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Introducere în acest document
Sistemul European de Credit pentru Educaţie şi Formare Profesională (ECVET) este un instrument
european de sprijinire a învăţării pe toată durata vieţii, a mobilităţii formabililor europeni şi a flexibilităţii
rutelor de învăţare pentru a obţine calificări.
După adoptarea sa de către Parlamentul European şi de către Consiliu (18 iunie 2009)1, ECVET este
acum într-o fază de implementare progresivă.
Conceptele şi principiile ECVET vor fi testate şi introduse pentru a se asigura că, pentru aplicarea graduală
a ECVET în calificările din VET, condiţiile sunt puse în practică în Europa până în 2012. În această
perspectivă, acest document cu întrebări şi răspunsuri este conceput pentru a sprijini şi încuraja proiecte,
initiaţive şi experimentări în ECVET la nivel european, naţional şi regional. El se bazează pe
Recomandarea Parlamentului European şi a Consiliului (în special anexele sale). El permite părţilor
interesate să se familiarizeze cu ECVET.
Recomandarea ECVET solicită Comisiei Europene să elaboreze ghiduri şi instrumente pentru utilizatorii
ECVET. Acest document cu întrebări şi răspunsuri este primul dintr-o serie de documente de orientare
pentru toate părţile implicate în punerea în aplicare a ECVET. Acesta va fi urmat de documente
suplimentare axate pe utilizarea ECVET într-un context specific (de exemplu, mobilitatea geografică) sau
care se adresează unui public ţintă specific (de exemplu, furnizori de formare: şcoli sau întreprinderi).
Acest ghid va evolua ca urmare a progreselor înregistrate în implementarea ECVET, căci pe măsură ce noi
exemple vor deveni disponibile, vor apărea noi întrebări şi necesităţi.
La utilizarea acestui document, este important să se aibă în vedere faptul că:
ǯ_ Documentul cu întrebări şi răspunsuri nu este un manual pentru implementarea ECVET. Dată fiind
diversitatea sistemelor de calificări în Europa şi posibilele diferite utilizări ale conceptelor şi ale
proceselor ECVET, nu este nici posibil, nici de dorit să se conceapă un astfel de manual la nivel
european.
ǯ_ Acesta a fost scris dintr-o perspectivă europeană şi, prin urmare, subliniază diferite posibilităţi şi
opţiuni de interpretare şi utilizare a conceptelor şi a principiilor ECVET. Este posibil ca într-un sistem
specific de calificări doar o parte dintre aceste opţiuni să fie aplicabile.
Pentru cine este documentul cu întrebări şi răspunsuri?
Acest document este destinat pentru a fi utilizat de persoane implicate în experimentarea sau
implementarea ECVET. Acestea pot fi factorii de decizie, instituţiile competente responsabile de
conceperea şi acordarea calificărilor, furnizorii de VET (cum ar fi centre de formare sau întreprinderi) sau
oricare alte părţi interesate.
Ce se poate găsi în acest document?
Documentul cu întrebări şi răspunsuri explică şi ilustrează conceptele şi procesele cheie ECVET. Acesta
conţine exemple de abordări posibile încercate în proiecte şi iniţiative în curs de desfăşurare.
Utilizează un format de întrebări şi răspunsuri. Lista de intrebări, fiecare referindu-se la aspecte cheie ale
ECVET, poate fi găsită la începutul documentului. Cititorii pot folosi întrebările pentru a naviga prin
document.

1

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

6 |
Care este structura documentului?
Documentul cu întrebări şi răspunsuri are trei părţi:
Partea A – Conţine explicaţii ale conceptelor şi proceselor cheie
Partea B – Prezintă funcţiile instituţiilor competente ECVET
Partea C – Evidenţiază câteva exemple şi abordări posibile de aplicare concretă a conceptelor şi a proceselor
ECVET prezentate în partea A. Aceste exemple sunt destinate să ilustreze explicaţiile date şi nu conţin un
set exhaustiv de abordări posibile ale unui anumit subiect. Ele ar trebui să fie adaptate la situaţii specifice
atunci când sunt folosite pentru a inspira practica ulterioară. Exemplele au fost scrise în perioada 2009-2010,
pe baza documentaţiei existente la momentul respectiv, folosind proiecte şi iniţiative ECVET pilot în derulare,
dar şi pe baza exemplelor din sistemele de calificări unde unele dintre principiile ECVET sunt deja în vigoare.
Textul cu caractere cursive (italic) indică faptul că acesta a fost extras direct din Recomandarea Parlamentului
European şi a Consiliului privind stabilirea ECVET.
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Ce se înţelege prin ...?
Termen

Definiţie/Explicaţie

Evaluarea rezultatelor

Metode şi procese utilizate pentru stabilirea măsurii în care un formabil a

învăţării *

dobândit anumite cunoştinţe, abilităţi şi competenţe.

Competenţă **

Capacitatea dovedită de a utiliza cunoştinţe, priceperi şi abilităţi personale,
sociale şi/sau metodologice în situaţii de muncă sau de studiu şi în dezvoltarea
profesională şi personală.

Instituţie competentă *

Instituţia care este responsabilă de conceperea şi de acordarea calificărilor
sau de recunoaşterea unităţilor sau a altor funcţii legate de ECVET, cum ar fi
alocarea punctelor ECVET calificărilor şi unităţilor, evaluarea, validarea şi
recunoaşterea rezultatelor învăţării în conformitate cu normele şi practicile din
ţările participante.

Acumularea creditului

Proces prin care formabilii pot dobândi progresiv calificări prin evaluări
succesive ale rezultatelor învăţării.

Credit pentru rezultatele
învăţării (credit) *?

Set de rezultate ale învăţării ale unei persoane, care au fost evaluate şi care
pot fi acumulate pentru o calificare sau transferate altor programe de învăţare
sau calificări.

Transfer de credit

Proces prin care rezultatele învăţării dobândite într-un context pot fi luate în
considerare într-un alt context. Transferul de credit se bazează pe procesele
de evaluare, validare şi recunoaştere.

Puncte ECVET *

Reprezentare numerică a ponderii generale a rezultatelor învăţării într-o
calificare şi a ponderii relative a unităţilor în raport cu calificarea.

Învăţare în context formal
***?

Este învăţarea care are loc într-un mediu organizat şi structurat (de exemplu,
într-o instituţie de educaţie sau de formare sau la locul de muncă) şi este
explicit desemnată ca învăţare (în termeni de obiective, timp sau resurse).
Învăţarea în context formal este intenţionată din punctul de vedere al
formabilului. Ea duce, de obicei, la validare şi certificare.

Cunoştinţe **?

Rezultatul asimilării de informaţii prin învăţare. Cunoştinţele reprezintă
ansamblul de fapte, principii, teorii şi practici care sunt legate de un domeniu
de muncă sau de studiu.

Contract/Acord de
învăţare

Document individualizat care stabileşte condiţiile pentru o perioadă specifică
de mobilitate. Acesta specifică, pentru un anumit formabil, ce rezultate ale
învăţării ar trebui să obţină şi modul în care acestea vor fi evaluate, validate şi
recunoscute.

Rezultate ale învăţării *

Expunere a ceea ce un formabil cunoaşte, înţelege şi este capabil să facă la
finalizarea unui proces de învăţare definit în termeni de cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe.

Program de învăţare
(educaţie şi formare) ***

Inventar de activităţi, conţinuturi şi/sau metode puse în aplicare pentru
atingerea obiectivelor de educaţie sau de formare profesională (dobândirea de
cunoştinţe, abilităţi şi/sau competenţe), organizate într-o succesiune logică pe
o anumită perioadă de timp.

Memorandum de Înţelegere Un acord între instituţiile competente, care stabileşte cadrul pentru transferul şi
acumularea de credit. Acesta oficializează parteneriatul ECVET precizând
acceptarea reciprocă a statutului şi a procedurilor instituţiilor competente
implicate. Mai stabileşte, de asemenea, procedurile parteneriatului pentru
cooperare.
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Învăţarea în context nonformal şi informal ****

Învăţarea în context non-formal nu este furnizată de o instituţie de educaţie
sau de formare şi, de obicei, nu duce la certificare. Cu toate acestea, ea este
intenţionată de cursant şi are obiective structurate, timp şi susţinere.
Învăţarea în context informal rezultă din activităţile zilnice legate de muncă, de
viaţa de familie sau de petrecere a timpului liber. Nu este structurată şi, de obicei,
nu duce la certificare. În cele mai multe cazuri, aceasta este neintenţionată din
partea formabilului.

Calificare*

Rezultat formal al unui proces de evaluare şi validare, care este obţinut atunci
când o instituţie competentă stabileşte că o persoană a dobândit rezultatele
învăţării la un anumit standard.

Sistem (naţional) de
calificări**

Toate aspectele activităţii unui stat membru legate de recunoaşterea învăţării şi a
altor mecanisme care leagă educaţia şi formarea cu piaţa muncii şi cu societatea
civilă. Acesta include dezvoltarea şi punerea în aplicare a acordurilor şi aS
proceselor instituţionale legate de asigurarea calităţii, evaluare şi acordarea
calificărilor. Un sistem naţional de calificări poate fi format din mai multe
subsisteme şi poate include un cadru naţional al calificărilor.

Cadrul (naţional) al
calificărilor**

Un instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii
pentru anumite niveluri de învăţare atinse, care are ca scop integrarea şi
coordonarea subsistemelor naţionale de calificări şi îmbunătăţirea transparenţei,
accesului, progresului şi a calităţii calificărilor în raport cu piaţa muncii şi cu
societatea civilă.

Recunoaşterea
rezultatelor învăţării *

Procesul de atestare a rezultatelor învăţării dobândite oficial prin acordarea de
unităţi sau de calificări.

Abilităţi **

Capacitatea de a aplica cunoştinţele şi de a folosi know-how-ul pentru a finaliza
sarcini şi a rezolva probleme.

Foaia matricolă

Document care conţine informaţii cu privire la creditul (rezultatele învăţării
evaluate pozitiv) pe care cursantul l-a obţinut. Este o înregistrare a realizărilor
învăţării.

Unitate de rezultate ale
învăţării (unitate) *

Componentă a calificării, constând într-un set coerent de cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe, care pot fi evaluate şi validate.

Validarea rezultatelor
învăţării *

Procesul de confirmare că anumite rezultate ale învăţării evaluate, dobândite de
un formabil, corespund unor rezultate specifice, care pot fi necesare pentru o
unitate sau o calificare.

Educaţie profesională şi
furnizor de formare
profesională ***

Orice organizaţie sau persoană care furnizează servicii de educaţie sau formare
profesională.
Furnizorii de educaţie şi formare pot fi organizaţii înfiinţate special în acest scop
sau pot fi alte entităţi, cum ar fi angajatorii, care oferă formare profesională ca
parte din activităţile lor de afaceri. Furnizorii de formare includ şi persoane
independente care oferă servicii de formare.

*

Definiţie adoptată ca parte a Recomandării ECVET

**

Definiţie adoptată ca parte a Recomandării EQF

***

Definiţie extrasă din Cedefop (2008) Terminologia politicii europene de educaţie şi formare profesională. Luxemburg: Oficiul pentru
2
Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene .

**** Definiţie de pe website-ul DG EAC despre validarea învăţării în context non-formal şi informal3.

2 Disponibil la http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/13125.aspx
3 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc52_en.htm
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Partea A - Conceptele şi procesele cheie
Rezultatele învăţării
Ce sunt rezultatele
învăţării?

Rezultatele învăţării reprezintă expunerea a ceea ce un formabil cunoaşte,
înţelege şi este capabil să facă la finalizarea unui proces de învăţare (vezi
Recomandarea 2008 din Cadrul European al Calificărilor4)
Rezultatele învăţării pot fi utilizate în diverse scopuri, cum ar fi stabilirea
descriptorilor cadrelor de calificări, definirea calificărilor, conceperea curriculei,
a evaluării etc. Rezultatele învăţării sunt stabilite la diferite niveluri de detaliu,
în funcţie de scopul şi de contextul lor.
Rezultatele învăţării sunt dezvoltate în procesul de proiectare a calificărilor.
Există diferite abordări pentru a identifica şi descrie rezultatele învăţării în
funcţie de sistemul de calificări. Pentru ilustrare vezi Secţiunea C.1.
Rezultatele învăţării pot fi obţinute printr-o varietate de rute de învăţare, moduri
de livrare (în şcoală, într-o companie etc), în diferite contexte de învăţare
(formale, non-formale şi informale) sau cadre (de exemplu, ţara, sistemul de
educaţie şi formare...)
De obicei, cadrele calificărilor indică nivelul general al rezultatelor învăţării întro calificare. În scopuri ECVET, Cadrul European al Calificărilor (EQF) este
utilizat ca referinţă pentru niveluri.

4

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:111:0001:0007:EN:PDF
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Cum sunt descrise
rezultatele învăţării?

