 la 8 luni, după ce sunt furnizate toate documentele 

relevante, mai mult costul este foarte ridicat pentru a fi acreditat de ESYD. 

 

Certificarea are o anumită valoare prin faptul că demonstrează un nivel de bază de 

cunoștințe și disponibilitatea de a demonstra faptul că o persoană este serioasă în legătură 

cu profesia sa. 

 

Atât în cazul educației formale, cât și a celei informale, o certificare demonstrează un 

anumit set de abilități și competențe dobândite de-a lungul procesului de învățare. Cu 

această ocazie, cursantul certificat a dovedit că deține trăsăturile necesare care îndeplinesc 

profilul profesional. În plus, angajatorii din procesul de angajare și formare au anumite 

standarde pe care viitorii angajați trebuie să le îndeplinească. În rândul profesioniștilor și al 

societăților profesionale, procesul de acreditare asigură calitatea și relevanța 

profesioniștilor de bază pentru profilul postului. Cu toate acestea, certificarea nu poate fi un 

substitut pentru recrutarea eficientă. Poate ajuta la examinarea prealabilă a potențialilor 

angajați, dar nu poate înlocui o discuție detaliată sau un interviu. În plus, organismele de 

certificare ale unei profesii trebuie să garanteze că absolvenții / profesioniștii de bază sunt 

capabili în practică. În acreditarea informală / VET și în cazul altor căi educaționale formale 

există, de asemenea, potențial pentru progresul educațional. 
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4.4.3 Experiența organizației dvs. în acreditare  

Organizația dvs. este un centru educațional acreditat? Detaliați. 

A avut organizația dvs. experiențe anterioare privind recunoașterea, validarea și certificarea 

unor cursuri? Dacă nu, ați putea identifica o instituție acreditată cu care să fiți parteneri? 

DIMITRA este acreditat de EOPPEP pentru cursuri iVET și cVET și servicii de consultanță, 

având certificat ISO 9001:2015 Sistem de management al calității de TÜV AUSTRIA pentru 

următoarele: 

 Educație și formare profesională 

 Servicii de consultanță pentru promovarea antreprenoriatului și dezvoltarea 

resurselor umane 

 Proiectarea și gestionarea proiectelor cofinanțate din fonduri europene. 

Mai mult, DIMITRA este certificat conform standardului ISO 9001: 2015 Sistem de 

management al calității de către TÜV AUSTRIA către VET, servicii de consultanță pentru 

promovarea antreprenoriatului și dezvoltarea resurselor umane și proiectarea și gestionarea 

proiectelor cofinanțate de Uniunea Europeană. 

DIMITRA are o vastă experiență în recunoașterea, validarea și acreditarea cursurilor în urma 

procesului de certificare. În ultimii ani, DIMITRA colaborează foarte strâns cu ACTA –

Certificare, Training, Evaluare Aristotel. ACTA este un centru de certificare și formare, 

înființat de Universitatea Aristotel din Salonic, cea mai mare instituție de educație 

superioară din Grecia. Scopul ACTA este de a oferi certificare pentru abilități și competențe 

în Grecia și în străinătate, și de a lega cercetarea, educația și formarea cu piața muncii. ACTA 

este acreditat de Organizația EOPPEP pentru certificarea calificărilor și orientării 

profesionale și de ESYD – Sistemul de Acreditare din Grecia și oferă certificare pentru 

competențe și abilități în domenii precum TIC, administrație, turism și ospitalitate, 

marketing, comerț electronic, consultant servicii, servicii pentru clienți și multe altele. ACTA 

are o mare experiență în colaborarea cu parteneri externi în dezvoltarea de noi scheme de 

certificare, iar personalul său cu experiență este întotdeauna pregătit să ofere îndrumare pe 

parcursul proceselor. Are mai multe centre de certificare în toată Grecia și a organizat un 

„organism de supraveghere”. Testele de certificare au loc în acele centre cu prezența unuia 
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sau mai multor supraveghetori ai „organismului supraveghetorilor”. Toate schemele de 

certificare dezvoltate de ACTA respectă standardele ISO 17024: 2012. 

DIMITRA a implementat câteva proiecte europene reprezentative care se referă la procesul 

de certificare, după cum urmează: 

 CertiMenTu - Certificarea Mentorilor și Tutorilor  

 CS.Tour – Competențe cheie sociale și de conștientizare culturală în turism, în care a fost 

elaborate o schema standard de acreditare pentru competențele cheie 6 și 8 pentru 

stakeholderii din acest sector (afaceri, asociațiile hoteliere, absolvenții specializărilor 

turistice, centre de formare VET, trainer și consultanți). 

 CQJB – Certificare și Calificare pentru brokerii locurilor de muncă (proiect european în 

curs de desfășurare), în cadrul căruia se va elabora un nou program curricular și un model 

comun de certificare ca o calificare mobilă și transferabilă: certificatul profesional 

european pentru brokerii de locuri de muncă. Cadrul transnațional pentru certificare este 

standardul internațional ISO17024 (Certificarea persoanelor), iar partenerii implicați din 

învățământul superior (și asociații) vor adapta această certificare pentru certificarea 

profesională a acreditării sistemului european de transfer de credite (ECTS). 

 

4.4.4 Evaluarea beneficiilor acreditării   

Care sunt beneficiile acreditării? Pentru cine? 

Certificarea poate fi o investiție de timp și resurse, contribuie la recunoașterea 

cunoștințelor, abilităților și / sau competențelor specializate, care aduc un beneficiu 

semnificativ atunci când vine vorba de îndeplinirea anumitor sarcini. Certificarea reprezintă 

valoare atât pentru cursanți, cât și pentru șomeri, angajați și potențiali angajați, precum și 

pentru angajatori. 

  

Pentru șomeri și angajați, principalele beneficii ar putea fi că obțin un avantaj competitiv, 

deoarece certificările pot diferenția profesioniștii din același domeniu, arătând că cineva 

este capabil de a înțelege și a excela în profesia sa. Acest lucru oferă un avantaj important 

pe piața muncii competitivă de astăzi. Mai mult, persoanele certificate rămân la curent cu 

tendințele și învață cum să utilizeze acel nou software sau platformă socială sau tehnici, 

înainte ca acesta să devină uzual. 
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Certificările profesionale pot ajuta, de asemenea, oamenii să primească instruire avansată, 

informații și cunoștințe de la cursuri specializate care oferă instrumente și strategii tehnice 

actualizate.  Cei formați își cresc potențialul de câștig, timpul și efortul investit în certificările 

profesionale care duc adesea la creșterea veniturilor, își actualizează cunoștințele, abilitățile 

și competențele prin dobândirea de informații noi și actualizate 

Angajatorii beneficiază la fel, deoarece acreditarea certifică faptul că absolventul a dobândit 

un anumit set de competențe care corespund caracteristicilor relevante postului. Mai mult, 

profesioniștii reușesc să păstreze un anumit nivel de calitate în furnizarea de servicii. 

Conform feedbackului primit din partea părților interesate din Grecia, certificarea 

calificărilor meșteșugurilor pare a fi importantă. Grupurile țintă al unui proces de certificare 

pot fi: 

• Formatorii de meserii 

• Viitori formatori / educatori de meserii care trebuie să-și certifice abilitățile pentru a educa 

alți adulți 

• Profesioniștii meșteșugari. 

 

Feedbackul primit privind acreditarea calificării în meșteșuguri relevă, că există interes și 

disponibilitate pentru atingerea unor standarde, prin urmare, pentru a fi certificat cu un 

anumit set de abilități care vor fi utile, ar exista unele probleme care trebuie evaluate 

înainte de dezvoltarea certificării, cum ar fi: 

 recrutarea candidaților interesați în a fi certificați poate fi dificilă 

 examinarea poate fi dificilă, astfel rata de certificare a candidaților va fi scăzută 

 abilitățile și competențele nu vor fi în relație cu necesitățile pieței de muncă din 

acest domeniu. 