Rezultatele învăţării sunt descrise folosind terminologia şi descriptorii existenţi în sistemul
de calificări.
Definiţia europeană a rezultatelor învăţării, care foloseşte termenii de cunoştinţe, abilităţi şi
competenţe (vezi Recomandarea EQF), este numitorul comun care corespunde cu
diversitatea abordărilor pentru descrierea rezultatelor învăţării.
ECVET nu oferă un model sau o taxonomie în ceea ce priveşte formatul descrierii
rezultatelor învăţării. Astfel de modele sau clasificări pot exista la nivel naţional, regional
sau de sistem (de exemplu, ca parte a cadrelor naţionale de calificări).
Cu toate acestea, este esenţial în punerea în aplicare a ECVET, să se asigure că
rezultatele învăţării pentru calificări şi unităţi sunt clar identificate şi descrise, pentru a
permite înţelegerea reciprocă a calificărilor şi aprecieri dacă:
ǯ_ Calificările incluse în cadrul unui parteneriat pentru mobilitate duc la ocupaţii identice
sau similare;
ǯ_ Rezultatele învăţării, aşa cum sunt descrise într-un cadru sau context, sunt comparabile
cu cele preconizate într-un alt cadru sau context.
Exemple de abordări diferite pentru a descrie rezultatele învăţării sunt prezentate în
Secţiunea C.1.
Pentru mai multe informaţii despre descrierea unităţilor în termeni de rezultate ale învăţării
vezi secţiunile despre Unităţi.
Pentru parteneriate folosind ECVET în cadrul mobilităţii transnaţionale, ar putea fi util să se
elaboreze instrumente, cum ar fi grile sau modele pentru a identifica rezultatele învăţării
cărora li se poate adresa mobilitatea şi a le descrie temeinic, în scopul de a:
ǯ_ Defini ceea ce se preconizează să obţină formabilul după perioada de mobilitate într-o
manieră de înţeles pentru toţi: furnizorul(ii) de educaţie şi de formare sau o companie de
formare şi formabil.
ǯ_ Compara calificările între diferitele sisteme de calificări.
ǯ_ Evidenţia asemănările între calificări şi rezultate ale învăţării între instituţiile partenere.
ǯ_ Identifica ce rezultate ale învăţării nu sunt prevăzute ca parte a calificărilor acordate de
instituţiile partenere.
Oricum, utilizarea unor astfel de instrumente depinde de nevoile parteneriatelor.

Cum sunt utilizate
rezultatele învăţării în
ECVET?

Pentru punerea în aplicare a ECVET, este necesară descrierea calificărilor folosind
rezultatele învăţării. Rezultatele învăţării sunt grupate pentru a crea unităţi (vezi secţiunea
Unităţi).
Rezultatele învăţării evaluate constituie credit. Creditul este baza pentru a permite
transferul între contexte de învăţare şi pentru acumularea rezultatelor învăţării (vezi
secţiunea privind Transferul şi Acumularea Creditului).
În ECVET, rezultatele învăţării sunt folosite ca bază pentru transferul şi acumularea
creditului. Rezultatele învăţării nu sunt dependente de procesul de învăţare, de conţinutul
de predare sau de contextul de învăţare în care au fost obţinute şi, prin urmare, este
posibil să fie folosite pentru a identifica dacă ceea ce formabilul a obţinut într-un cadru sau
context de învăţare este comparabil cu ceea ce el este de aşteptat să fi obţinut într-un alt
cadru sau context.
Ca exemplu despre cum pot fi folosite rezultatele învăţării (pe baza identificării activităţilor
profesionale cheie) pentru a identifica părţile comune între calificările din diferite sisteme,
vezi Secţiunea C.9.
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Unităţi
Ce este o unitate şi cum
se raportează ea la o
calificare?

O unitate este o componentă a unei calificări, constând într-un set coerent de
cunoştinţe, abilităţi şi competenţe care pot fi evaluate şi validate.
Unităţile permit obţinerea progresivă a calificărilor prin transferul şi
acumularea rezultatelor învăţării. Ele sunt supuse evaluării şi validării, care
verifică şi înregistrează dacă formabilul a dobândit rezultatele preconizate ale
învăţării.
În funcţie de reglementările în vigoare, unităţile pot fi comune mai multor
calificări sau pot fi specifice unei anumite calificări (pentru exemple vezi
Secţiunea C.3). Unităţile sunt acumulate pe baza cerinţelor de obţinere a
calificărilor. Aceste cerinţe pot fi mai mult sau mai puţin restrictive, în funcţie de
tradiţia şi de practica sistemului de calificări şi de modul în care standardele de
calificare sunt concepute.
Unităţile pot fi, de asemenea, folosite pentru a structura programul de
educaţie şi formare în context formal (vezi mai jos).

De ce necesită ECVET
utilizarea de unităţi?

Obiectivul ECVET este de a facilita transferul, recunoaşterea şi acumularea
rezultatelor evaluate ale învăţării persoanelor care doresc să obţină o
calificare.
Acest lucru este posibil deoarece fiecare unitate este atestată, iar rezultatele
învăţării pe care le conţine sunt evaluate şi validate. Prin urmare, formabilii pot:
ǯ_ Acumula progresiv (unitate cu unitate sau set de unităţi cu set de unităţi)
rezultate ale învăţării, în vederea obţinerii unei calificări;
ǯ_ Obţine recunoaşterea pentru rezultatele învăţării dobândite în alte contexte,
fără a fi nevoie de o nouă evaluare (de exemplu, unităţile pot fi transferate,
deoarece formabilul poate furniza instituţiei de primire dovezi că a fost
evaluat cu succes şi a obţinut rezultatele învăţării în cauză).

Cum poate fi utilizat
ECVET într-un sistem
de calificări care nu
foloseşte unităţi?

În ţările în care calificările nu sunt concepute în termeni de unităţi sau care nu
permit acumularea de unităţi, este posibil să se utilizeze ECVET în scopuri de
mobilitate, prin crearea de unităţi utilizate numai pentru mobilitate.
În acest caz, unitatea(unităţile) utilizată(e) pentru mobilitate nu structurează
calificarea. Ea formează un set de rezultate ale învăţării, care fac parte din
calificarea pe care o învaţă formabilul, pe care acesta le va obţine în perioada
de mobilitate şi care vor fi evaluate în străinătate. Creditul obţinut pentru aceste
unităţi poate fi transferat, iar rezultatele învăţării vor fi validate prin scutirea
formabilului de partea corespunzătoare a rutei de educaţiei şi formare în
instituţia de origine (adică el nu va trebui să se supună, din nou, procesului de
învăţare). Totuşi, aceste rezultate ale învăţării vor fi recunoscute numai dacă
evaluarea finală, care duce la acordarea calificării, este finalizată cu succes de
către formabil.
Pentru exemplificare vezi unele dintre exemplele din proiectele pilot ECVET în
Secţiunea C.10.
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Cum pot fi grupate
rezultatele învăţării
pentru a crea unităţi?

Unităţile ar trebui să fie construite şi organizate într-o manieră coerentă
referitor la calificarea generală.
Pentru a grupa rezultatele învăţării în unităţi, este necesar să se identifice acele
rezultate care au legătură unele cu altele. Există diferite criterii în funcţie de
care rezultatele învăţării pot fi grupate în unităţi, iar alegerea criteriului utilizat
depinde de sistemul de calificări. Exemplele includ:
ǯ_ Faptul că rezultatele învăţării se referă la acelaşi set de activităţi/sarcini
profesionale (de exemplu, rezultatele învăţării într-o unitate intitulată
“şamponarea şi tratamentul părului”);
ǯ_ Faptul că ele sunt legate de acelaşi produs sau tehnică de producţie (cum ar
fi rezultatele învăţării într-o unitate intitulată “pregătirea preparatelor la
grătar”);
ǯ_ Ele mai pot fi grupate în funcţie de etapele din procesul de producţie sau de
procesul de realizare a unui serviciu (de exemplu, rezultatele învăţării într-o
unitate numită “informarea clientului cu privire la natura intervenţiei de
întreţinere”); sau
ǯ_ Ele pot fi grupate într-o unitate, deoarece se referă la aceeaşi domeniu de
cunoştinţe, abilităţi sau competenţe (de exemplu, competenţa într-o limbă
străină poate forma o unitate separată).
Pentru exemple privind gruparea rezultatelor învăţării în unităţi vezi Secţiunea
C.4.
Calificările VET pot conţine rezultate ale învăţării care sunt în mod clar legate
de capacitatea unei persoane de a îndeplini o anumită activitate la locul de
muncă dar, de multe ori, ele conţin şi rezultate ale învăţării referitoare la
competenţele cheie5. Este la latitudinea sistemului de calificări să decidă dacă
rezultatele învăţării direct legate de o anumită activitate ocupaţională sunt
grupate în unităţi împreună cu competenţele cheie sau dacă (unele dintre)
rezultatele învăţării legate de competenţele cheie formează unităţi separate.
În cele din urmă, ca regulă generală, rezultatele învăţării într-o calificare ar
trebui să fie evaluate doar o singură dată (cu excepţia cazului în care nivelul
preconizat de performanţă a formabilului este mai mare). De aceea, acelaşi
rezultat al învăţării nu este integrat, în mod normal, în mai multe unităţi diferite.
Totuşi, în unele cazuri, ar putea fi necesar să se definească unele cunoştinţe,
abilităţi şi competenţe, care sunt legate de toate unităţile sau doar de un grup de
unităţi. De exemplu, cele referitoare la sănătate şi siguranţă, protecţia mediului,
igiena sau, în unele cazuri, competenţe cheie. Chiar dacă aceste rezultate ale
învăţării sunt comune sau transversale pentru întreaga calificare, ele ar trebui să
fie clar identificate în descrierea unităţii.
Pentru exemple privind modul în care competenţele-cheie pot fi grupate în unităţi
vezi Secţiunea C.5.

5 Cadrul european pentru competenţele-cheie defineşte aceste opt "competenţe-cheie": 1) comunicarea în limba maternă 2) comunicarea
în limbi străine 3) competenţa matematică şi competenţe de bază privind ştiinţa şi tehnologia 4) competenţa digitală 5) a învăţa să
înveţi 6) competenţe sociale şi civice 7) spiritul de iniţiativă şi antreprenoriat 8) conştiinţa şi expresia culturală. Pentru mai multe
informaţii cu privire la Cadrul european pentru competenţele-cheie vezi: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/doc42_en.htm
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Ce informaţii pot fi
utilizate pentru
proiectarea unei
unităţi?

Proiectele pilot ECVET în curs de desfăşurare subliniază importanţa utilizării
activităţilor profesionale, a sarcinilor sau a proceselor ca referinţă pentru
proiectarea unităţilor. Acest lucru este util mai ales atunci când unităţile privesc
rezultate ale învăţării legate de anumite ocupaţii şi profesii.
Sunt mai multe avantaje atunci când, pentru proiectarea unităţilor, se utilizează
ca bază informaţiile care exprimă realitatea din profesia(iile) pentru care
pregăteşte calificarea respectivă:
ǯ_ În timp ce descrierile calificărilor diferă foarte mult de la sistem la sistem şi
de la ţară la ţară, sarcinile, activităţile sau procesele desfăşurate la locul de
muncă sunt adesea foarte asemănătoare.
ǯ_ Proiectele pilot ECVET în curs de desfăşurare arată că identificarea de părţi
transferabile de calificări este relativ uşoară atunci când instituţiile partenere
discuta pentru ce activităţi/sarcini/procese pregăteşte calificarea respectivă,
dar poate deveni complexă dacă, de exemplu, curricula predată este baza
de discuţie.
ǯ_ Acest lucru facilitează, de asemenea, comunicarea conţinutului calificării
către părţile interesate din afara zonei de educaţie şi formare: de exemplu,
angajatori.
ǯ_

Utilizarea activităţilor, a sarcinilor şi a proceselor este, de asemenea,
compatibilă cu evaluarea rezultatelor învăţării la locul de muncă sau în
situaţii legate de muncă.

ǯ_ De asemenea, este deosebit de potrivită pentru evaluarea, validarea şi
recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite prin învăţare în context nonformal sau informal.
Activităţile, sarcinile sau procesele profesionale sunt adesea definite în profilul
ocupaţiei pentru care pregăteşte calificarea respectivă. În acest caz, profilul
ocupaţional poate fi luat ca bază pentru definirea unităţilor. Totuşi, există
calificări care pregătesc pentru mai multe ocupaţii şi, prin urmare, nu poate fi
identificat un singur profil ocupaţional. Şi în cazul acestor calificări, mai este
încă posibil să se facă referiri la activităţi, sarcini sau procese, deşi acestea pot
fi legate mai puţin direct de un singur profil educaţional.

| 17
Cum ar trebui să fie
descrise unităţile atunci
când se utilizează
ECVET?

Unităţile trebuie să fie descrise în termeni clari şi uşor de înţeles prin referire la
cunoştinţele, abilităţile şi competenţele conţinute în ele.
Descrierile unităţilor sunt cruciale pentru succesul proceselor ECVET deoarece
ele sunt baza pentru transparenţa calificărilor. Descrierea unităţii permite
instituţiilor competente şi furnizorilor de VET din diferite sisteme de calificări,
precum şi angajatorilor să înţeleagă caracteristicile unităţilor şi pe ale evaluării
care a avut loc într-un alt context. Două aspecte sunt importante: claritatea
terminologiei utilizate, precum şi modul în care textul este organizat într-o
manieră uşor de utilizat.
Specificaţiile unităţii trebuie să includă:
ǯ_ titlul generic al unităţii;
În cazul unităţilor referitoare la rezultatele învăţării legate direct de
exercitarea unei anumite activităţi/sarcini sau proces de la locul de muncă,
titlul ar trebui să fie semnificativ din punctul de vedere al pieţei forţei de
muncă. Acesta ar trebui să indice, de asemenea, abordarea unităţii pe bază
de rezultate ale învăţării, cu alte cuvinte trebuie să cuprindă cunoştinţe,
abilităţi şi competenţe (mai degrabă decât să fie legată de un subiect
predat).
ǯ_ claritatea titlurilor unităţilor este deosebit de importantă pentru comunicarea
către angajatori. titlul generic al calificării (sau calificărilor) la care se referă
unitatea, dacă este cazul,
ǯ_ referirea la calificare conform nivelului EQF şi, după caz, conform nivelului
cadrului naţional al calificărilor, cu punctele de credit ECVET asociate
calificării,
ǯ_ rezultatele învăţării conţinute în unitate;
Numărul detaliilor incluse în descrierea unităţii ar trebui să corespundă
scopului pentru care este folosită descrierea şi persoanei (entităţii) căreia îi
este destinată. Dacă descrierea este folosită pentru a comunica despre
conţinutul calificării elevilor sau angajatorilor, sunt necesare mai puţine
detalii decât în cazul în care aceeaşi descriere este folosită pentru a ghida
procesul de evaluare.
Se poate avea în vedere că descrierea unei unităţi are două părţi: un
rezumat care conţine o descriere amplă a rezultatelor învăţării (utilizat
pentru comunicarea generală) şi descrierea detaliată cu informaţii, cum ar fi
criteriile de evaluare (folosită de profesori, evaluatori etc).
ǯ_ procedurile şi criteriile de evaluare a acestor rezultate ale învăţării,
ǯ_

punctele ECVET asociate unităţii (pentru mai multe informaţii vezi
secţiunea despre punctele ECVET),

ǯ_ validitatea unităţii în timp, unde este cazul.
Dacă standardele naţionale specifică cerinţe suplimentare sau restricţii pentru
unităţi şi pentru descrierea lor, de exemplu validitate limitată în timp, acestea
vor fi, de asemenea, incluse în specificaţiile unităţii.
Două exemple de unităţi care respectă aceste criterii pot fi găsite în Secţiunea
C.11.
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Cine defineşte
unităţile?