Etapa de implementare a proiectului CRAFTS 3.0 sprijină buna înțelegere a nevoilor privind 

formarea profesioniștilor din domeniul meseriilor, meșteșugurilor artizanale pentru 

certificarea profesională. Numărul acelor profesioniști din acest domeniu, care caută o 

certificare pentru evaluarea abilităților și cunoștințelor personale pentru o anumită 

performanță la un loc de muncă, crește zi de zi.  

Cu toate acestea, grupul țintă își exprimă îndoielile dacă certificarea reflectă abilitățile și 

competențele sale, deoarece această profesie este împărțită în mai multe domenii. Prin 
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certificarea într-un domeniu de expertiză și prin menținerea acestei certificări an de an, se 

arată că un profesionist: 

• Respectă standardele care au fost stabilite și verificate de un organism de certificare 

• Este dedicat menținerii calității și competenței în munca sa în mod regulat 

 

4.4.5 Dimensiunea europeană   

Faptul că calificarea are un aspect european și este elaborat în conformitate cu standardele 

ECVET și EQF este un avantaj, deoarece există un echilibru mai general în ceea ce privește 

setul de competențe al unui profil profesional reprezentat. Prin urmare, va exista 

compatibilitate și coerență între statele membre ale Uniunii Europene. 

ECVET-ul care se referă la calificările la toate nivelurile EQF: 

• permite transferul de unități de rezultate ale învățării 

• operează prin parteneriate între instituții 

• elimină necesitatea unei evaluări secundare a studenților care se deplasează între aceste 

instituții. 

Acolo unde sistemul vocațional național permite, unitățile de rezultate ale învățării pot fi 

recunoscute indiferent de locul și modul în care au fost dobândite. Acestea pot fi utilizate pe 

piața muncii și pentru obținerea unei calificări complete. 

 

ECVET este o componentă a EQF, iar ECVET poate fi un factor auxiliar cantitativ în cadrul 

EQF. Descrierea competenței calitative este furnizată de EQF și / sau NQR. Implementarea 

ECVET ar trebui să urmeze descrierea rezultatelor învățării pentru fiecare unitate de curs, 

astfel cum este stabilită de EQF / NQR. Mai precis, în Grecia, NQF este în conformitate cu 

EQF, deci nu există dificultăți în implementarea vreunui cadru de calificare cu o dimensiune 

europeană. 

Acreditarea pare să aibă o importanță ridicată în acest sector în Grecia, întrucât până în 

prezent nu s-au găsit soluții similare, iar o certificare ar putea oferi valoare adăugată 

profesioniștilor, cum ar fi: 

 Furnizarea de cunoștințe, abilități și competențe suplimentare privind utilizarea 

tehnicilor și instrumentelor digitale pentru a fi mai eficienți în implementarea lor în 

sarcinile zilnice 
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 creșterea dezvoltării carierei prin parcurgerea calificării recunoscute printr-un proces 

de certificare. 
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4.4.5 Concluzii   

În Grecia există câteva entități care acreditează în domeniul meșteșugurilor artizanale, 

precum Organizația Națională pentru Certificarea Calificării și Formării Profesionale 

(EOPPEP), Sistemul de Acreditare din Grecia (ESYD) și altele. Aceste instituții reușesc să 

asigure în Grecia faptul, că calificările profesionale în general sunt în linie cu calificarea 

meseriilor, meșteșugurilor. În Grecia, curriculumul meșteșugurilor ar putea fi recunoscut, 

validat și acreditat așa cum este prezentat în Figura 2. Rezumând, pașii principali sunt: 

• conturarea un anumit profil de calificare pentru meserii, meșteșuguri artizanale 

• dezvoltarea unui curriculum integrat, incluzând rezultatele învățării 

• dezvoltarea unei scheme de certificare care să includă toți parametrii și problemele 

evaluării. 

  

3.5 Portugalia 

Introducere 

 
Sistemul național de calificări a condus la crearea Cadrului Național de Calificări, care 

definește structura nivelurilor de calificare, folosind Cadrul European de Calificare ca punct 

de referință, descriind calificările naționale în ceea ce privește rezultatele învățării în 

conformitate cu caracteristicile legate de fiecare nivel de calificare; și a catalogului național 

de calificare, un instrument dinamic, care integrează calificările bazate pe competențe și 

identifică, pentru fiecare, criteriile de referință corespunzătoare nivelului de competențe, 

pregătire și calificare în conformitate cu cadrul național al calificărilor. 

 

În cadrul sistemului național de calificare (Decretul-lege nr. 396/2007 reformulat prin 

Decretul-lege nr. 14/2017, din 26 ianuarie), Cadrul Național de Calificare (NQF) și catalogul 

național de calificare au fost create ca instrumente dinamice care integrează calificările pe 

baza competențelor, pregătirii, formării și nivelului de calificare în conformitate cu Cadrul 

Național de calificare. 

NQF din Portugalia adoptă principiile Cadrului European de Calificare pentru Învățarea pe 

tot parcursul vieții pentru fiecare nivel de calificare (prin decretul nr. 782/2009 din 23 iulie). 
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NQF include diferitele niveluri ale educației (de la școala primară până la învățământul 

superior), formarea profesională, care cuprinde aria meșteșugărească și procesele de 

recunoaștere, validare și certificare a competențelor dobândite prin mijloace non-formale și 

informale, dezvoltate în sistemul național de calificări (prin decretul nr. 782/2009 din 23 

iulie). Sistemul Național de Educație și Formare Profesională permite acumularea creditelor 

atinse prin calificare și transferul total sau parțial ai acestora la alte calificări pentru a sprijini 

progresul educațional și profesional. Acest sistem de credite încorporează principiile incluse 

în Recomandările Parlamentului și  Consiliului European la data de 18 iunie2009 privind 

crearea Sistemului European de Credite pentru Educație și Formare Profesională (ECVET), în 

concordanță cu sistemul național de calificare privind calificarea creditelor pentru 

recunoașterea acestora și mobilitatea în spațiul european.  

Calificările sunt definite în Catalogul Național de Calificare care include cadrul de 

competențe organizate în unități de formare (25 de ore sau 50 de ore) și nivelul de calificare 

în conformitate cu NQF. Catalogul prevede atribuirea de credite pentru toate unitățile de 

formare de scurtă durată și unitățile de competență în conformitate cu organizarea 

cadrelor. 

 

Creditele pentru o calificare și pentru fiecare dintre unitățile pe care le cuprinde sunt 

obținute atunci când sunt atinse rezultatele învățării sau competențele la care se referă. Prin 

urmare, obținerea unei calificări va duce la certificarea respectivă și acumularea 

corespunzătoare a numărului total de credite atribuite calificării și a unităților necesare în 

acest scop, indiferent de modul în care a fost obținută calificarea. 

 

Sistemul și procesul de acreditare  

În Portugalia Agenția Națională de Calificare și Educație Profesională, I.P. (ANQEP, IP) este o 

instituie publică subordonată Ministerului Educației și a Muncii, Solidarității și Securității 

Sociale, coordonat de Ministerul Economiei, și este responsabilă pentru dezvoltarea 

continuă a NQF în conformitate cu EQF. 

 

Agenția Națională de Calificare și Educație Profesională (ANQEP) este responsbailă și pentru 

coordonarea implementării educației tinerilor și adulților, a politicilor formării profesionale 
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și pentru asigurarea dezvoltării și gestionării sistemului de recunoaștere, validare și 

certificare. 

  

Cum se aliniază calificările în domeniul meseriilor, meșteșugurilor cu catalogul calificării 

profesionale în țara dvs.? Diferă aceste calificări în funcție de regiuni? 

 

Meșteșugurile, artizanatul este unul dintre cele 40 de domenii de educație și formare 

cuprinse în Catalogul Național de Calificare. 

Ocupațiile profesionale specifice disponibile pentru domeniile de educație și formare a 

meșteșugurilor sunt enumerate în catalog și cuprind trei niveluri de certificare (nivelurile 2, 

4 și 5 ale UE) cu 19 ocupații profesionale în domenii precum metal, textil, lemn, bijuterii, 

piatră, ceramică, sticlărie, etc.  