Acest lucru depinde de structurile instituţionale şi de rolul instituţiilor competente din sistemul
de calificări (vezi Secţiunea C.2 pentru exemple). De exemplu:
ǯ_ În unele sisteme, unităţile sunt definite ca părţi ale standardului de calificare. Prin urmare,
ele sunt definite la nivel central de instituţiile competente responsabile de dezvoltarea
calificărilor (de exemplu, ministere, organizaţii sectoriale).
ǯ_ În alte sisteme, furnizorii de VET ar putea avea responsabilitatea să definească unităţile pe
baza standardelor de calificare definite la nivel central.
ǯ_ Există şi abordări intermediare acolo unde un anumit număr de unităţi din calificare sunt
definite de autorităţile competente responsabile de proiectarea calificărilor la nivel central, iar
o altă parte a acestor unităţi este definită de un alt tip de instituţii (la nivel regional sau la
nivel de furnizor). De asemenea, este posibil ca, la nivel naţional, autorităţile competente
responsabile cu proiectarea calificărilor să definească cerinţele generale pentru unităţi, dar
înţelegerea detaliată a acestor unităţi (eventual, inclusiv proiectarea subunităţilor) se face la
nivel de furnizor.
La utilizarea ECVET pentru mobilitate transnaţională, unităţile sunt uneori adaptate sau
descrise în cadrul reţelelor (naţionale sau transnaţionale) de către partenerii implicaţi. Această
abordare de cooperare garantează că unităţile sunt adecvate pentru scopul transferului
creditului în contextul mobilităţii geografice între instituţiile partenere în cauză. Dacă unităţile
sunt definite în acest mod, în scopul de a permite recunoaşterea creditului pentru aceste
unităţi, atunci când formabilul revine la instituţia de origine, este important să existe un cadru
clar, prin care instituţiile partenere sunt împuternicite să dezvolte sau să descrie unităţi
transferabile pentru mobilitate.

Care este
legătura dintre
unităţi şi
programele de
educaţie şi
formare în
context
formal?

Aşa cum au fost definite mai sus, unităţile sunt componente ale calificărilor. Ca atare, ele
determină conţinutul şi, eventual, structura programului. Conţinutul predării şi toate activităţile
de învăţare care constituie programul sunt dezvoltate, astfel încât să permită formabililor (în
funcţie de nevoile, de capacităţile şi de realizările lor anterioare), să dezvolte rezultatele
învăţării definite în unităţi şi pentru calificare.
Prin urmare, pentru aceeaşi calificare, pot exista diferite programe de educaţie şi formare,
precum şi trasee individuale (vezi Secţiunea C.6).
Un program de educaţie sau de formare este compus din diferite activităţi de învăţare, cum ar
fi module predate, plasamente la locul de muncă, munca în proiecte etc. Un curriculum este
legat de aceste activităţi de învăţare (care precizează obiectivele de învăţare, conţinutul,
metodele de evaluare etc). Programul structurează modul în care sunt organizate activităţile
de învăţare. Relaţia dintre unităţi şi aceste seturi de activităţi de învăţare depinde de sistemul
de calificări. De exemplu, un set de activităţi de învăţare poate corespunde unei unităţi, unui
număr de unităţi sau chiar unei părţi dintr-o unitate (vezi Secţiunea C.6).
Uneori, programele sunt concepute astfel încât să conducă la obţinerea progresivă a unităţilor.
De exemplu, activităţile de învăţare pe care un formabil este de aşteptat să le întreprindă în
primele luni de formare duc la obţinerea unei unităţi sau a unui număr mic de unităţi. Apoi este
urmat de un alt set de activităţi de învăţare, care duc la obţinerea altor unităţi. În alte sisteme,
unităţile sunt obţinute numai după ce a fost finalizat întregul program de învăţare. Există şi
situaţii intermediare, în cazul în care evaluarea continuă este combinată cu o evaluare finală.
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Există o dimensiune
‘ideală’ pentru o
unitate?

Nu există o dimensiune ideală pentru o unitate.
Unele sisteme folosesc unităţi care sunt relativ mici ca dimensiuni. Acest lucru
înseamnă că ele combină un număr mic de rezultate ale învăţării şi o calificare
ar conţine multe unităţi.
Avantaje:
ǯ_ Unităţile pot fi obţinute într-o perioadă relativ scurtă de învăţare (cu condiţia
ca premisele să fie îndeplinite) şi de aceea sunt deosebit de potrivite pentru
mobilitatea geografică.
ǯ_ Ele pot fi, de asemenea, potrivite pentru formabilii adulţi care combină
învăţarea cu serviciul sau pentru formabilii cu risc de abandon de la
programe mai lungi.
Dezavantaje:
ǯ_ Din cauza numărului mare de unităţi dintr-o calificare, această abordare
implică punerea în aplicare a unui număr mare de evaluări.
ǯ_

Fragmentarea calificărilor şi a evaluărilor poate face mai dificil să se
identifice dacă formabilul poate combina toate cunoştinţele, abilităţile şi
competenţele într-un mod mai complex.

Alte sisteme concep unităţile ca seturi mari de rezultate ale învăţării şi, de
obicei, calificările conţin doar un număr mic de unităţi.
Avantaje:
ǯ_ Evaluarea unei unităţi mai mari permite formabililor să îşi demonstreze
capacitatea de a combina cunoştinţele, abilităţile şi competenţele în vederea
furnizării unui serviciu sau produs mai complex.
ǯ_ Numărul de evaluări sumative este mic.
Dezavantaje:
ǯ_ Este necesar un număr mai mare de activităţi de învăţare pentru pregătirea
unei unităţi. Prin urmare, poate fi dificil să se obţină o unitate completă în
contextul unei perioade scurte de mobilitate transnaţională.
ǯ_ Durata activităţilor de învăţare care pregătesc pentru obţinerea unităţii poate
fi prea mare pentru formabilii din afara sistemului de VET iniţială ca să poată
beneficia de acumulare.
Prin urmare, dimensiunea unităţilor va depinde de practica din sistemul de
calificări şi de scopul unităţii. De exemplu, unităţi care sunt proiectate pentru a
avea însemnătate pe piaţa forţei de muncă (cum ar fi calificările parţiale), cel
mai probabil sunt mari. Pe de altă parte, dacă unităţile sunt proiectate special
în scopuri de mobilitate sau dacă sunt proiectate pentru anumite grupuri ţintă,
cum ar fi adulţii, ele pot fi mai mici.
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Există diferite tipuri de
unităţi?

Da. Relaţia dintre unitate şi standardul de calificare poate diferi. În funcţie de
sistemul de calificări sau chiar în funcţie de calificare, unităţile pot fi obligatorii,
opţionale (formabilii pot alege dintr-un set limitat de unităţi) sau la "alegere
liberă" (formabilii au libertatea deplină să aleagă orice unităţi).
Unele unităţi sunt obligatorii pentru obţinerea calificării. Acest lucru înseamnă
că toţi deţinătorii calificării trebuie să fi obţinut aceste unităţi.
Alte unităţi pot fi opţionale. Acest lucru înseamnă că formabilii pot alege dintr-o
gamă predefinită de unităţi. La proiectarea unei calificări, pot fi folosite unităţi
opţionale pentru a permite diferite specializări (de exemplu, calificările care
pregătesc pentru ocupaţia de chelner şi cea de barman pot avea o bază
comună - unităţile obligatorii - şi unele unităţi opţionale). Unităţile opţionale
sunt, de asemenea, frecvent utilizate pentru a oferi formabililor posibilitatea să
aleagă limba străină.
Mai mult decât atât, în unele sisteme de calificări, există unităţi complet
deschise la alegerea formabililor. Acest lucru înseamnă că formabilul poate
alege unele unităţi care nu sunt de bază pentru calificarea pentru care se
pregăteşte şi poate alege orice unitate vrea. Unităţile la libera alegere pot fi
utilizate pentru a permite formabililor să descopere aspecte ale unei
profesii/domeniu de studiu care nu sunt legate de calificarea pentru care se
pregătesc.
Utilizarea unităţilor opţionale sau la alegere liberă poate oferi mai multă
flexibilitate pentru formabili în a-şi proiecta traseele individuale de învăţare. Mai
poate oferi şi posibilitatea de recunoaştere a rezultatelor învăţării care
corespund inovaţiilor atunci când vine vorba de noi tehnologii sau procese. În
general, utilizarea lor depinde de sistemul de calificări dar este, de asemenea,
posibil ca într-un sistem, unele calificări să folosească unităţi opţionale şi la
libera alegere, iar altele nu. Aceasta poate depinde de nivelul sau tipul de
calificare sau de domeniul ocupaţional (ar putea fi indicat să se utilizeze un set
comun de unităţi de bază şi unităţi opţionale în anumite sectoare, în timp ce în
altele nu).
Pentru exemple vezi Secţiunea C.7.

Au un nivel?

Recomandarea ECVET nu defineşte dacă unităţile au un nivel sau nu. În
practică, există unele sisteme de calificări unde acesta este cazul şi fiecărei
unităţi îi este atribuit un nivel (nu neapărat acelaşi ca şi calificarea generală) şi
altele, unde doar unei calificări complete îi este atribuit un nivel. Depinde de
regulile din sistemul de calificări.
Această alegere este posibil să fie influenţată de modul în care unităţile şi
nivelurile NQF sunt utilizate în sistemul de calificări. De exemplu, dacă unităţile
pot fi utilizate în acelaşi timp ca şi calificări parţiale, li se poate atribui un nivel.
Unităţile pot avea, de asemenea, niveluri în sistemele în care aceeaşi unitate
poate fi utilizată ca parte a mai multor calificări (inclusiv calificări la diferite
niveluri). Pe de altă parte, în sistemele în care fiecare unitate este specifică
unei singure calificări sau dacă o unitate poate constitui o parte din mai multe
calificări, dar numai la acelaşi nivel, atunci este de preferat să nu se atribuie un
nivel unităţilor.
Pentru ilustraţii, vezi secţiunea C.8.
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Este
posibil să
se
transfere
unităţi între
nivelurile
cadrului de
calificări?

Şi acest lucru depinde de regulamentele din sistemul de calificări.
După cum s-a menţionat mai sus, în unele sisteme, în care fiecărei unităţi îi este atribuit un nivel, nu este
necesar ca toate unităţile să fie la acelaşi nivel ca şi calificarea. Prin urmare, o unitate poate fi transferată
de la un nivel la altul dacă se consideră (de către autoritatea competentă) că este relevantă pentru
calificare.
În sistemele în care unităţile singure nu au un nivel explicit este, de asemenea, posibil să se transfere
unităţi între niveluri (dacă regulamentele permit asta), pe baza comparării rezultatelor învăţării. În alte
sisteme, acest lucru nu poate fi posibil şi transferul creditului poate avea loc numai între calificări la
acelaşi nivel.
Într-o perspectivă transnaţională, calificările care pregătesc pentru aceeaşi profesie, se poate să fie
descrise prin diferite niveluri EQF. Acest lucru se poate datora:
ǯ_ EQF nu este conceput să descrie calificări singulare, ci sisteme de calificare. Sistemele sau cadrele
naţionale de calificări sunt raportate la nivelurile EQF (nu calificările singulare). Prin urmare,
poziţionarea calificării cu privire la nivelurile EQF, va depinde de modul în care se face referire la
calificarea respectivă în cadrul naţional al calificărilor sau la locul în care este situată în sistemul
naţional al calificărilor.
ǯ_ În timp ce profesiile pe care le pregătesc calificările par a fi la fel la prima vedere, în realitate,
activităţile şi sarcinile întreprinse de persoane la locul de muncă nu sunt la fel. Nivelul de autonomie
sau complexitatea sarcinilor poate varia de la o ţară la alta. Acest lucru poate duce la o diferenţă între
nivelurile de calificări.
Proiectele pilot ECVET se confruntă adesea cu această problemă. Pe baza muncii lor, se pare că este
posibil să se organizeze transferul creditului pentru unităţile care fac parte din calificările descrise prin
diferite niveluri EQF, cu condiţia ca activităţile şi sarcinile pentru care pregăteşte respectiva unitate să fie
comparabile (şi, de aici, şi rezultatele învăţării).

Cum sunt
utilizate
unităţile în
cadrul
parteneriat
elor ECVET
pentru
mobilitate?