Există, de asemenea, alte ocupații profesionale care, deși sunt integrate în alte domenii de 

formare, sunt adesea folosite în formarea artizanală, meșteșugărească, cum ar fi designul 

vestimentar, tâmplăria interioară, fabricarea de mobilier, ceramica, conservarea și 

restaurarea lemnului (statui și sculpturi). 

 

Sistemul portughez de formare profesională este un sistem național, deci nu există diferențe 

regionale în ceea ce privește calificările. 

 

Care sunt pasurile spre acreditare? Cât timp durează procedura? Care sunt costurile?   

Instituțiile publice create pentru a dezvolta formarea profesională nu au nevoie de 

acreditare, deoarece aparțin Ministerului educației sau a Muncii (de ex. sunt centre publice 

de formare profesională, școli profesionale). 

În Portugalia există două sisteme de acreditare a instituțiilor de formare : 

 acreditarea inclusă în politica de calitate a serviciilor instituțiilor de formare – 

opțional 

 acreditarea obligatorie pentru accesul și dezvoltarea activității de formare 

profesională, reglementată de legislația din domeniu. 
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Acreditarea instituțiilor de formare se realizează de către DGERT, departamentul central al 

Ministerului responsabil pentru formarea profesională. Cu toate acestea, legislația din 

domeniu poate transfera această competență altor autorități din domeniu. 

 

Totuși există chestiuni specific în certificarea entităților de formare bazate în regiunile 

autonome și în certificarea autorităților locale sau a entităților similare. 

DGERT este responsabil pentru identificarea general a entităților certificate de aceste 

scheme de certificare specifice. 

 

Pentru a obține certificarea, o instituție de formare trebuie să demonstreze în mod obiectiv 

că practica și structura formării sunt adecvate ofertei dezvoltate și îndeplinește condițiile 

prealabile și standardul de calitate.  

 

Această demonstrație se face printr-o cerere de certificare constând dintr-un set de 

informații și documente prezentate într-o formă adecvată, prin intermediul platformei 

electronice de certificare. Termenul limită pentru evaluare și decizie: 90 de zile lucrătoare 

(maxim), numărate după confirmarea plății taxei de aplicare. În deciziile care urmează să fie 

emise de DGERT privind cererile de certificare este exclusă aprobarea tacită. 

Taxe: 

 peste 3 domenii educaționale și de formare = 500 € (cinci sute euro) 

 pentru fiecare domeniu suplimentar = 150 € (o sută cincizeci euro) 

 

Care sunt avantajele și dezavantajele acreditării formale/educației superioare? 

Calificarea meșteșugurilor integrate în NQF din Portugalia care adoptă principiile EQF privind 

învățarea pe tot parcursul vieții, este un avantaj pentru studenții care aleg acest domeniu  

educațional și de formare.  

În Portugalia există numeroase exemple legate de nivelul ridicat al meșteșugurilor, 

meseriilor artizanale care are dezavantajul de a nu permite meseriașilor, meșterilor 

continuarea educației și formării, acest parcurs terminându-se la nivelul 5. 
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Avem câteva exemple ale educației superioare în domeniul patrimoniului și restaurării la 

Universitatea Catolică Portugheză (BA), Universitatea Nova din Lisabona (BA), Institutul 

Politehnic din Tomar – licență și master (BA/MA) și în Bijuterie: Școala Superioară de Artă și 

Design – (BA). Sunt multe exemple ale nivelului de calificare în Artă și Design, dar  acestea 

au abordare mult prea artistică sau industrială. 

 

Acreditarea informală/VET sau alte posibilități de acreditare? Care este opțiunea dvs. și de 

ce? 

În Portugalia există și sistemul de recunoaștere a competențelor profesionale însușite în 

context non-formal și informal. Aceste competențe dobândite de meșteri pe parcursul 

practicii or din ateliere poate fi recunoscut și certificat formal ca o calificare educațională și 

profesională – Procese de recunoaștere, validare și certificare a competențelor. Acest sistem 

cuprinde și NQF-ul portughez, care adoptă principiile EQF privind învățarea pe tot parcursul 

vieții.  

Toate opțiunile sunt necesare, iar faptul, că ele există deja în NQF este un avantaj. 

 

Experiența organizației dvs. în acreditare  

Organizația dvs. este un centru educațional acreditat? Detaliați. 

CEARTE – Centrul de Formare Profesională în Meserii, Meșteșuguri și Patrimoniu este un 

centru de formare creată în 1986 pe baza protocolului între IEFP (Institutul de Angajare și 

Formare Profesională) și Caritas Diocesana din Coimbra. Centrul integrează rețeaua publică 

portugheză de centre de formare profesională (22 de centre) supravegheate de IEFP și IP, 

care este institutul național pentru ocuparea forței de muncă și formare profesională. 

Domeniile de intervenție: meserii, meșteșuguri și patrimoniu, respectiv alte domenii de 

formare solicitate de piața muncii. În calitate de entitate publică creată pentru dezvoltarea 

formării profesionale, CEARTE nu trebuie să fie supusă unei proceduri de acreditare și se află 

sub supravegherea Ministerului Muncii. 
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A avut organizația dvs. experiențe anterioare privind recunoașterea, validarea și certificarea 

unor cursuri? Dacă nu, ați putea identifica o instituție acreditată cu care să fiți parteneri? 

Portugalia din 2007 are un Catalog Național de Calificare (CNC) care este un instrument 

strategic în managementul calificării la nivelul non-superior integrat în sistemul național de 

calificare (Decretul de lege nr. 396/2007, din 31 decembrie).  

Competența validării și acreditării calificării la nivel non-superior aparține unei entități 

naționale: ANQEP. 

Majoritatea calificărilor în meserii, meșteșuguri incluse în Catalogul Național de Calificare au 

fost propuse și dezvoltate de CEARTE. 

Și CEARTE face parte din comitetul ANQEP care validează calificările educației și formării în 

meserii, meșteșuguri. Pentru dezvoltarea nivelului 5 de calificare CEARTE a încheiat 

protocoale specifice cu o universitate și două instituții de educație superioară: Universidade 

de Coimbra, Instituto Politécnico de Tomar și ESAD – Escola Superior de Artes e Design. 

 

Evaluarea beneficiilor acreditării   

Care sunt beneficiile acreditării? Pentru cine? 

Pentru studenți 

 o calificare certificate și recunoscută la nivel național și/sau internațional 

 facilitează opțiunea și parcursul studenților în sistemul educațional și de formare 

profesională   

 ajută mobilitatea participanților – mobilitatea națională între instituții de formare și 

mobilitatea în străinătate 

 facilitează mobilitatea studenților ca viitori angajați pe piața muncii din Uniunea 

Europeană. 

Pentru centre de formare 

 sistemul vocațional și de formare profesională devine mai transparent  

 crește credibilitatea centrului 

 facilitează accesarea fondurilor europene 
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Puteți evalua nivelul cererii de acreditare a calificării meseriilor, meșteșugurilor în rândul 

trainerilor acestor domeniu în țara dvs.? Cine ar fi grupul țintă și cât de important este 

pentru ei acreditarea? Ce feedback ați primit de la cursanți, parteneri și participanți? 

Pentru a fi trainer în Portugalia trebuie să fii acreditat (competențe tehnice și pedagogice). 

Există o ofertă rezonabilă de formare a formatorilor, atât inițială, cât și continuă. Deși există 

aceleași domenii de artizanat în care cererea de cursuri de formare este mare și uneori 

oferta de formatori certificați nu este suficientă. 

 

Dar principala dificultate este de a găsi traineri în anumite zone de meșteșuguri care dispar. 

În mod normal, aceștia sunt meșteșugari vârstnici și cu o educație scăzută, dar cu multe și 

înalte competențe de specialitate. Marea provocare este să nu pierdem aceste cunoștințe și 

să le transmitem generației următoare, găsind noi modalități de a transfera abilitățile 

meșterilor generațiilor următoare. 

 

Care sunt barierele sau obstacolele care trebuie depășite în procesul de acreditare? 

În acest moment cel mai mare obstacol este acreditarea noului curriculum al meseriilor, 

meșteșugurilor. Procedura acreditării implică o propunere, dezvoltarea curriculumului, a 

conținuturilor, obținerea aprobării de la partenerii comitetului, a aprobării agenției 

naționale și integrarea în catalogul de calificări. Câteodată reprezintă un proces  îndelungat 

în timp. 

În ce fel a schimbat procesul pilotării diferitelor OI înțelegerea acestor probleme?  

Pilotarea OI și participarea la proiect ne-a ajutat în acumularea experienței în dezvoltarea 

rezultatelor de învățare pe baza calificării. 

  

Dimensiunea europeană  

Cât de importantă este dimensiunea europeană a calificării și ca aceasta să fie în 

concordanță cu ECVET și EQF? 

 sistemul vocational și de formare (VET) devine mai transparent  

 crește mobilitatea participanților, mobilitatea națională între instituții de formare și 

mobilitatea în străinătate 

 eliminează nevoia unei acreditări secundare a participanților între instituții 
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 stimulează parteneriatul între instituții;  

și foarte important 

 facilitează mobilitatea muncitorilor pe piața de muncă europeană prin înțelegerea 

mai ușoară și mai bună a competențelor profesionale însușite în contextul formării 

Punerea în concordanță cu ECVET și EQF cauzează dificultăți în context național?  

Nu 

 

Cât de puternic credeți că acreditarea poate reprezenta un scop pentru dvs.? 

Scopul nostru este să contribuim la îmbunătățirea sistemului existent de acreditare a:  

 entităților de formare 

 cursurilor de formare profesională 

 recunoașterii, validării și certificării competențelor metodice  

 trainerilor/formatorilor 

 

Concluzii 

Următoarele etape ale recunoașterii, validării și acreditării ale curricumului Crafts în 

Portugalia sunt: 

 acreditarea VET a noului curriculum Crafts  

 acreditarea noilor profiluri de competențe Crafts pentru recunoașterea, validarea și 

acreditarea competențelor non-formale și informale  

 dezvoltarea proiectelor inovative de formare certificată pentru transferul abilităților 

meșterilor generațiilor următoare – mai ales în domeniul meseriilor pe cale de 

dispariție 

 dezvoltarea noului curriculum pentru formarea continuă a trainerilor. 
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P a g e  | 64 

 

3.6 România 

4.6.1 Introducere 

Reforma sistemului de învățământ din România este susținută de legislație, în principal prin 

Legea educației naționale, cu modificările ulterioare. Promovând o perspectivă largă de 

învățare pe tot parcursul vieții, legea subliniază, de asemenea, importanța validării și 

implementării rezultatelor învățării. 

În România, educația profesională este asigurată de două sisteme complementare: sistemul 

de formare inițială (IVET) și sistemul de formare continuă (CVET). Strategia de formare 

profesională în România respectă principiile și instrumentele stabilite de UE cu scopul 

cooperării în VET - EQF, ECVET și EQAVET. În ceea ce privește reglementarea și 

implementarea ECVET în formarea și educația profesională, expertiza există în sistem, însă 

nu este dezvoltată în mod adecvat, mai ales în sectorul meșteșugurilor (lipsesc centrele de 

instruire, materialele didactice, instructorii, trainerii de meșteșuguri, artizanat acreditate, 

etc.)  Există o lipsă de validare a învățării non-formale și informale în cadrul educației 

formale, necesară pentru a sprijini intrarea și mobilitatea în cadrul educației. Calificările ar 

trebui să răspundă mai bine nevoilor pieței forței de muncă și există o cerință pentru o mai 

mare transparență a rezultatelor învățării și a mobilității forței de muncă. Calificările 

naționale trebuie, de asemenea, înțelese în străinătate și legate de EQF pentru a promova 

mobilitatea cursanților și a lucrătorilor între țările europene. 

Se iau măsuri pentru reglementarea eliberării certificatelor și diplomelor care indică 

nivelurile NQF. Odată cu finalizarea procesului de referință, nivelurile EQF trebuie să fie 

indicate și de calificări. Procesul național de referință ar trebui să reprezinte un proces în 

care părțile interesate și autoritățile relevante sunt de acord cu privire la compararea 

nivelurilor calificărilor cu nivelurile EQF. 

 

4.6.2 Sistemul și procesul de acreditare  

Care sunt organele competente pentru acreditarea curriculei meseriilor/meșteșugurilor în 

țara dvs.? Ce tipuri de instituții sunt? 

În România Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), subordonată Ministerului 

educației este responsabilă pentru dezvoltarea continua a cadrului național de calificare 

(NQF) în conformitate cu cadrul european de calificări (EQF). ANC colaborează cu 
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numeroase instituții specializate (ISCIR, IGSU, etc.), care au dreptul exclusive de a elabora 

standarde ocupaționale în sectorul meseriilor, meșteșugurilor și de a include ocazional 

meserii noi în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR). 

 

Cum se aliniază calificările în domeniul meseriilor, meșteșugurilor cu catalogul calificării 

profesionale în țara dvs.? Diferă aceste calificări în funcție de regiuni? 

În România lipsește instruirea formatorilor în meseriile tradiționale de construcții, deoarece 

aceste meșteșuguri (care țin și de domeniul restaurării patrimoniului construit) nu sunt încă 

incluse în sistemul COR, prin urmare, formarea oficială acreditată și formatorii nu există 

deloc. Nu există diferențe regionale în ceea ce privește calificările. 

 

Care sunt pasurile spre acreditare? Cât timp durează procedura? Care sunt costurile?     

Un centru de formare pentru a obține acreditarea, în statutul său trebuie să includă referiri 

la posibilitatea organizării și desfășurării de programe de formare pentru adulți cu 

specificarea ocupațiilor – necesare pe piața muncii (de exemplu: formare în profesii legate 

de conservarea patrimoniului construit) . Organismul inițiator al programului de formare 

trebuie să aibă o certificare fiscală. Alături de acest aspect juridic, profesiile care vor fi în 

centrul programului de formare trebuie să fie incluse în sistemul de clasificare a ocupațiilor 

naționale (COR) din România și trebuie să aibă dezvoltate standarde profesionale aprobate 

de Autoritatea Națională de Calificare (ANC), subordonată Ministerului Educației. Prețul 

elaborării unui standard de către un specialist în 2016 a fost de aproximativ 1000-1500 de 

euro. Formatorii centrului trebuie să demonstreze că au o specializare corespunzătoare 

programului de formare în care sunt implicați, respectiv că au pregătire în formare conform 

standardelor ocupaționale. Centrul trebuie să depună un dosar cu documentele solicitate la 

Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesională și să plătească o taxă egală cu 

2 salarii minime (în 2016 această sumă era de 2500 lei, adică 555,55 Euro). 

 

Care sunt avantajele și dezavantajele a) acreditării formale/educației superioare, b) 

informale/VET sau c) altor posibilități de acreditare? Care ar fi opțiunea dvs. și de ce?   

Acreditarea formală / a învățământului superior are un mare dezavantaj; în România, acest 

tip de educație se concentrează, din păcate, doar pe aspectul teoretic al instruirii, oferind 
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doar formări pe termen lung, chiar și în cazul studiilor postuniversitare. Nu știm despre alte 

posibilități de acreditare. Opțiunea noastră ar fi acreditarea informală / VET, deoarece 

acesta este domeniul în care activăm și care oferă mari posibilități de formare practică, de 

reconversie profesională și cursuri pe termen scurt (1 sau 2 săptămâni etc.). 

 

4.6.3 Experiența organizației dvs. în acreditare  

Organizația dvs. este un centru educațional acreditat? Detaliați. 

Nu. 