Pentru a putea transfera creditul obţinut în diferite contexte, instituţiile competente sunt de acord că
rezultatele învăţării unei unităţi şi standardele de evaluare din instituţia gazdă sunt comparabile cu cele
ale unei unităţi şi la instituţia de origine.
Ca exemplu al modului în care calificările pot fi comparate prin folosirea activităţilor profesionale cheie,
vezi Secţiunea C.2.
La utilizarea ECVET pentru mobilitate, aşa cum s-a experimentat în actualele proiecte pilot ECVET,
parteneriatele au dezvoltat mai multe moduri de abordare pentru a identifica comparabilitatea
rezultatelor învăţării între unităţi din diferite ţări/sisteme. Aceste abordări pot fi grupate după cum
urmează:
ǯ_ Identificarea unităţilor comparabile - unităţi care există în sistemele de calificare ale parteneriatului, care
sunt considerate comparabile şi pot fi transferate.
ǯ_ Proiectarea de unităţi ‘deschise la mobilitate’ - unităţi concepute anume în scopuri de mobilitate
geografică. Ele nu corespund neapărat unei unităţi complete în sistemele de calificări ale parteneriatului
(nu toate sistemele de calificare în cauză folosesc unităţi).
ǯ_ Crearea de ‘unităţi de referinţă’ - o structură de referinţă de unităţi la care partenerii pot referi unităţile
existente în sistemele lor de calificări respectând anumite reguli.
Proiectarea de ‘unităţi comune’ – unităţi care sunt împărtăşite de instituţiile competente în cadrul
parteneriatului: de exemplu, aceeaşi unitate poate fi găsită în toate calificările vizate de parteneriat.
Rezultatele globale ale învăţării ale fiecărei unităţi sunt aceleaşi în cadrul parteneriatului, dar nu
neapărat şi fiecare detaliu al unităţii.
Aceste abordări sunt explicate în detaliu şi descrise prin exemple în Secţiunea C.10.
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Punctele ECVET
Ce sunt punctele
ECVET?

Punctele ECVET sunt o reprezentare numerică a ponderii generale a
rezultatelor învăţării într-o calificare şi a ponderii relative a unităţilor în raport cu
calificarea.
Împreună cu unităţile, cu descrierile rezultatelor învăţării şi cu informaţiile
privind nivelul calificărilor, punctele ECVET pot sprijini înţelegerea unei
calificări. Numărul de puncte ECVET alocate unei calificări, împreună cu alte
specificaţii, pot indica, de exemplu, că scopul/obiectivul calificării este îngust
sau larg.
Numărul de puncte ECVET alocate unei unităţi furnizează formabilului
informaţii cu privire la ponderea relativă a ceea ce el/ea a acumulat deja. De
asemenea, furnizează formabilului informaţii cu privire la ceea ce rămâne să
fie obţinut.

Câte puncte ECVET sunt Alocarea punctelor ECVET unei calificări se bazează pe utilizarea unei
alocate unei o calificări şi convenţii potrivit căreia 60 de puncte sunt alocate rezultatelor învăţării
cum se face acest lucru? preconizate a fi dobândite pe parcursul unui an full-time de VET în context
formal.
Pentru o anumită calificare, un context de învăţare formal este luat drept
referinţă şi, pe baza a 60 de puncte ECVET pe an în VET în context formal, fulltime, numărul total de puncte ECVET este atribuit acelei calificări.
Într-un număr de ţări europene, descrierile calificărilor sunt independente de
programul de educaţie şi formare profesională care pregăteşte pentru aceste
calificări. Mai mult, este posibil ca aceeaşi calificare să poată fi pregătită prin
programe diferite. De aceea, ECVET alocă puncte de credit calificărilor şi nu
programelor de educaţie şi formare. Totuşi, pentru a decide cu privire la
numărul de puncte ECVET alocate unei calificări, este ales ca punct de
referinţă un program de învăţare în context formal. Este la latitudinea instituţiilor
competente responsabile de proiectarea calificărilor să decidă care program
anume va fi ales ca punct de referinţă (de exemplu, programul initial VET sau
programul cel mai comun). Durata programului de referinţă selectat împreună
cu convenţia ECVET asupra punctelor ECVET, vor da numărul de puncte
ECVET alocate unei calificări (vezi Secţiunea C.12).
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Câte puncte
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alocate unităţilor şi
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Din numărul total de puncte ECVET alocate unei calificări, fiecărei unităţi i se alocă un
număr de puncte ECVET pe baza ponderii sale relative în cadrul calificării. Ponderea
relativă a unei unităţi este stabilită utilizând una dintre metodele de mai jos sau o
combinaţie între acestea:
ǯ_ importanţa relativă a rezultatelor învăţării care constituie unitatea pentru participarea pe
piaţa muncii, pentru progresul către alte niveluri de calificare sau pentru integrarea
socială;
Această metodă de alocare a punctelor ECVET se bazează pe modul în care diferiţi
actori “apreciază” diferitele unităţi care fac parte din calificare. De exemplu, unele unităţi
pot fi de bază pentru profilul profesional către care conduce calificarea respectivă. Se
poate decide dacă astfel de unităţi de bază să aibă un număr mai mare de puncte
ECVET decât altele. De asemenea, este posibil ca unele unităţi să permită progresul
către alte niveluri de calificare (de exemplu, cunoştinţe generale, abilităţi şi competenţe
care să permită progresul în învăţământul superior).
ǯ_ complexitatea, scopul şi volumul rezultatelor învăţării în unitate;
Această abordare se bazează pe evaluarea complexităţii, a scopului şi a volumului de
cunoştinţe, abilităţi şi competenţe dintr-o unitate, relativ la cele din calificare. Se poate
baza pe indicatori cum ar fi nivelul de performanţă pentru evaluarea rezultatelor învăţării.
De exemplu: corpul cunoştinţelor tehnice, tehnologice, ştiinţifice şi generale care trebuie
să fie mobilizat pentru a îndeplini abilităţile şi competenţele aşteptate, numărul de
proceduri sau metode de urmat, complexitatea combinaţiilor acestor proceduri sau
metode, varietatea şi complexitatea resurselor materiale şi documentare de utilizat.
ǯ_ efortul formabilului necesar pentru a dobândi cunoştinţele, abilităţile şi competenţele
cerute pentru unitate;
Această metodă de alocare a punctelor ECVET se bazează pe programul de educaţie
şi formare luat ca punct de referinţă şi pe estimarea efortului formabilului (care poate fi,
de asemenea, tradus ca volum de muncă sau timp de învăţare teoretic) pentru a obţine
rezultatele aşteptate ale învăţării.
Exemple de abordări pentru a aloca puncte ECVET unităţilor sunt descrise în Secţiunea
C.13.

Cine alocă puncte
ECVET?

În mod normal, alocarea punctelor ECVET face parte din proiectarea calificărilor şi a
unităţilor. Alocarea punctelor ECVET calificărilor şi/sau unităţilor se realizează de către
instituţia competentă pentru proiectarea calificărilor sau de către instituţia împuternicită să
aloce puncte ECVET într-o ţară sau într-un sistem de calificări.
În contextul actualelor proiecte pilot ECVET, gama de instituţii care experimentează
alocarea de puncte ECVET este largă şi variază de la ministere, organizaţii sectoriale sau
parteneri sociali, până la centre de formare.

Când şi cum li se
acordă
formabililor
puncte ECVET?

Dobândirea cu succes a unei calificări sau a unei unităţi atrage după sine atribuirea
punctelor ECVET asociate, independent de timpul efectiv necesar pentru a le atinge.
Prin urmare, atunci când un formabil îndeplineşte criteriile pentru o unitate sau o calificare,
ceea ce înseamnă că el/ea a dobândit rezultatele aşteptate ale învăţării şi că acestea sunt
evaluate şi validate, i se acordă punctele ECVET corespunzătoare. Acestea sunt
înregistrate, împreună cu rezultatele învăţării şi cu unităţile, în foaia sa matricolă.
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Care este rolul
punctelor ECVET în
procesul de transfer şi
acumulare?

De obicei, transferul unei unităţi implică transferul punctelor ECVET
corespunzătoare, astfel încât acestea să fie incluse în momentul în care
rezultatele învăţării transferate sunt recunoscute, în concordanţă cu normele
naţionale sau regionale. Este la latitudinea instituţiei competente să
reconsidere, dacă este necesar, ca punctele ECVET să fie luate în considerare,
atâta timp cât regulamentele şi metodologiile stabilite în acest scop sunt
transparente şi susţin principiile de asigurare a calităţii.
În conformitate cu Recomandarea ECVET (vezi citatul de mai sus) şi aşa cum
este prezentat în secţiunea privind Transferul şi acumularea creditului,
transferul creditului se referă la validarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării
evaluate într-un context diferit. Transcrierea punctelor ECVET în foile matricole
însoţeşte acest proces, dar punctele ECVET nu fac obiectul transferului de
credit. În mod similar, procesul de acumulare se referă la rezultatele învăţării
evaluate şi validate şi nu la punctele ECVET.
Punctele ECVET contribuie la informarea instituţiei responsabile de transferul
rezultatelor învăţării şi de recunoaşterea lor cu privire la ponderea relativă a
unităţilor/calificării pe care formabilul a dobândit-o deja (în special atunci când
transferul are loc în afara contextului mobilităţii recunoscute).
În practică, atunci când creditul formabililor este transferat şi acumulat, numărul
de puncte ECVET, împreună cu specificaţiile unităţii şi cu informaţii privind
rezultatele învăţării, sunt înregistrate în foaia matricolă.

Cum sunt utilizate
punctele ECVET pentru
transfer şi acumulare în
sistemele care folosesc
deja puncte de credit?

În ţările în care există deja un sistem naţional de puncte de credit, instituţiile
competente stabilesc aranjamente pentru conversia punctelor de credit
naţionale în puncte ECVET.

Care este diferenţa
dintre punctele ECVET
şi credit?

Punctele ECVET nu trebuie să fie confundate cu creditul. În timp ce creditul
desemnează rezultatele învăţării pe care formabilul le-a dobândit (vezi
secţiunea de mai jos despre Transferul şi acumularea creditului), punctele
ECVET furnizează informaţii despre calificări şi despre unităţi. Cu alte cuvinte,
în timp ce creditul este legat de o persoană şi de realizările sale personale
(creditul nu exista pe cont propriu, fără ca cineva să-l fi obţinut), punctele
ECVET sunt legate de structura şi de descrierea calificării (independent de
faptul că cineva a dobândit calificarea sau nu).
Creditul poate fi transferat şi acumulat dacă instituţia competentă recunoaşte
creditul dobândit de un formabil ca fiind relevant şi poate fi luat în considerare
ca parte a calificării pe care formabilul o pregăteşte (sau pentru care solicită
recunoaşterea). Punctele ECVET furnizează informaţii despre creditul pe care
formabilul l-a transferat şi acumulat (de exemplu, care este ponderea relativă a
unităţilor pe care formabilul le-a obţinut deja).
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10 puncte ECVET
întotdeauna valorează
10 puncte ECVET?

În general, suma de puncte ECVET alocate pentru o unitate nu are o valoare
absolută. Aceasta înseamnă că 10 puncte ECVET pentru o unitate în
calificarea A nu sunt neapărat egale cu 10 puncte ECVET pentru o altă unitate
în calificarea B. Doar rezultatele învăţării ar trebui să fie comparate.
În cadrul mobilităţii organizate, instituţiile partenere se pun de acord, anticipat,
cu privire la numărul de puncte ECVET ce vor fi alocate unităţii(lor) vizate de
mobilitate. Prin urmare, când formabilul se întoarce la instituţia de origine, i se
va acorda acest număr agreat de puncte ECVET pentru creditul obţinut în
străinătate.
În afară de aceste schimburi organizate de formabili, este posibil ca instituţia
competentă să recunoască complet creditul formabilului, fără a fi nevoie să-i
acorde aceeaşi sumă de puncte ECVET pe care acesta le-a primit în instituţia
gazdă. Aceasta se poate datora, de exemplu, faptului că ponderea relativă a
unităţii diferă între cele două sisteme.

Ce înseamnă să ţi
acorde X puncte
ECVET?

Pentru o calificare, faptul că este descrisă cu 120 de puncte ECVET înseamnă
că rezultatele învăţării acelei calificări se obţin, de obicei, în doi ani de învăţare
în context formal. Asta nu înseamnă că toţi cei care deţin calificarea au petrecut
doi ani studiind pentru a se pregăti.
Pot exista programe mai lungi sau mai scurte care conduc la calificarea
respectivă. Mai mult, unui formabil îi poate lua mai mult sau mai puţin timp
pentru a obţine rezultatele învăţării date.
În cazul calificărilor pentru care nu există un program de învăţare în context
formal, care să pregătească pentru rezultatele învăţării definite (de exemplu,
calificarea se pregăteşte numai prin diferite activităţi de învăţare în context nonformal sau prin recunoaşterea învăţării în context non-formal şi informal),
calificarea este comparabilă, ca dimensiune, cu o calificare care ar fi, în mod
normal, obţinută în doi ani de învăţare în context formal.
Pentru o unitate, faptul că i se alocă 5 puncte ECVET nu are sens fără informaţii
despre numărul de puncte ECVET alocate calificării şi celorlalte unităţi.
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Transferul şi acumularea creditului
Ce este creditul?

Creditul pentru rezultatele învăţării (creditul) desemnează rezultatele învăţării
unei persoane, care au fost evaluate şi care pot fi acumulate în vederea unei
calificări sau transferate către alte programe de învăţare sau calificări.
Creditul se referă la faptul că formabilul a dobândit rezultatele aşteptate ale
învăţării care au fost evaluate pozitiv şi rezultatul evaluării a fost atestat într-o
foaie matricolă. Pe baza acestei atestări, alte instituţii pot recunoaşte creditul
formabilului.
Creditul este un concept diferit de punctele ECVET. Pentru deosebirea între
credit şi punctele ECVET vezi secţiunea despre punctele ECVET.