A avut organizația dvs. experiențe anterioare privind recunoașterea, validarea și certificarea 

unor cursuri? Dacă nu, ați putea identifica o instituție acreditată cu care să fiți parteneri? 

Da, cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca prin acreditarea unui curs 

postuniversitare de dezvoltare și formare profesională în domeniul protejării și reabilitării 

patrimoniului construit, organizat pentru arhitecți, ingineri și alte specializări conexe. 

 

4.6.4 Evaluarea beneficiilor acreditării   

Care sunt beneficiile acreditării? Pentru cine? 

Acreditarea ar putea avea beneficii în special pentru grupul țintă al cursurilor noastre. 

Centrul nostru (Centrul internațional de specializare în reabilitarea patrimoniului construit) 

oferă cursuri teoretice și practice în domeniul meșteșugurilor legate de patrimoniul 

construit (tâmplărie tradițională, dulgherie, zidărie și pietrărie), completând calitatea și 

nivelul studiilor universitare ale arhitecților, inginerilor, istoricilor de artă, arheologilor, etc. 

Printre participanții cursurilor noastre găsim angajați ai întreprinderilor de construcții 

implicate în restaurarea monumentelor istorice care nu au personal calificat din acest 

sector. Instruirile acreditate ar putea asigura participanților o certificare recunoscută la nivel 

național și / sau internațional. Avantajele acreditării pot viza și organizația noastră ca centru 

de formare calificată. 
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Puteți evalua nivelul cererii de acreditare a calificării meseriilor, meșteșugurilor în rândul 

trainerilor acestor domeniu în țara dvs.? Cine ar fi grupul țintă și cât de important este 

pentru ei acreditarea? Ce feedback ați primit de la cursanți, parteneri și participanți? 

Nu, nu putem evalua. Grupul țintă a cursurilor noastre sunt tinerii arhitecți, ingineri, 

specialiști din domeniul patrimoniului construit, întreprinderi din zona restaurării 

monumentelor istorice. Cu o istorie de 17 de ani, cursurile organizate la Castelul Banffy din 

Bonțida au primit un feed-back foarte pozitiv. Am avut în jur de 1700 de participanți din 26 

de țări din lumea întreagă, mai ales din regatul Unit și Uniunea Europeană. Activitatea 

educațională a centrului și principiul restaurării prin educație și educație prin restaurare 

aplicat la castel a fost recunoscut cu marele premiu Europa Nostra în anul 2008. 

 

Care sunt barierele sau obstacolele care trebuie depășite în procesul de acreditare? 

Una dintre principalele obstacole este lipsa meseriilor tradiționale de construcție aplicate în 

domeniul restaurării din sistemul ocupațional COR. 

 

Procesul de pilotare a diferitelor IO a schimbat ceva în înțelegerea acestor probleme? 

Desigur. 

 

4.6.5 Dimensiunea europeană   

Cât de importantă este dimensiunea europeană a calificării și ca aceasta să fie în 

concordanță cu ECVET și EQF? 

Datorită faptului, că cursurile organizate de fundație sunt cursuri internaționale, din 

perspectiva participanților este foarte important dobândirea unei calificări în conformitate 

cu ECVET și EQF. 

 

Punerea în concordanță cu ECVET și EQF cauzează dificultăți în context național?  

Nu credem, sunt alte cursuri în țară care sunt în conformitate cu aceste instrumente, iar 

reforma educației din România este în linie cu directivele europene. 

 

Cât de puternic credeți că acreditarea poate reprezenta un scop pentru dvs.? 

Este un scop. 
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4.6.6 Concluzii  

Următorii pași ar fi dezvoltarea formatorilor specializați în domeniu în conformitate cu 

COR/lista ocupațiilor din România, respectiv dezvoltarea și validarea la nivel național de ANC 

a standardelor ocupaționale aferente.  
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4 Analiza proiectului pilot Craft 3.0 

 

4.1 Context și proceduri 

Această analiză realizată de Rinova rezumă rezultatele evaluării pilotării curriculumului 

Crafts. Aceasta a fost întreprinsă în contextul rezultatului intelectual IO6 și se orientează 

asupra rezultatelor pilotului, impactul acestuia asupra cursanților în contextul educației și 

formării profesionale, asupra ce a funcționat bine și lecțiile învățate. Rezultatele acestei 

analize de evaluare sunt legate și de evaluarea programului Crafts 3.0 realizat de Innoquality 

Systems Ltd. 

Analiza acoperă ambele etape ale pilotării. A fost decisă și acceptată de parteneri o 

propunere de metodologie pentru prima etapă a pilotării, care a inclus un proces de 

instruire a formatorilor. Această metodologie apoi a fost revizuită și dezbătută pentru a 

pune în aplicare un plan pentru a doua etapă a pilotării, în care formatorii au explorat 

instrumentele proiectului cu utilizatorii finali. Am propus o serie de acțiuni flexibile în 

funcție de nevoile partenerilor consorțiului pe care fiecare le poate adapta la circumstanțele 

sale specifice și la participanți: 

 

4.1.2 Abordarea modulară a pilotării: 

 Implementarea va focusa asupra 2 module, B și C. S-a căzut de accord ca 

modulul B este prioritară în faza de pilotare.  

 Modulul B va reprezenta un factor de control în evaluare, o referință și 

benchmark pentru întregul process de evealuare. 

Lista organizațiilor și a modulelor incluse în pilotare prevăzută în stadiul inițial: 

FOACAL:  A, B, C 

CEARTE:  A, B, C 

DIMITRA:  B, C, D 

RINOVA:  B, C, D (D parte cheie) 

FTT:   A, B, C, D (diferiți formatori participă la diferitele părți ale cursului). 

Această listă inițială a fost una indicatoare și am așteptat la schimbări, deoarece participanții 

s-au angajat în a realiza o abordare cât mai specifică grupului țintă. 
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4.1.3 Participanții 

Curriculumul a fost pilotat pe un grup de 60 participanți în 6 țări-pilot. 

Metodologia de evaluare a pornit de la un set de studii care au vizat în mod minimal 

contextul și foarte accentuat feedbackul calitativ obținut prin sesiuni ”one to one” cu fiecare 

partener, prezentat mai jos. 

4.1.4 Structuri si stadii 

Stadiul 1 

Stadiul 1 a fost destinat să acopere curriculum-ul. Participanții au fost expuși și implicați în 

curriculum la diferite niveluri de profunzime, în funcție de nevoile organizației. Acest lucru 

trebuie să rezulte validarea la nivel de parteneriat a conținutului curriculumului, cât și să 

introducă abilitățile necesare pentru a doua etapă. 

Stadiul 2 

În acest stadiu participanții au folosit platforma pentru a genera propriile conținuturi. A fost 

o etapă în esență practică cu un nivel ridicat de libertate și personalizare. 

 

4.1.5 Covid - 19 Impactul asupra procesului. 

Situația Covid a avut impact asupra implementării pilotării. Fiacera partener a fost afectat în 

acest proces în moduri diferite, în funcție de situația pandemică din țara lor, de diferitele 

restricții și efectul acestora asupra calendarului de activități ai partenerilor. 

A fost afectat doar stadiul 2 al acestui proces. Totuși, fiecare partener a atins cel puțni 

obiectivele în ceea ce privește indicatorii: 5 formatori și 25 de participanți formați sau 

utilizatori finali implicați în proces. 

Impactul direct al Covid poate fi descris din 2 aspecte: 

 

Impact operațional. 

În majoritatea țărilor partenere implicate în pilotare, restricțiile privind mobilitatea și 

gradele diferite ale lockdownului au avut loc pe parcursul stadiului 2de pilotare. Cum 

întâlnirile fizice au devenit imposibile, partenerii au avut nevoie de efortul autonom și 

independent al foramtorilor în privința practicii lor cotidiene, care la fel, a fost afectate de 

restricțiile cauzate de Covid, ceea ce a îngreunat partenerii să mențină legătura, să 
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urmărească participanții și să continue implicarea lor. Totuși acest impact a fost depășit prin 

prelungire aperioade de implementare pentru ca partenerii să realizeze minimul de acțiuni 

și pentru a primi feedback și rezultate relevante. Rinova a colectat ultimele feedbackuri și 

rezultate la începutul lunii August, cu o întârziere de o lună și în circumstanețele menționate 

vorbim totuși de un rezultat foarte bun și dovada rezistenței și adaptabilității organizațiilor. 

 

Imapctul contextual: 

Datorită naturii proiectului CRAFT 3.0, contextul a fost direct influențat de accelerarea 

transformării digitale cauzate de perioada de lockdown. Circumstanțele extraordinare 

întâlnite de fiecare industrie le-au pus în situații care s-au folosit la maximum de capacitatea 

comunicării digitale, producând, cum precizează unii autori ”cantitatea de transformare 

digitală așteptată pentru următorii trei ani în doar trei luni”. 

Sectorul educațional a fost cel mai direct afectat de această tendință și în cele mai multe 

cazuri în mod pozitiv. Toată această situația a ajutat la atingerea uneia dintre obiectivele 

proiectului. Toți practicanții meseriilor, meșteșugurilor implicați au devenit conștienți de 

faptul, că trebuie să introducă instrumente de învățare digitale în practica lor, și că trebuie 

să cunoască aceste insturmente și opțiuni diferite. Cu toate acestea, dezavantajul cauzat 

proiectului Craft este că cererea accelerată de învățare digitală a produs un întreg val de 

dezvoltare a instrumentelor și platformelor de e-learning care au sprijinit învățarea sincronă 

online, lăsând soluțiile pilot oferite de Craft într-o poziție dificilă de a concura pentru atenția 

pe care industria o acorda brusc acestei tendințe. Al doilea stadiu al proiectului a fost 

afectat de acest exces de oferte, mulți practicieni s-au îndepărtat de platformă pentru a livra 

conținut cursanșilor lor folosind alte soluții din mai multe motive. În același timp, această 

situație a evidențiat și confirmat în feedback, relevanța curriculumului și nevoia sectorului 

meșteșugăresc de a trece mai departe în această transformare digitală 

 

4.2 Feedbackul partenerilor 

Aici compilăm informațiile specifice fiecărui partener care ajută la concluzia generală și 

impactul descris mai sus. Aceste informații provin din datele cantitative colectate prin 

sondaje și din sesiunile de feedback one-to-one pe care Rinova le-a desfășurat în acest 

proces. 
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4.2.1 Pilotare - Transylvania Trust (Romania) 

Transylvania Trust a pornit stadiul 1 cu 6 meșteri formatori cu profiluri profesionale foarte 

specifice: dulgheri și zidari restauratori – meseriile cheie implicate în activitatea de 

restaurare a fundației. Durata stadiului început în ferbuarie a fost de 2 luni cu 2 sesiuni față 

în față și un număr de ore de învățare online în mod independent, folosind platforma. 

Modulele considerate cele mai relevante pentru organizație au fost modulul B și parțial C. 

Început în februarie, a fost prima oară când practicanții s-au întâlnit cu o platformă de 

învățare online. Mai târziu și în timpul perioadei de lockdown, s-au întâlnit prin colegi și 

participanți cu multe alte opțiuni. Trust a realizat 5 cursuri folosind cunoștințele acumulate 

prin curriculum, dar pentru stadiul 2 în perioada Covid, au apreciat mai de folos utilizarea 

Google Classroom. Cu toate acestea, au folosit capacitățile online doar pentru aspectul 

cunoașterii, deoarece disciplina lor necesită un nivel ridicat practic și instrumente manuale 

folosite în ateliere. 

În feedbackul direct al formatorilor: 

Au raportat aspecte tehnice legate de testele platformei. Ei consideră, că platforma este 

bună pentru prezentarea curicumului. Au fost interesați mai mult de conținuturile grafice și 

de videouri, mai puțin de materialele ce au necesitat lectură. Aceste este un element cheie 

al feedbackului. 

 

4.2.2 Pilotare - Dimitra (Grecia): 

Dimitra a avut 5 traineri din subsectoarele: 

 Design vestimentar 

 Tricotaj 

 Sculptură în lemn 

 Bijuterie 

 Priografie pe lemn și tipărituri. 

Vârsta medie a fost 35 de ani (30-40), și câte un trainer peste praguri (27-43). Pilotarea a 

avut loc între februarie și mai 2020. În timp ce prima etapă s-a desfășurat fără probleme cu 

o sesiune inițială față în față și o a doua sesiune pentru a ajuta foramtorii să încarce 
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conținutul pe platformă, implementarea cu proprii studenți a fost afectată de lockdownul 

timpuriu în Grecia.  Sondajele de feedback au necesitat un efort suplimentar din partea 

Dimitra, deoarece au trebuit să fie traduse pentru a fi completate de participanți. Au creat 5 

cursuri pe platformă aproape complet finalizate, dar a fost un proces care a necesitat sprijin 

suplimentar din partea Dimitra pentru a fi livrat. 

Au raportat următoarele: 

“Începutul a fost dificil cu o curbă de învățare cu o pantă puternică, dar care a devenit mai 

ușoară mai târziu. Formatorii au cerut mai mult efort decât se aștepta, cu toate acestea, 

senzația la sfârșit a fost pozitivă și procesul a dat rezultate.” 

Doar o persoană a avut experiența anterioră de învățare online. 

În ceea ce privește curricumulul Craft, B, C și D au fost cele mai intereanste. C și D pentru 

mentori și D a fost accentuat în special de 2 formatori care au propria afacere. 

Pentru formatori/traineri conținutul cursurilor Craft și platforma online de învățare au fost 

elementele cele mai relevante ale experienței. Au semnalat lipsa unei funcțiuni de 

mesaje/chat pentru comunicarea cu studenții. Au avut și observații privind localizarea 

conținuturilor video, cele mai multe în engleză, care ar fi putut conține subtitrări în acest 

caz. Această observație este relevantă la nivel european, atinge problema localizării 

conținuturilor care este o problemă redundantă în câteva proiecte. Este nevoie de o soluție 

pentru localizare. Și ei au raportat problema tehnică la teste. 

Necesită foarte mult crearea conținutului pe platformă și la nivel organizațional diferă acest 

lucru de ceea ce folosește Dimitra, și anume Moodle, deci ei au discutat cu formatorii cum 

să adapteze cele învățate la LMS-ul folosit de organizație.  

 

  

4.2.3 Pilotare - Foacal (Spania) 

Foacal a implementat prima fază de pilotare începând cu noiembrie 2019 și stadiul 2 a fost 

planificat pentru martie 2020 și a fost afectat de lockdownul Covid din Spania. 

Au implicat 17 participanți în pilotare: toți sunt formatori care țin cursuri pentru organizație. 

Feedbackul celor care au folosit platforma a fost că au lucrat bine la prezentarea 

curriculumului, dar pe altă parte le-a părut consumator de timp, mai puțin intuitiv și rapid 

pentru producerea propriilor conținuturi, cu toate acestea a fost testată producerea a 3 
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cursuri pe platforma Crafts. Contextul Foacal, cu luarea în considerare a dinamicii non-

formale cu majoritatea formatorilor și meșterilor lor, cu un nivel ridicat de contact direct cu 

participanții au creat o anumită reticență față de utilizarea platformei cu studenții lor. 

Această reticență a fost eliminată de blocajul Covid, deoarece învățarea digitală și la distanță 

a devenit singura opțiune disponibilă pentru a păstra legătura și a-și susține cursanții. 

Dezvoltarea e-learning-ului este o activitate total nouă pentru ei, cei mai mulți furnizând în 

continuare cunoștințe folosind predarea pe hârtie și față în față. 

Foacal a raportat și o limitare suplimentară: problema IP; vechii practicanți sunt încă 

reticenți să-și facă public conținutul cursului, pentru a-l proteja de copiere, multiplicare. 