Ce este transferul de
credit?

Transferul de credit este procesul prin care rezultatele învăţării dobândite întrun context pot fi luate în considerare într-un alt context. Transferul de credit se
bazează pe procesele de evaluare, validare şi recunoaştere.
Pentru a fi transferate, rezultatele învăţării trebuie să fie evaluate. Rezultatul
evaluării este înregistrat în foaia matricolă a formabilului şi constituie credit. Pe
baza rezultatelor evaluate, creditul poate fi validat şi recunoscut de o altă
instituţie competentă.
Exista două cazuri de transfer de credit:
ǯ_ Transfer în cadrul parteneriatelor
ǯ_ Transfer în afara parteneriatelor
Acestea sunt explicate mai jos:
Când transferul de credit are loc în cadrul mobilităţii organizate, susţinute printrun acord de învăţare, dacă evaluarea este pozitivă, creditul ar trebui să fie
validat şi recunoscut automat.
Pentru o exemplificare a aplicării ECVET în transferul şi acumularea creditului,
vezi ‘poveştile de viaţă’ din Secţiunea C.19.

Ce este acumularea
creditului?

Acumulare creditului este un proces prin care formabilii pot dobândi calificări
progresiv prin evaluări succesive şi validarea rezultatelor învăţării.
Acumularea creditului este decisă de instituţia competentă responsabilă pentru
acordarea calificării. Când formabilul a acumulat creditul necesar şi când toate
condiţiile de acordare a calificării sunt îndeplinite, formabilului îi este acordată
calificarea.
În ECVET, acumularea este permisă de utilizarea unităţilor de rezultate ale
învăţării, care pot fi evaluate, validate şi recunoscute în mod progresiv. Aceasta
se bazează pe regulile şi pe cerinţele cu privire la acumulare din sistemele de
calificări. Aceste reguli determină care rezultate ale învăţării sunt acumulate faţă
de ce calificare şi cum sunt acestea evaluate şi validate.
Pentru exemplificarea aplicării ECVET pentru transferul şi acumularea creditului
vezi ‘poveştile de viaţă’ din Secţiunea C.19.

Este principiul
acumulării compatibil
cu utilizarea unei
evaluări finale?

Da, este posibil să se combine evaluarea pentru fiecare unitate şi acumularea
ulterioară a unităţilor cu o evaluare finală. Rolul acestei evaluări finale nu este
de a verifica din nou că fiecare rezultat al învăţării deja evaluat, a fost obţinut.
Evaluarea finală are ca scop să verifice dacă formabilii pot combina rezultatele
învăţării dobândite în diferite unităţi, pentru a îndeplini sarcini complexe sau a
dezvolta produse/proiecte.
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Cum este organizat
transferul creditului în
cadrul parteneriatelor
ECVET?

În cadrul parteneriatelor ECVET, transferul creditului este prevăzut în
contractul/acordul de învăţare (vezi Secţiunea C.17). Acest acord specifică ce
rezultate ale învăţării trebuie să fie obţinute în timpul mobilităţii şi cum vor fi
acestea evaluate.
Dacă formabilul a fost evaluat pozitiv de instituţia gazdă, aceasta implică faptul
că rezultatele învăţării aşteptate pentru unităţile în cauză au fost obţinute. Acest
lucru este înregistrat în foaia matricolă a formabilului. Instituţia de origine
validează şi, automat, recunoaşte creditul formabilului, aşa cum este specificat
în contractul de învăţare.
În cazul rezultatelor învăţării dobândite în alte situaţii şi contexte şi care
corespund doar parţial cu unitatea din sistemul de origine, este posibil să se
valideze şi să se recunoască rezultatele evaluării ca parte din evaluarea
continuă (dacă aceasta există). În orice caz, formabilul ar trebui să fie scutit de
partea din program care corespunde rezultatelor învăţării în cauză.

Ce se înţelege prin
instituţie de origine şi
instituţie gazdă?

Instituţia "de origine" este instituţia care va valida şi va recunoaşte rezultatele
învăţării dobândite de formabil. În contextul parteneriatelor ECVET, instituţia de
origine este cea care trimite formabilul în exterior şi unde formabilul se întoarce.
Instituţia "gazdă" este cea care furnizează formarea pentru rezultatele învăţării
în cauză şi care evaluează rezultatele învăţării dobândite. În contextul
parteneriatelor ECVET, instituţia gazdă este cea care primeşte formabilul mobil
şi care furnizează/asigură activităţi de învăţare (module, cursuri, plasamente
etc.) şi evaluare.
În practică, funcţiile instituţiei gazdă pot fi împărtăşite de mai multe organizaţii:
competenţa de a asigura activităţi de învăţare şi aceea de a evalua rezultatele
formabililor pot fi exercitate de diferite organizaţii. În mod asemănător, funcţiile
instituţiei de origine, cum ar validarea şi recunoaşterea, pot fi împărtăşite de mai
multe organizaţii.
Toate informaţiile relevante cu privire la instituţiile de origine şi la instituţiile
gazdă trebuie să fie prezentate într-un Memorandum de Înţelegere (MoU).
Vezi Partea B despre instituţiile competente şi funcţiile ECVET.

Cine organizează
evaluarea rezultatelor
învăţării?

Instituţia gazdă organizează evaluarea rezultatelor învăţării aşa cum este
specificat în Acordul de învăţare. Evaluarea poate fi făcută de profesori,
formatori, angajatori etc., în funcţie de reglementările şi de procedurile de
educaţie şi formare profesională şi de evaluare, care sunt utilizate în contextul
instituţiei gazdă.
Totuşi, este important ca instituţiile gazdă şi de origine să discute, înainte de
mobilitate, metodele de evaluare utilizate şi profilul evaluatorilor, pentru a se
asigura că acestea îndeplinesc cerinţele de asigurare a calităţii aşteptate de
instituţia de origine care va valida creditul (reţineţi că acest lucru nu înseamnă
că metodele de evaluare şi profilul evaluatorilor trebuie să fie aceleaşi în
instituţia de origine şi cea gazdă).

Unde sunt descrise
cerinţele de evaluare?

Înaintea perioadei de mobilitate, partenerii discuta şi convin modul(rile) în care
rezultatele învăţării vor fi evaluate în timpul perioadei de mobilitate. De
asemenea, ei convin cine şi cum asigură calitatea acestui proces.
Cerinţele privind evaluarea sunt descrise în contractul de învăţare şi pot fi puse
într-o formă legală într-un Memorandum de Înţelegere (vezi Secţiunile C.16 şi
C.17).
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Cine validează
rezultatele evaluate ale
învăţării?

Instituţia de origine validează rezultatele învăţării evaluate de către instituţia
gazdă. În acest proces, instituţia de origine utilizează foaia matricolă a
formabilului pentru a verifica dacă rezultatele învăţării definite pentru perioada
de mobilitate au fost, într-adevăr, evaluate pozitiv în instituţia gazdă.
În ceea ce priveşte validarea învăţării în context formal, non-formal sau informal
în afara unui parteneriat, instituţia competentă este cea care este abilitată să
acorde calificări sau unităţi sau să dea credit care validează (eventual după
organizarea unei evaluări) rezultatele învăţării unui formabil.
Parteneriatul trebuie să se asigure că formabilii care sunt evaluaţi într-un alt
context, şi al căror credit este transferat, nu sunt dezavantajaţi în comparaţie cu
alţi formabili din sistemul de origine. De exemplu, dacă sistemul de origine
utilizează note, parteneriatul trebuie să găsească un mod de a asigura faptul că
formabilul mobil va primi note care să corespundă performanţei sale.

Cum poate ECVET
consolida asigurarea
calităţii evaluării?

Fiecare unitate conţine o descriere a rezultatelor învăţării şi a criteriilor de
evaluare (vezi Secţiunile C.11 (primul exemplu) şi C.14). Utilizarea unităţilor de
rezultate ale învăţării întăreşte calitatea procesului de evaluare, deoarece:
ǯ_ Evaluatorul poate face cu uşurinţă legătura între conţinutul unităţii şi criteriile
de evaluare;
ǯ_ Indicatorii şi criteriile de obţinere satisfăcătoare de către formabil pot fi
exprimate clar.

Este posibil să se
transfere rezultate ale
învăţării care nu
corespund unei unităţi
întregi?

Da, este posibil, în funcţie de regulamentele privind evaluarea, validarea şi/sau
recunoaşterea în sistemul de calificări.
Mai ales în cazul mobilităţii geografice, poate fi dificil să se obţină rezultate ale
învăţării care să corespundă unei unităţi întregi.
Unele proiecte pilot ECVET au avut în vedere soluţii de transfer a rezultatelor
învăţării care nu corespund unei unităţi întregi. Totuşi, modul în care aceste
părţi de unităţi pot fi validate şi recunoscute în sistemul de origine diferă de la
un sistem de calificări la altul.
Câteva exemple sunt prezentate în Secţiunea C.15.

Cum este organizat
transferul de credit în
afara cadrului
parteneriatelor ECVET?

Pentru aplicarea ECVET la rezultatele învăţării dobândite în contexte de
învăţare non-formale şi informale sau în afara cadrului unui MoU [Memorandum
de înţelegere], instituţia competentă care este abilitată să acorde calificări sau
unităţi sau să dea creditul trebuie să stabilească proceduri şi mecanisme pentru
identificarea, validarea şi recunoaşterea acestor rezultate ale învăţării prin
acordarea unităţilor corespunzătoare şi a punctelor ECVET asociate.
În afara cadrului parteneriatelor, nu există acord de învăţare. De aceea, decizia
privind recunoaşterea se află pe deplin în mâinile instituţiei competente din
sistemul în care formabilul doreşte să-i fie recunoscut creditul. Această instituţie
trebuie să examineze dacă rezultatele învăţării pe care formabilul le-a dobândit
şi care au fost evaluate (posibil atestate în foaia matricolă) sunt comparabile cu
cerinţele din sistemul său (de exemplu, sunt comparabile cu standardele de
calificare?). Dacă da, instituţia competentă poate decide să valideze şi să
recunoască creditul formabililor.
În cazurile în care rezultatele învăţării nu au fost evaluate anterior, instituţia
competentă poate cere formabilului să se supună unei proceduri de validare şi
recunoaştere a educaţiei în context formal, non-formal şi informal.
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ECVET şi învăţarea în context non-formal şi informal
Este ECVET aplicabil
învăţării în context nonformal şi informal?

Da, Recomandarea statuează că:
ǯ_ ECVET facilitează dezvoltarea de rute flexibile şi individualizate, precum şi
recunoaşterea acelor rezultate ale învăţării care sunt obţinute prin învăţare
în context non-formal şi informal.
ǯ_ Pentru aplicarea ECVET la rezultatele învăţării dobândite în contexte de
învăţare non-formale şi informale sau în afara cadrului unui MoU, instituţia
competentă împuternicită să acorde calificări sau unităţi sau să dea credit
trebuie să stabilească proceduri şi mecanisme pentru identificarea, validarea
şi recunoaşterea acestor rezultate ale învăţării prin acordarea unităţilor
corespunzătoare şi a punctelor ECVET asociate.

Cum facilitează ECVET
validarea învăţării în
context non-formal şi
informal?

Procesul de validare pentru învăţarea în context non-formal şi informal, în
6
vederea dobândirii unei calificări urmează, de obicei, aceste etape :
ǯ_ Identificarea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor dezvoltate în timpul
activităţilor personale, atunci când trăiesc într-o comunitate sau lucrează etc.
ǯ_ Atestarea acestor rezultate ale învăţării prin colectarea de dovezi, cum ar fi
descrieri ale activităţilor de lucru anterioare, prin dezvoltarea unui portofoliu
sau prin evaluare.
ǯ_

Validarea acestor rezultate ale învăţării în conformitate cu standarde,
referential sau listă/tabel/catalog/inventar cu rezultatele aşteptate ale
învăţării.

ǯ_ Acordarea unei calificări sau a unei părţi dintr-o calificare (recunoaşterea
rezultatelor învăţării).
ECVET facilitează acest proces, deoarece:
ǯ_ Descrie cunoştinţele, abilităţile şi competenţele necesare pentru o calificare,
precum şi unităţile asociate. Acest lucru face mai uşor pentru instituţia
competentă să identifice ce au dobândit deja formabilii în comparaţie cu
ceea ce este necesar în vederea unei calificări.
ǯ_ Poate fi utilizat pentru a permite formabililor să dobândească unele unităţi
prin validarea învăţării în context non-formal şi informal, iar pe altele, prin
învăţarea în context formal.
ǯ_

Facilitează atestarea rezultatelor învăţării dobândite prin utilizarea unor
instrumente, cum ar fi foile matricole.

Prin urmare, ECVET permite formabililor să obţină calificări în parte prin
validarea şi recunoaşterea învăţării în context non-formal şi informal şi prin
obţinerea unităţilor rămase prin învăţarea în context formal.

6

http://www.cedefop.europa.eu/etv/Upload/Information_resources/Bookshop/553/4054_en.pdf
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Memorandum de Înţelegere (MoU)
Ce este un
Memorandum de
Înţelegere?

Un Memorandum de Înţelegere este un acord între instituţiile competente,
acord care stabileşte cadrul pentru transferul de credit. El oficializează
parteneriatul ECVET, precizând acceptarea reciprocă a statutului şi a
procedurilor instituţiilor competente implicate. De asemenea, stabileşte
procedurile parteneriatului pentru cooperare.

De ce este nevoie de un
Memorandum de
Înţelegere?