 

4.2.4 Pilotare - Cearte (Portugalia). 

Cearte a împărțit pilotarea. Din cei 26 de formatori practicanți implicați 7 au parcurs 

modulul A, 19 modulul B în perioadele de mai jos: 

Modulul A - 18/12/2019 – 31/01/2020 

Modulul B - 23/04/2020 – 28/05/2020 

 

Cearte a folosit platforma Craft pentru a familiariza participanții cu curriculumul și ca un 

exercițiu de creare a conținuturilor online pe anumite platforme, însă au fost conștienți de la 

început și expertul Rinova a identificat această problema la întâlnirea din Coimbra, că nu vor 

fi capabili să implementeze stadiul 2 folosind platforma LMS asigurată de autoritatea 

portugheză.  

Pentru modulul B au folosit un buton BigBlue pentru implementare care este integrat în 

sistemul lor, și anume în Human Train: 

https://www.humansoft.pt/formacao/humantrain.html 

în acest proces au creat 5 cursuri pe platforma Craft, apot au re-folosit aceste conținuturi. 

În acest caz avem un feedback interesant, în contrast cu celalte organizații, din care 4 au 

considerat că LearnPress (opțiunea aleasă pentru Craft) nu este userfriendly, Cearte l-a 

considerat mai friendly decât soluția lor curentă, însă nu l-au putut aplica, din cauza 

administrării și nivelului de capacități care sunt limitate și impuse de reglementări.   

Au trimis feedback pozitiv legat de curriculumul Craft și relevanța acestuia: este bine 

structurat și în conformitate cu activitățile relevante. 

https://www.humansoft.pt/formacao/humantrain.html
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Ca o lecție învățată, Cearta a realizat câteva lucruri pe parcursul pilotării: 

 au nevoie de un instrument care permite sesiuni de învățare în sincron 

 ar fi interesant existența forumurilor pentru fiecare curs 

 formatorii trebuie să încarce activitățile sau lucrările lor educative 

 platforma pentru ei trebuie să permită coordinarea și controlul administrativ al 

acțiunilor, cursurilor, deoarece ei fac parte din sistemul național de formare. 

Cunoștințele despre Wordpress necesare implementării pe platforma Crafts le-a 

părut a fi excesiv. 

 

4.2.5 Pilotare - Rinova (Regatul Unit) 

Pilotarea la Rinova a pornit la data de 1 noiembrie 2019, s-a desfășurat până în ianuarie 

2020, implicând 6 traineri care au provenit de la partenerul lor, Create Space. 

Crate Space este o fundație din Londra specializată în meserii și tehnologie. 

Pilotarea a fost concepută în așa fel să acopere și cealaltă extremă a domeniului 

meșteșugurilor în care practicanții sunt deja implicați prin folosirea tehnologiei, în afară de 

un participant pentru care este o primă experiență. Feedbackul general al participanților a 

fost, că conținutul curriculumului este interesant, mai ales modulul B și D, dar au remarcat și 

lipsa conținuturilor interactive și excesul conținuturilor ce trebuie citite. Pentru o 

comunitate care deja folosește instrumente digitale, platforma s-a păruat a fi slabă. Cităm 

din feedbackul direct al unui participant:  

“Concepția că am lucrat în sesiunea pilot Craft ne-a ajutat în structurarea workshopului, dar 

a fost mai puțin relevantă ca instrument folosibil și ca capacitate LearnPress”. 

Participanții toți sunt freelanceri, foarte afectați de situația Covid și nu toți au fost capabili 

să implementeze cursul lor cu particiapnții proprii în această perioadă, totuși impactul creat 

de doar 2 participanți a fost de ajuns pentru atingerea obiectivelor proiectului: 

Patricia Bidi a ținut 15 workshopuri online în perioada Covid, abordând teme ca tehnici de 

desenare cu o audiență de aprox. 100 participanți, și a semnat un contract pentru cursuri e-

learning cu un client care folosește Google Classroom. 15 de persoane s-au înscris pentru 

fiecare grup de curs. Un grup a confirmat deja. Ea s-a folosit de modulul B pentru acest lucru 

și Rinova o va sprijini pentru o noup sesiune de cursuri în iulie, august. 
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În ceea ce privește aspectul general, platforma Craft 3.0 nu este destul de user friendly în 

comparație cu celelalte platforme.  

Accelerarea transformării digitale cauzate de pandemia Covid a adus la lumina reflectorului 

meseriile, meșteșugurile și a clarificat care subiecte funcționează în învățarea digitală și care 

nu din domeniul meseriilor. Adecvarea învățării digitale se leagă de nivelul învățării, dar și de 

disciplina specifică a domeniului, de exemplu ceea ce funcționează în cazul desenului, este 

inutil în cazul ceramicii, olăritului.  

Un participant ne-a dezvăluit, că în timp ce activitatea sa bazată pe predare fizică, pe 

evenimente, a fost anulată, impulsul dat de Craft a încurajat-o să participe la un atelier 

despre utilizarea specifică a altor instrumente video și despre cum să creeze „conținut 

pentru a vinde” pe piața de e-learning, precum și despre afacerea ei Craft: 

https://www.marthamayronson.com/  

Includerea materialelor audio și a podcasturilor ca materiale de învățare cum a fost 

accentuat în feedbackul comun, este nevoia absolută a creării conținuturilor care evită 

problemele de atenție și simplifică aportul de materiale de învățare cu o granularitate mai 

mare. 

Majoritatea practicanților au mers pe strategii mixte, folosind Google Classroom pentru 

stocarea materialului de cunoștințe. 

 

4.3 Evaluarea Pilotării: Lecții învățate 

Vă prezentăm rezumatul lecțiilor învățate pe parcursul pilotării care ne informează deja și 

despre practicile și planurile de viitor ale partenerilor. 

 

4.3.1 Instruirea mesriilor, meșteșugurilor necesită un proces mixt, nu este fezabil 

doar online 

Există câteva excepții de la această regulă generală, în ceea ce privește nevoile materiale ale 

disciplinei, adică atelierele online de desen au avut succes pe deplin în Regatul Unit, dar 

numai pentru că se aflau într-un stadiu incipient, participanții începând să se familiarizeze cu 

disciplina, însă o instruire mai avansată ar fi devenit mai dificilă. Disciplinele și practicile 

meșteșugărești care se bazează pe practica de atelier, cum ar fi ceramica, serigrafia, 

imprimarea 3D, prelucrarea lemnului etc., sunt imposibil de livrat doar online. 

https://www.marthamayronson.com/
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4.3.2 Platforma a fost in imstrument foarte eficient pentru a colecta și 

transfera/livra informație. 

Livrarea cunoștințelor și în special, familiarizarea formatorilor cu concepția și informațiile 

legate de curriculumul CRAFT 3.0 a fost realizată cu succes de întregul parteneriat prin 

platformă. Acest lucru deschide o rută de exploatare prin care folosindu-ne de conținuturile 

platformei și/sau transferându-le în sistemul fiecărei organizațiie reprezintă un demers cu 

succes. 

 

4.3.3 Organizațiile/centrele de formare mai mari au nevoie de un sistem de 

management al învățării (LMS); freelancerii tind să folosească instrumente 

specializate 

Există o diferență semnificativă privind digitalizarea între organizațiile de formare cu un 

număr mare de participanți, care sunt reglementate de calificările oficiale, și activitatea 

organizațiilor mici și a freelancerilor profesioniști. În organizațiile mai mari, administrația are 

nevoie și prin respectarea cadrelor de reglementare, implică sisteme de management al 

învățării (LMS). Acestea sunt instrumente mai complexe care necesită joburi specializate 

pentru întreținere și un grup mai larg de profesori și practicieni pentru a genera conținutul. 

Pe de altă parte, organizațiile mai mici, axate pe discipline, necesită o abordare mai directă 

și mai agilă, astfel caută soluții specializate sau pur și simplu instrumente care să livreze 

conținutul fără sarcinile de administrare și întreținere a serverului. 