Transferul de credit este susţinut de încrederea reciprocă între instituţiile
competente implicate. Aşa după cum se menţionează în Recomandarea
ECVET, acesta trebuie să fie promovat prin stabilirea unui MoU.
Pentru a recunoaşte creditul, instituţia competentă responsabilă trebuie să aibă
încredere că rezultatele învăţării necesare au fost evaluate într-un mod sigur şi
valid. De asemenea, trebuie să aibă încredere că creditul formabilului se referă
la rezultatele învăţării aşteptate şi că acestea sunt la nivelul adecvat.
Prin înfiinţarea unui MoU, instituţiile competente trebuie să recunoască
abordările partenerilor lor de proiectare a unităţilor, de evaluare, de validare, de
recunoaştere, precum şi de asigurare a calităţii. Prin acest proces, ele fac
aprecieri informate cu privire la condiţiile în care pot recunoaşte creditul obţinut
în sistemele partenere.

Cine încheie un
Memorandum de
Înţelegere?

Memorandumurile de înţelegere sunt încheiate de către instituţiile competente,
fiecare dintre acestea fiind abilitată, în propriul cadru, să acorde calificări sau
unităţi sau să dea credit pentru dobândirea rezultatelor învăţării, pentru transfer
şi validare.
Este important să reţineţi că o instituţie poate fi competentă pentru mai mult de
o funcţie/activitate în sistemul de calificări, precum şi în ECVET, în funcţie de
instituirea unui anumit sistem de calificări. Acestea pot fi ministere, autorităţi de
calificare, autorităţi regionale, reprezentanţii angajatorilor sau camere etc.

Este posibil să se
utilizeze
Memorandumuri de
Înţelegere în afara
mobilităţii geografice?

Da. Parteneriatele pentru transfer de credit folosind ECVET pot fi stabilite în
scopul mobilităţii geografice transnaţionale, dar şi pentru alte scopuri. Principiile
ECVET şi utilizarea de acorduri sub formă de MoU reprezintă una dintre
metodele care pot facilita procesul de recunoaştere a rezultatelor învăţării întro perspectivă de învăţare pe toată durata vieţii pentru scopuri, cum ar fi:
ǯ_

Progresia orizontală a formabililor (la acelaşi nivel): Memorandumul de
Înţelegere poate exista între autorităţile competente din diferite sisteme de
calificări pentru a permite formabililor cu o calificare dintr-un sistem de
calificare (de exemplu pentru educaţia adulţilor) să obţină recunoaşterea
dacă ei doresc să dobândească o calificare asemănătoare de la un alt
sistem de calificări (de exemplu, o calificare mai largă pregătită, în mod
normal, prin educaţie şi formare profesională iniţială);

ǯ_

Progresia verticală a formabililor (între niveluri): un Memorandum de
Înţelegere poate exista între autorităţi competente care reglementează
calificări la diferite niveluri, pentru a permite recunoaşterea creditului pentru
formabilii care trec de la un nivel la altul, în cazul în care nivelul inferior de
calificare are unele rezultate ale învăţării comune sau comparabile cu nivelul
superior de calificare. Acest lucru este posibil în sistemele de calificări unde
calificările sunt proiectate în termeni de rute cu mai multe puncte de intrare şi
de ieşire. Mai poate fi posibil să se progreseze de la nivelul tertiar VET (în
unele sisteme nivelul 5 din EQF) la calificări din învăţământul superior la
nivelul 6 din EQF.
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Ce contine un
Memorandum de
Înţelegere?

Un Memorandum de Înţelegere conţine declaraţii prin care părţile implicate:
ǯ_ îşi acceptă reciproc statutul de instituţie competentă,
ǯ_ îşi acceptă reciproc criteriile şi procedurile de asigurare a calităţii, de evaluare, de
validare şi de recunoaştere ca fiind satisfăcătoare pentru scopul transferului de credit,
Acest acord se bazează pe transparenţa informaţiilor privind procesele de mai sus.
ǯ_ pun de acord condiţiile pentru operarea parteneriatului, cum ar fi obiectivele, durata şi
aranjamentele pentru revizuirea MoU,
Aceste condiţii vor depinde de scopurile şi de contextul parteneriatelor.
ǯ_

pun de acord comparabilitatea calificărilor vizate, în scopul transferului creditului,
utilizând nivelurile de referinţă stabilite prin EQF,
Nivelul de detaliu privind acest punct va diferi în funcţie de parteneriat.

ǯ_ identifică alţi actori şi instituţii competente care pot fi implicate în procesul respectiv,
precum şi funcţiile acestora.
MoU defineşte rolurile altor instituţii competente cu privire la funcţii, cum ar fi semnarea
acordurilor de învăţare, evaluarea, emiterea de foi matricole etc.
Pentru a compara ceea ce includ proiectele pilot ECVET în Memorandumul lor de
Înţelegere vezi Secţiunea C.16.
Există un model
pentru un
Memorandum de
Înţelegere?

Încă nu există un model comun pentru un Memorandum de Înţelegere.
Instituţiile competente pot decide cu privire la formatul şi la structura cele mai potrivite
pentru nevoile lor, atâta timp cât acestea respectă liniile orientative descrise mai sus.
Exemple de Memorandumuri de Înţelegere vor fi dezvoltate ca parte a activităţii din
proiectele pilot ECVET. În vedere creării unui model comun pentru un astfel de document,
este necesar mai întâi, să se testeze câteva opţiuni, să li se evalueze avantajele şi
dezavantajele şi să se ajungă la o înţelegere cu privire la formatul cel mai potrivit.
Câteva exemple de MoU dezvoltate de proiectele pilot ECVET pot fi consultate pe site-ul
7
comun al proiectelor .

Cum poate fi utilizat
ECVET în afara unui
Memorandum de
Înţelegere?

Stabilirea unui MoU este recomandată pentru cazurile de mobilitate organizată. Totuşi,
dacă instituţiile în cauză (de exemplu, Furnizorii de VET) au deja încredere reciprocă în
procedurile lor şi sunt competente să recunoască creditul fără acordul unei alte instituţii
(de exemplu, minister, reprezentanţii angajatorilor sau autorităţi regionale), ele pot pune în
aplicare schimburi direct, folosind acordul de învăţare.
Astfel, este posibil să se transfere creditul fără a stabili un MoU. Acest lucru poate privi şi
cazuri ad-hoc de formabili care nu au participat la o mobilitate organizată, dar doresc să li
se recunoască rezultatele învăţării. În astfel de cazuri, instituţia competentă trebuie să
stabilească proceduri şi mecanisme pentru identificarea, validarea şi recunoaşterea
rezultatelor învăţării în cauză. Pentru mai multe informaţii consultaţi secţiunea privind
ECVET şi învăţarea în context non-formal şi informal.

Este posibil să se
utilizeze documente
Europass, ca parte a
Memorandumului de
Înţelegere?

7

Suplimentul la certificatul Europass, care conţine o descriere a calificării pregătite de
formabilii care participă la mobilitate (inclusiv rezultate ale învăţării şi, eventual, unităţi),
este un document util pentru a-l include în Memorandumul de Înţelegere. Utilizarea sa
anulează necesitatea de a descrie calificările sistemelor partenere.

http://www.ecvet-projects.eu/Toolbox/ToolboxList.aspx?id=16
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Acordul de Învăţare
Ce este un acord de
învăţare?

Un acord de învăţare este un document individualizat care stabileşte condiţiile
pentru o anumită perioadă de mobilitate. El specifică, pentru un anumit
formabil, ce rezultate ale învăţării şi unităţi ar trebui să fie obţinute împreună cu
punctele ECVET asociate.
Acordul de învăţare mai prevede că, dacă formabilul dobândeşte rezultatele
aşteptate ale învăţării şi acestea sunt evaluate pozitiv de către instituţia
"gazdă", instituţia "de origine" va valida şi va recunoaşte aceste rezultate ca
parte a cerinţelor pentru o calificare. Prin urmare, acordul de învăţare constituie
o încredinţare pentru formabil că realizările sale, dacă sunt în conformitate cu
aşteptările, vor fi recunoscute.

De ce este nevoie de
un acord de învăţare?

Recunoaşterea creditului dobândit în timpul mobilităţii organizate este facilitată
de utilizarea acordurilor de învăţare. Acestea asigură faptul că instituţiile de
origine şi gazdă, precum şi formabilul, au informaţii privind obiectivele şi
condiţiile din perioada de mobilitate, precum şi rolurile lor. Respectarea
acordului de învăţare permite recunoaşterea automată a creditului la
întoarcerea formabilului. Aceasta se face fără o evaluare sau examinare
suplimentară a conţinutului perioadei de mobilitate.

Cine semnează acordul
de învăţare?

Acordul de învăţare este întotdeauna semnat de aceste părţi:
ǯ_ Instituţia de origine (instituţia care va valida şi va recunoaşte rezultatele
învăţării dobândite de formabil)
ǯ_ Instituţia gazdă (care furnizează formarea pentru rezultatele învăţării în
cauză şi care evaluează rezultatele învăţării dobândite)
ǯ_ Formabilul

Ce conţine acordul de
învăţare?

Acordul de învăţare conţine informaţii cu privire la:
ǯ_ Identitatea cursantului
ǯ_ Durata perioadei de mobilitate
ǯ_ Rezultatele învăţării care trebuie dobândite de formabil şi punctele ECVET
asociate (corespunzătoare cu ponderea relativă a unităţii în sistemul de origine)
Pot fi furnizate informaţii suplimentare, de exemplu, în legătură cu evaluarea
activităţilor de învăţare.
Exemple de acorduri de învăţare vor fi dezvoltate ca parte a activităţii
proiectelor pilot ECVET. Pentru a compara ceea ce includ proiectele pilot
ECVET în acordul de învăţare, vezi Secţiunea C.17.
Exemple de acorduri de învăţare pot fi găsite pe site-urile proiectelor pilot
8
ECVET .

Care este diferenţa
dintre un acord de
învăţare şi un
Memorandum de
Înţelegere?

8

Memorandumul de Înţelegere este un document-cadru care defineşte condiţiile
în care poate fi recunoscut creditul obţinut în sistemele partenere. El poate viza
un grup sau chiar un număr mare de calificări.
Acordul de învăţare este un document mai specific. El este scris pentru un caz
individual de mobilitate şi descrie rezultatele învăţării în cauză, precum şi modul
în care acestea vor fi evaluate.

http://www.ecvet-projects.eu/ToolBox/ToolBoxList.aspx?id=17&type=1
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Foaia matricolă
Ce este o foaie
matricolă?

Foaia matricolă este o înregistrare a învăţării dobândite. Aceasta conţine
informaţii despre rezultatele evaluate ale învăţării formabilului, unităţile şi
punctele ECVET acordate. De asemenea, specifică identitatea formabilului şi
instituţia(ile) competentă(e) care a(u) evaluat, validat şi recunoscut creditul
formabilului.

Cine păstrează foaia
matricolă?

Foaia matricolă este un document care aparţine formabilului.

Cum diferă ea de un
acord de învăţare?

În timp ce acordul de învăţare descrie ceea ce formabilul se preconizează să
dobândească, foaia matricolă atestă ceea ce el a obţinut.

Este posibil să se
utilizeze mobilitatea
Europass ca foaie
matricolă?

Documentul de mobilitate Europass conţine identificarea instituţiei de origine şi
a instituţiei gazdă, precum şi o descriere a rezultatelor învăţării dobândite.
Acesta poate fi folosit ca parte din foaia matricolă, deşi sunt necesare informaţii
suplimentare – cum ar fi titlul unităţii şi informaţii cu privire la evaluare.
Pentru un exemplu cu privire la modul în care documentul de mobilitate
Europass poate fi combinat cu foaia matricolă, vezi Secţiunea C.18.
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Partea B – Funcţiile instituţiilor
competente ECVET
Instituţiile competente ECVET
Care sunt instituţiile
competente implicate
în ECVET?

“Instituţie competentă” înseamnă o instituţie care este responsabilă de
conceperea şi acordarea calificărilor sau de recunoaşterea unităţilor sau a
altor funcţii legate de sistemul ECVET, precum acordarea punctelor ECVET
calificărilor şi unităţilor, evaluării, validării şi recunoaşterii rezultatelor
învăţării, în conformitate cu normele şi practicile din ţările participante.
Principala provocare pentru introducerea unui cadru metodologic comun precum
ECVET în mediul VET european, este gama largă de organisme implicate cu diferite
funcţii ale sistemelor de calificare. În funcţie de sistem, aceeaşi funcţie (de exemplu,
conceperea calificărilor şi a unităţilor) ar putea fi responsabilitatea diferitelor tipuri de
actori (de exemplu, ministerele naţionale sau regionale, partenerii sociali, furnizorii
VET).
Pentru a depăşi această complexitate, ECVET se referă mai degrabă la diferitele funcţii
ale unui sistem de calificare, decât la tipurile de instituţii implicate. Instituţiile implicate
în implementarea şi funcţionarea ECVET sunt menţionate ca instituţii competente.
Utilizatorii ECVET, prin urmare, trebuie să-şi clarifice în primul rând rolul lor cu privire la
propriul lor sistem de calificări. Ei trebuie să reflecteze asupra competenţelor lor în
sistemul lor de calificări şi asupra modului în care acestea se referă la funcţiile
principale ale ECVET. Funcţiile ECVET şi modul în care acestea se referă la
responsabilităţi în sistemul de calificări, sunt descrise în Tabelul 1.
În plus faţă de funcţiile care se referă la proiectarea şi acordarea calificărilor (enumerate
în Tabelul 1), pot fi identificate un număr de funcţii de ‘sprijin’. Funcţiile de sprijin se
referă, de exemplu, la furnizarea de informaţii şi orientări sau la aspecte cum ar fi
finanţarea mobilităţii, formarea profesorilor şi a evaluatorilor etc.
Când se utilizează Tabelul 1, este important să se conştientizeze faptul că o instituţie
poate fi competentă pentru mai mult de o funcţie în sistemul de calificări, precum şi în
ECVET. Acest lucru depinde de configurarea sistemului special de calificări.

Există un proces de
acreditare pentru a
desemna instituţiile
competente care pot
acorda puncte
ECVET?

Nu există nici un astfel de proces de acreditare la nivel european. Instituţiile competente
pot acorda puncte ECVET dacă sunt îndreptăţite s-o facă în sistemele lor de calificări.
Furnizorii privaţi, care sunt competenţi pentru conceperea şi acordarea de calificări pot
utiliza, de asemenea, ECVET pentru a-şi descrie calificările şi pentru a recunoaşte
creditul formabililor. Cand vine vorba de recunoaşterea creditului pe care formabilii îl
obţin în aceste instituţii, aceasta depinde în totalitate de parteneriatele şi de
Memorandumurile de Înţelegere pe care furnizorii VET privaţi le au cu alte instituţii
competente. În afara parteneriatelor şi a MoU, recunoaşterea creditelor nu este
garantată.

Conceperea
proceselor şi
procedurilor de
evaluare/
validare

Efectuarea
programului
formal sau
non-formal

Evaluarea
rezultatelor învăţării
(formală, nonformală şi
informală)

Validarea rezultatelor
învăţării (formală, nonformală şi informală)

Asigurarea calităţii (atât în sistemele de calificări cât şi în privinţa ECVET)

Conceperea
programelor
formale sau
non-formale

Funcţiile de realizare

Alocarea punctelor
ECVET calificărilor
şi unităţilor

Descrierea
calificărilor în
termeni de unităţi de
rezultate ale
învăţării

Evaluarea
rezultatelor învăţării
şi acordarea
creditului
corespunzător

Stabilirea
acordurilor de
învăţare

Stabilirea Memorandumurilor de Înţelegere

Legătura dintre
Utilizarea
procesele de
practică a
evaluare/validare,
rezultatelor
obţinerea unităţilor învăţării şi a
de rezultate ale
creditului
învăţării şi acordarea
pentru
mobilitate
punctelor ECVET
asociate

Certificarea / recunoaşterea
rezultatelor învăţării (inclusiv
acordarea de calificări,
certificate, diplome…)

Acordarea punctelor
corespunzătoare
ECVET formabilului

Validarea rezultatelor
învăţării şi a
creditelor
corespunzătoare

Înregistrarea
rezultatelor învăţării
evaluate şi a creditului
în foaia matricolă

Recunoaşterea rezultatelor
învăţării şi procesul de luare în
considerare a creditului pentru
acordarea calificării (de exemplu,
transferul şi acumularea)

Utilizarea ECVET pentru acumulare şi transfer

(toţi actorii pot fi implicaţi în crearea unui MoU, direct sau prin delegare)

Legătura între
unităţile de
rezultate ale
învăţării şi
programul
formal sau nonformal

Conceperea elementelor ECVET

Funcţii de sprijin (atât în sistemele de calificări cât şi în privinţa ECVET): informare, îndrumare, documentare şi comunicare

Conceperea
calificărilor

Funcţiile de concepţie

Pentru un exemplu referitor la la modul în care acest tabel poate fi utilizat în cadrul parteneriatelor ECVET consultaţi exemplul proiectului Recomfor de mai jos.

Tabelul arată, de exemplu, că instituţiile care au competenţa de a proiecta calificări sunt, în mod normal, competente să descrie calificările în termeni de unităţi de
rezultate ale învăţării şi pentru a descrie punctele ECVET. Totuşi, aceste instituţii pot delega această funcţie către alte instituţii competente. Tabelul le permite celor
responsabili de crearea unui cadru pentru punerea în aplicare a ECVET să clarifice ‘cine ce face’ în privinţa ECVET în sistemele lor.

Acest tabel prezintă diferitele funcţii pe care instituţiile competente le pot avea în sistemele de calificări (cu alb) şi funcţiile pe care le au cu privire la ECVET (cu albastru
deschis). Unele funcţii (cu albastru închis) se aplică la implementarea ECVET, dar sunt, de asemenea, prezente şi în sistemele de calificări.

Table 1 | ECVET şi diversele funcţii în sistemele de calificări VET şi prevederile VET
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Utilizatorii ECVET: rolurile posibile ale şcolilor profesionale, ale centrelor de formare şi ale
întreprinderilor VET
Ce roluri diferite
pot juca şcolile
profesionale şi
centrele de
formare în
folosirea ECVET?

Şcolile VET şi centrele de formare, precum şi personalul lor pot avea diferite roluri în utilizarea ECVET,
de exemplu:
ǯ_ Să fie o instituţie trimiţătoare (de origine). De exemplu, ar putea dori să dea formabililor lor
posibilitatea de a învăţa într-o altă ţară sau ar putea identifica nevoile de învăţare care pot fi cel mai
bine abordate luând parte la activităţile de învăţare în străinătate, într-o organizaţie parteneră. De
asemenea, ei vor valida şi recunoaşte creditul formabililor la întoarcerea lor.
ǯ_ Să fie o instituţie gazdă şi să primească formabili străini. Ca instituţie gazdă le poate oferi activităţi
de învăţare care să îi pregătească pentru rezultatele învăţării convenite şi să efectueze evaluarea
aferentă. Dar aceasta poate, de asemenea, să coopereze cu o altă organizaţie, care va asigura
activităţile de învăţare (de exemplu, o întreprindere) şi ar avea un rol în asigurarea calităţii
activităţilor de învăţare şi evaluare.
ǯ_ Să fie o instituţie în care formabilii urmăresc recunoaşterea creditului pe care l-au obţinut într-un alt
context, ţară sau instituţie. Ei vor examina dovezile cu privire la rezultatele învăţării pe care le-au
dobândit şi cu privire la evaluarea lor şi vor decide dacă creditul poate fi validat şi recunoscut.
ǯ_ Să fie un furnizor VET a cărui ofertă educaţională şi de formare permite formabililor să acumuleze
credite într-o perspectivă de învăţare pe toată durata vieţii.

Ce roluri diferite
pot juca
întreprinderile şi
alţi reprezentanţi
ai pieţei forţei de
muncă în folosirea
ECVET?

Întreprinderile, partenerii sociali şi alţi reprezentanţi ai pieţei forţei de muncă ar putea avea, de
asemenea, o serie de roluri în utilizarea ECVET, de exemplu:
ǯ_ Să fie o instituţie trimiţătoare. Ca şi şcolile şi centrele de formare VET, pot exista furnizori obişnuiţi
de VET în context formal, iar aceştia se pot angaja în schimburile de formabili cu partenerii din alte
ţări sau alte sisteme.
ǯ_ Acestea pot lucra, de asemenea, cu şcolile profesionale şi cu centrele de formare şi le pot încuraja
să dezvolte schimburi de formabili. Acestea pot fi conştiente de abilităţile cerute pe piaţa forţei de
muncă, abilităţi ce pot fi abordate prin mobilitate şi prin lucrul cu şcolile VET şi cu centrele de
formare pentru dezvoltarea de parteneriate prin care se pot adresa acestor cerinţe trimiţând
formabilii în străinătate.
ǯ_ Să fie o instituţie gazdă care primeşte formabili străini. Întreprinderile pot primi formabili străini şi le
pot oferi posibilitatea de a dezvolta rezultatele aşteptate ale învăţării prin intermediul învăţării la
locul de muncă.
Aceste organizaţii pot avea, de asemenea, un rol în planificarea activităţilor de învăţare, formare,
evaluare, validare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării formabililor şi acordarea de certificate,
precum şi în procesele care conduc la definirea calificărilor şi a unităţilor de rezultate ale învăţării.
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Exemple ale modului în care funcţiile ECVET sunt acoperite de instituţiile competente
implicate în proiecte pilot ECVET
ECVET
ASSET

Proiectul ECVET ASSET reuneşte, ca parteneri principali, centrele de formare VET care pregătesc
calificările în sectorul automobilelor.
În ceea ce priveşte funcţiile ECVET prezentate în tabelul de mai sus, aceste centre de formare sunt, în
principal, responsabile pentru:
ǯ_ Realizarea programului oficial,
ǯ_ Evaluarea rezultatelor învăţării;
ǯ_ În unele dintre ţările partenere (de exemplu, în Finlanda), de asemenea, sunt responsabile de
validarea şi recunoaşterea rezultatelor învăţării;
ǯ_ În alte ţări partenere (de exemplu, în Franţa sau în România), validarea şi recunoaşterea implică, de
asemenea, alte instituţii abilitate, cum ar fi juriile de validare în Franţa sau centrele de examinare
externe în România.
În toate ţările partenere, centrele de formare nu sunt responsabile de elaborarea calificărilor sau a
unităţilor. Ele pot fi parţial responsabile pentru conceperea programelor şi a procedurilor de evaluare şi
validare. Responsabilitatea generală pentru funcţia de concepţie este în mâinile instituţiilor naţionale (de
exemplu, ministerele, institutele VET naţionale sau reprezentanţii sectorului).
Abordarea proiectului ASSET ECVET este, prin urmare, aceea de a asocia îndeaproape instituţiile
competente în privinţa funcţiilor de concepţie cu proiectul de testare ECVET. Aceste instituţii competente
validează descrierile unităţii făcute de către centrele de formare. De asemenea, ele au înfiinţat MoU prin
intermediul căruia au creat cadrul general pentru mobilitate şi transferul de credite. Validarea şi
angajamentul MoU garantează faptul că, atunci când formabilii obţin unităţile în străinătate, centrele de
formare (eventual în comun cu alte instituţii implicate) vor fi în măsură să le valideze şi să le recunoască
creditul.
9
Pentru mai multe informaţii, consultaţi website-ul proiectelor pilot ECVET referitor la ASSET .

SME Master
Plus

Proiectul SME Master Plus (Proiectul pentru IMM-uri Master Plus) are patru parteneri principali de la
Camerele de Meserii Calificate (Chambers of Skilled Crafts) din ţările participante.
În funcţie de ţară şi de sistemul de calificări, Camerele sunt responsabile pentru funcţiile de concepţie dar,
de asemenea, pentru elementele funcţiei de realizare, şi anume:
ǯ_ Conceperea calificărilor, programele de educaţie şi formare şi procesele de evaluare şi validare (de
exemplu, în sistemul dual din Germania sau în privinţa calificărilor sectoriale din Franţa);
ǯ_ Evaluarea şi validarea rezultatelor învăţării (cum este şi cazul în sistemul dual din Germania);
ǯ_ În alte sisteme, evaluarea şi validarea pot fi rolul centrelor de formare (de exemplu, în Olanda).
Camerele, de obicei, nu furnizează formarea singure, aceasta este făcută de centrele de formare.
Pentru a asigura faptul că instrumentele (unităţile, MoU şi acordurile de învăţare), concepute de Camere
sunt potrivite pentru mobilitate, proiectul SME Master Plus asociază strâns o reţea de centre de formare.
Acestea vor testa şi vor oferi feedback cu privire la descrierile unităţii, precum şi la condiţiile pentru
stabilirea mobilităţii în Mou şi la acordurile de învăţare.
10
Pentru mai multe informaţii, consultaţi website-ul proiectelor pilot ECVET despre SME Master .

9 http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=9
10 http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=10
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Recomfor

Proiectul Recomfor reuneşte instituţii care sunt, la nivel naţional şi/sau sectorial,
responsabile de conceperea calificărilor în domeniul comerţului internaţional. Acestea
sunt ministere, agenţii publice responsabile de organizaţiile VET sau sectoriale (de
exemplu, camere, consiliile sectoriale).
Aceste organizaţii sunt competente pentru:
ǯ_ Conceperea calificărilor şi, prin urmare, îşi pot raporta calificările la ‘unităţile de
referinţă’ concepute de parteneriatul Recomfor (consultaţi, de asemenea, Secţiunea
C.4);
ǯ_ În funcţie de sistemul de calificări, acestea sunt, în unele cazuri, de asemenea,
competente pentru recunoaşterea creditului şi/sau pentru conceperea regulilor cu
privire la evaluare şi la validare.
Aceste instituţii, în general, nu sunt responsabile de furnizarea formării sau de
realizarea evaluării. Prin urmare, fiecare instituţie competentă în parteneriat reuneşte o
reţea naţională/regională de centre de formare, care va organiza mobilitatea
recunoscută în cadrul stabilit de parteneriat.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi website-ul proiectelor pilot ECVET11.
În MoU elaborat de proiectul Recomfor, fiecare instituţie competentă trebuie să îşi indice
funcţiile în sistemul lor de calificări. Funcţiile prezentate în Tabelul 1 de mai sus sunt
utilizate în acest scop. Mai degrabă decât a cere fiecărei instituţii să îşi descrie rolurile şi
competenţele, partenerii sunt rugaţi să utilizeze codurile de mai jos pentru a preciza care
sunt responsabilităţile lor principale.
Funcţii de
concepţie

Conceperea
elementelor ECVET

Funcţii de
realizare

Folosirea ECVET pentru
acumulare şi transfer

A1 Conceperea
calificărilor

B1 Descrierea
calificărilor în termeni
de unităţi de alocare a
rezultatelor învăţării în
privinţa punctelor
ECVET pentru
calificări şi unităţi

C1 Realizarea
programului formal
sau non-formal

D1 Utilizarea practică a
rezultatelor învăţării şi a
creditului pentru mobilitate

A2 Conceperea
programelor
formale sau nonformale

B2 Legătura între
unităţile rezultatelor
învăţării şi programul
formal sau non-formal

C2 Evaluarea
rezultatelor învăţării
(formale, non-formale
şi informale)

D2 Stabilirea acordurilor
de învăţare ale
rezultatelor învăţării şi
acordarea creditului
corespunzător

A3 Conceperea
procesului şi a
procedurilor de
evaluare/validare

B3 Legătura dintre
procesele de
evaluare/validare,
realizarea unităţilor de
rezultate ale învăţării şi
acordarea de puncte
ECVET asociate

C3 Validarea
rezultatelor învăţării
(formale, non-formale
şi informale)

D3 Înregistrarea
rezultatelor evaluate ale
învăţării şi a creditului în
validarea foii matricole a
rezultatelor învăţării şi a
creditului corespunzător

C4 Certificarea/
recunoaşterea
rezultatelor învăţării
(inclusiv atribuirea
calificării, certificatului,
diplomei...)