 

4.3.4 Evitarea citirii materialului. 

Este o altă regulă generală care a apărut pe parcursul pilotării. Cursul online și livrarea 

informației trebuie să fie interactivă, cât de mult posibil. Citirea conținutuilor este 

obositoare, consumă timp, îndepărtează cursanții VET. 
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5 Concluzii  

Pandemia Covid, care este fără precedent, a accelerat puternic nevoia de inovație în 

învățarea digitală, care, la rândul său, a sporit puternic relevanța și obiectivele curriculum-

ului Crafts în ceea ce privește sprijinirea digitalizării metodelor de predare în domeniul 

meseriilor, meșteșugurilor tradiționale. Am văzut pe cursul proiectului o schimbare de 

atitudine în rândul formatorilor tradiționali de meșteșuguri în ceea ce privește acceptarea 

necesității digitalizării pentru a ajunge la cursanții care nu mai puteau participa fizic la 

cursuri. În egală măsură, proiectul a abordat și limitele predării digitale a unor abilități 

practice de meșteșuguri, care sunt aplicative și care necesită accesul la instrumente și 

echipamente fizice, ajungând la concluzia, că educația în domeniul meșteșugurilor 

reprezintă o abordare mixtă.  

 

O a doua consecință a crizei Covid a fost un răspuns accelerat la cererea privind tehnologia 

de învățare online, care a depășit în multe feluri obiectivele inițiale ale proiectului,  în 

moduri care nu au putut fi prevăzute. Un astfel de proiect nu are resursele necesare pentru 

a concepe aplicații de învățare tehnică capabile să concureze cu gama versatilă de produse 

și platforme inovatoare disponibile. Așadar, a doua concluzie cheie este că accentul principal 

privind dezvoltarea ulterioară a curriculumului Crafts ar trebui să fie asupra dezvoltării 

conținutului, care este conceput pentru a fi transferat cât mai mult posibil pe alte platforme. 

Acesta este punctul forte al curriculumului identificat prin demersul de evaluare și care 

poate fi dezvoltat, elaborat și extins și în continuare.  

 

Pentru acreditarea europeană a curriculumului Crafts 3.0 există două căi care pot fi urmate. 

Ambele sunt legate de scenariile de implementare a curriculum-ului Crafts 3.0 ca ofertă de 

formare.  

 

PRIMA OPȚIUNE: Curriculumul Crafts 3.0 sau părțile lui sunt utilizate ca bază pentru 

dezvoltarea unui program universitar sau de învățământ superior. În această variantă, 

curriculumul Crafts 3.0 ar fi acreditat direct ca parte a sistemului educațional formal și 

primește un număr de credite ECTS în funcție de cantitatea de conținut învățare a 

programului de formare. Aceste credite ECTS ar fi recunoscute de alte universități (sau de 
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alte organisme acreditate să acorde credite ECTS) în țara respectivă, precum și în toate țările 

aparținând Spațiului European de Învățământ Superior (EHEA). 

 

A DOUA OPȚIUNE: Curriculumul Crafts 3.0 sau părțile lui sunt utilizate pentru a dezvolta o 

ofertă de formare non-formală a unui furnizor de formare profesională. În această variantă 

curriculumul Crafts 3.0 ar rămâne o ofertă de formare non-formală și scopul ar fi ca această 

formare non-formală ca parte a activităților de învățare continuă a unui cursant să fie 

recunoscută de organismele competente și punctată prin atribuirea cu credite ECTS. 

 

 

5.1 Analiza PRIMEI OPȚIUNI  

În varianta care vizează implementarea curriculumului Crafts 3.0 ca ofertă de formare a unei 

universtități, fornarea Crafts 3.0 ar face parte din sistemul educațional formal al unei țări 

partenere. Alinierea la liniile directoare ECVET facilitează transferul curriculumului Crafts 3.0 

în programe de învățământ superior și universitar. Acreditarea europeană în acest context 

nu înseamnă că va exista un program comun de formare în toată Europa, ci înseamnă că 

activitățile de învățare pot fi recunoscute în întreaga UE (în special de către universități). În 

ceea ce privește o acreditare europeană, scenariul universitar reprezintă o formă națională 

de acreditare cu perspectivă europeană. Ar exista recunoașterea activităților de învățare, 

dar cel mai probabil nu va exista un curriculum / program de formare uniform, deoarece 

curriculumul ar fi implementat ca parte a programului național de formare universitară (cu 

excepția cazului unui program universitar comun a două sau mai multe universități ale 

diferitelor țări partenere). Pe de altă parte, programul de formare dezvoltat ar reflecta cel 

mai bine nevoile naționale decât un curriculum uniform pentru toate țările partenere sau 

ale UE. 

 

Realizarea scenariului în care curriculum-ul Crafts 3.0 servește ca bază pentru un program 

de formare universitară ar necesita următorii pași de bază:  

Alinierea curriculumului Crafts 3.0 la liniile directoare ECVET. Acest lucru a fost întreprins, 

deoarece planificarea și proiectarea curriculumului s-a bazat pe acestea. Dezvoltarea 
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viitoare a exemplelor pentru activitățile de evaluare va ajuta la validarea atingerii 

rezultatelor învățării.  

Identificarea unui organism competent autorizat care să acorde credite ECTS (de exemplu, 

universități acreditate) și interesat de implementarea unui program de studiu sau de 

formare bazat pe curriculum-ul Crafts 3.0 sau părți din acesta.  

Dezvoltarea unui program de formare și a procedurilor de evaluare corespunzătoare pentru 

validarea atingerii rezultatelor învățării. 

 

Scenariul în care curriculumul Crafts 3.0 este implementat ca instruire non-formală nu va 

avea nevoie de pași suplimentari, cu excepția activităților care promovează utilizarea 

resurselor de învățare individuale și a aplicațiilor mobile de către grupul țintă. O posibilă 

realizare a acestui scenariu va exista deja după dezvoltarea acestui ghid. Va reprezenta o 

formă de învățare la distanță a formării non-formale. Folosirea curriculumului Crafts 3.0 

pentru a dezvolta o nouă ofertă de formare ar aparține, de asemenea, acestui tip de 

scenariu. 

 

5.2 Analiza celei de-a DOUA OPȚIUNI 

În ceea ce privește recunoașterea activităților de învățare în afara sistemului educațional 

formal, trebuie menționat că această problemă este în prezent în curs de dezvoltare în 

Europa și - deși statele membre și-au sporit eforturile - practicile de recunoaștere și / sau 

validare a activităților de învățare non-formală nu sunt disponibile în toate statele membre. 

Deci, nu ar exista nicio garanție că implementarea curriculum-ului Crafts 3.0 ca ofertă de 

formare non-formală va duce la recunoașterea activităților de învățare implicate chiar și 

atunci când programul de formare va fi aliniat la standardele ECVET.  

Decizia de a pune în aplicare această opțiune va depinde de disponibilitatea a cel puțin unei 

universități din fiecare țară parteneră de a implementa curriculumul ca program de formare 

(cu excepția cazului unei universități de învățare la distanță sau a unui program comun de 

studii universitare din toate țările partenere).  

Datorită faptului că punerea în aplicare a acestei strategii va fi într-un context național, nu 

va exista un program comun de formare Crafts 3.0 în țările partenere. Partenerii ar trebui să 

împartă sau să renunțe la controlul asupra conținutului curriculumului de formare. Este 
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important ca curriculumul Crafts 3.0 a fost aliniat la liniile directoare ECTS cu scopul de a 

facilita și a sprijini realizarea în cele două scenarii prezentate mai sus. Prin structurarea 

curriculumului (programul de învățare) în termeni de rezultate ale învățării (LOs) și prin 

definirea acestora în raport cu nivelurile cadrului european de calificare, se asigură 

transferabilitatea potențială în diferite sisteme VET și HE din Europa. Crearea exemplelor 

pentru activități de evaluare, care pot fi utilizate în validarea realizării rezultatelor învățării, 

va contribui, de asemenea, la progresul către acreditare. 

 

 

 

 

 

 