D4 Recunoaşterea
rezultatelor învăţării şi
procesul de luare în
considerare a creditului
pentru acordarea calificării
(de exemplu, transferul şi
acumularea)

11 http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=17 sau http://www.recomfor.eu/
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Proiectul CAPE-SV

Parteneriatul proiectului CAPE-SV reuneşte furnizorii de educaţie şi formare din
domeniul artelor spectacolului. Furnizorii au statut diferit: există o universitate, un
colegiu, furnizori de învăţământ privat şi de formare specializaţi în artele spectacolului şi,
de asemenea, instituţii de formare care îşi desfăşoară activitatea sub conducerea
autorităţilor sectoriale sau regionale. Ceea ce caracterizează toţi aceşti parteneri de
proiect este o autonomie foarte mare cu privire la toate funcţiile implicate în
implementarea ECVET, în conformitate cu normele în care îşi desfăşoară activitatea:
ǯ_ Furnizorii decid cu privire la modul în care îşi concep calificările şi unităţile;
ǯ_ Ei, de asemenea, decid în mod autonom asupra programului educaţional şi asupra
modurilor şi metodelor de evaluare şi validare;
ǯ_

În cele din urmă, ei înşişi efectuează predarea, evaluarea, validarea şi
recunoaşterea.

În consecinţă, în acest exemplu, furnizorii de educaţie şi formare sunt competenţi pentru
aproape toate funcţiile prezentate în Tabelul 1. Excepţia fiind funcţia de asigurare a
calităţii din moment ce toate aceste instituţii competente au calitatea asigurată de un alt
organism (de exemplu, unele sunt acreditate de către o organizaţie sectorială, altele
sunt acreditate de către un minister).
Pentru mai multe informaţii, consultaţi website-ul proiectelor pilot ECVET referitor la
12
CAPE-SV .

12 http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=7
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Partea C – Exemple şi Ilustraţii

Introducere:
Această secţiune ilustrează principiile şi procesele ECVET cu exemple concrete. După cum este menţionat în
introducere, gama de alternative prezentate sub formă de exemple cu siguranţă nu este exhaustivă. Obiectivul
acestei secţiuni ilustrative este de a oferi cititorului o ilustrare a aplicării concrete a ECVET. Exemplele pot fi
folosite pentru a inspira experimente şi implementări ulterioare, dar ele nu sunt menite să ofere un ghid pentru
punerea în aplicare a ECVET.

Avertisment:
Exemplele au fost scrise în perioada 2010-2011. Acestea se bazează pe două tipuri de surse:
ǯ_ Proiectele pilot ECVET în derulare care nu au fost încă finalizate, iar o evaluare completă a rezultatelor lor
nu este încă disponibilă. În consecinţă, exemplele prezintă concluziile preliminare ale activităţii lor; sau
ǯ_ Sistemele de calificări care utilizează deja unele principii şi procese ale ECVET. Acolo unde exemplele
sunt luate direct de la sistemele de calificări (mai degrabă decât din proiecte), acestea nu reprezintă un
exemplu de implementare a ECVET ca atare. Cele mai multe dintre sistemele utilizate pentru a ilustra
principiile ECVET folosesc doar unele aspecte ale ECVET şi în principal în scopuri interne (în cadrul
sistemului), niciodată în scopul mobilităţii transnaţionale.
Prin urmare, aşa cum s-a menţionat mai sus, exemplele ar trebui să fie considerate ca ilustraţii şi posibile
surse de inspiraţie pentru alte iniţiative şi proiecte. În orice caz, abordările trebuie să fie adaptate la nevoile
contextelor sau parteneriatelor specifice.
Exemplele şi ilustraţiile prezentate aici nu sunt menite, în nici un caz, să reprezinte un inventar exhaustiv de
abordări pentru punerea în aplicare a ECVET.
Mai multe exemple sunt puse la dispoziţie în mod progresiv pe: www.ecvet-projects.eu
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C1. Descrierea calificărilor folosind rezultatele învăţării
În funcţie de sistemul de calificări sunt utilizate diferite metode şi abordări pentru identificarea şi descrierea
rezultatelor învăţării. Rezultatele învăţării sunt, de asemenea, folosite în scopuri diferite (calificări,
programe, evaluare). Aceste diferenţe sunt ilustrate mai jos.
Modul în care sunt utilizate rezultatele învăţării pentru a concepe calificarea într-o selecţie de ţări ale UE.
||

Olanda ||

Comitetul consultativ pentru Educaţie şi Piaţa forţei de muncă din Olanda a publicat o propunere în 1999
intitulată Trecerea la competenţele de bază (Shift to core competences) ca răspuns la argumentul angajatorilor
că abilităţile necesare pentru locul de muncă sunt mai bine obţinute muncind, mai degrabă decât prin educaţia
în context formal. Profilele detaliate ale competenţelor au fost definite pentru 291 de ocupaţii, specificând în
fiecare caz, o descriere pe larg a locului de muncă şi a competenţelor profesionale împreună cu criteriile de
succes asociate, împărţite în sarcinile funcţionale de bază sau tehnice şi în comportamentele de bază.
Acestea sunt subdivizate mai departe în competenţele specifice asociate cu locul de muncă, dintre care unele
sunt un hibrid de aspecte funcţionale şi comportamentale. Fiecare competenţă a locului de muncă este
clasificată ca având una sau mai multe dintre următoarele ‘dimensiuni’:
ǯ_ metoda specifică profesiei sau dimensiunea procesului se referă la competenţele profesionale, cum ar fi
tehnicile cu care să se îndeplinească într-un mod adecvat funcţiile şi sarcinile de bază;
ǯ_ dimensiunile organizaţionale, administrative şi strategice se referă la competenţele profesionale îndreptate
către funcţionarea profesională în cadrul organizaţiilor de muncă; dimensiunea socială, comunicativă se
referă la competenţele profesionale îndreptate către stabilirea şi menţinerea contactelor, a cooperării, a
lucrului în echipă etc;
ǯ_ dimensiunea de dezvoltare se referă la competenţele profesionale care contribuie la dezvoltarea unei
persoane, a unei echipe, ocupaţii, organizaţii sau afaceri.
13

Sursa: Cedefop (2009): Trecerea la rezultatele învăţării. P.73 . Informaţii suplimentare: Broşura despre sistemul de
14
calificare olandez în limba engleză

Competenţele în calificările VET sunt descrise în Partea C a dosarului calificării prin:
ǯ_ un set de 25 de competenţe, care sunt generale pentru toate calificările VET
ǯ_ sarcinile de bază, care sunt specifice profesiei date şi care sunt subîmpărţite în procese de lucru
Fiecare proces de lucru este detaliat într-un tabel care conţine:
ǯ_ Titlul sarcinii de bază
ǯ_ Titlul procesului de lucru
ǯ_ Rezultatul dorit al procesului de lucru
ǯ_ Competenţele implicate
ǯ_ Componentele competenţelor (detalierea lor în contextul procesului de lucru)
ǯ_ Indicatori de performanţă
ǯ_

Cunoştinţele şi competenţele profesionale: Deoarece sistemul educaţional este bazat pe competenţe,
cunoştinţele sunt întotdeauna văzute în contextul utilizării practice.

13 http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/12900.aspx
14 http://www.colo.nl/publications.html?file=tl_files/publicaties/publicaties%202010/colo-bro-preparedforthefuture2010.pdf
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Exemplu: extras din calificarea ‘Vânzătorul în comerţul cu amănuntul’ (Olanda)
Întreaga calificare este descrisă prin intermediul a 5 sarcini de bază şi 22 de procese de lucru. Extrasul de
mai jos prezintă descrierea unui proces de lucru care intră în sarcina de bază intitulată ‘primirea şi
procesarea produselor’.
Tabelul 2 | Calificare: Vânzător în comerţul cu amănuntul, sarcina de bază 1 Primirea şi procesarea mărfii (Olanda)
Sarcina de bază 1 Primirea şi prelucrarea mărfii
1.1 Procesul de lucru: primirea mărfii
Descriere

Vânzătorul în comerţul cu amănuntul, în colaborare cu colegii, stabileşte instrumentarul, se
întoarce şi se asigură că spaţiul de livrare este accesibil în mod liber.
La primirea mărfii, el verifică livrarea cu ajutorul documentelor de însoţire. El totalizează livrarea
şi raportează superiorului său abaterile faţă de documentele de livrare.
El dă retururile furnizorului/livratorului.

Rezultatul
dorit

Cantitatea şi calitatea produselor livrate este verificată.
Produsele au fost primite în condiţii de siguranţă şi în conformitate cu regulamentele (arbo).
În caz de abateri, vânzătorul a acţionat conform procedurilor.

Competenţa

Componentele

(Olandeză:
Competenţe)
Colaborare
şi
consultare

Utilizarea
materialelor şi
a resurselor

Rezultatele dorite

Cunoştinţe şi competenţe
profesionale

Vânzător în comerţul cu amănuntul:
Consultarea cu ceilalţi

Utilizarea eficientă a
materialelor şi a
resurselor şi alegerea
corespunzătoare a
acestora

La primirea mărfurilor, el se consultă cu
colegii în mod repetat şi în timp util,
asigurându-se că secvenţa sarcinilor,
repartizarea sarcinilor şi a priorităţilor
sunt clare.
Alege instrumentarul potrivit pentru
primirea mărfurilor şi îl foloseşte într-un
mod adecvat, care minimalizează
şansele de pierdere a bunurilor şi
rezultă într-o recepţie eficientă a mărfii.

Livrarea
calităţii

Monitorizarea nivelurilor Primeşte şi verifică produsele într-un mod
de calitate şi de
structurat şi precis şi raportează abaterile,
producţie
încercând să lucreze într-un ritm adecvat,
cu o conduită şi metodă corespunzătoare,
Atingerea unui nivel de
în scopul de a preveni, pe cât mai mult
producţie
posibil, pierderea de bunuri.
Lucrul în mod sistematic

Urmarea
instrucţiunilor
şi a
procedurilor

Urmarea instrucţiunilor
Lucrul în conformitate
cu procedurile stabilite

(Olandeză: Cunoştinţe şi
abilităţi)
Referitor la filiala specifică
unde are loc perioada de
practică:
ǯ_ Cunoştinţe generale
despre vânzarea cu
amănuntul
ǯ_ Cunoştinţe despre
ǯ_ cum să se evite
pierderea
mărfurilor
ǯ_ documentele
însoţitoare
ǯ_ mijlocul de transport

Arată disciplină prin respectarea
instrucţiunilor, a indicatorilor şi a
procedurilor stabilite, asigurându-se că
bunurile sunt primite în condiţii de
siguranţă şi în conformitate cu
reglementările (olandeză: arbo wet) şi în
conformitate cu procedurile.

Notă: Cele de mai sus nu reprezintă traducerea oficială. Sursa: Kenniscentrum Handel

15

15 Informaţii detaliate în limba olandeză sunt disponibile la http://www.kchandel.nl/kch/Beroepskwalificaties/kwalificatiedossiers-handel2010-2011/ Pages/Verkoper.aspx
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Franţa ||

În Franţa calificările profesionale care sunt sub autoritatea diferitelor ministere16 responsabile de calificări,
sunt create sau revizuite de către comisiile consultative profesionale (CPC). Acestea diferă uşor de la un
minister la altul, dar reunesc întotdeauna: reprezentanţii ministerului, angajatorii, angajaţii şi experţii speciali.
Acestea sunt principalele etape prin care sunt formulate rezultatele învăţării:
ǯ_ Analiza nevoilor: O analiză a nevoilor care poate fi solicitată de oricare dintre părţile interesate ţine cont
de: evoluţia domeniului, modelele de recrutare ale industriei implicate, perspectivele pe care calificarea o
oferă, cele mai potrivite moduri de a învăţa şi relevanţa cererii în raport cu diplomele existente.
ǯ_ Standardul ocupaţional: Acest lucru implică ‘construirea identităţii calificării’. Acest standard este definit în
conformitate cu competenţele necesare pentru exercitarea profesiei şi presupune contribuţii substanţiale
ale profesioniştilor.
ǯ_ Standarde de competenţă: Această etapă implică interpretarea activităţilor profesionale în competenţele
care urmează să fie dobândite (cunoştinţe şi abilităţi). Rolul profesorilor este esenţial aici.
ǯ_ Standardele de evaluare: Această fază este în responsabilitatea Ministerului competent. Sunt definite
regulamentele de examinare (conţinutul, lungimea, ponderea disciplinelor), toate condiţiile pentru calificare
şi numărul de ore de predare.
Sursa: Cedefop (2009): Trecerea la rezultatele învăţării. P.76

Calificările VET franceze din cadrul Ministerului Educaţiei sunt descrise prin:
ǯ_ Competenţe; şi
ǯ_ Cunoştinţele (tehnice) asociate
Competenţele şi cunoştinţele asociate sunt grupate în seturi mai mari (a se vedea Tabelul 3 de mai jos).
Unităţile sunt compuse dintr-unul sau mai multe seturi de competenţe. Pentru a înţelege descrierile calificării,
este important să se aibă în vedere faptul că setul de cunoştinţe nu corespunde neapărat unui set unic de
competenţe, dar un set de cunoştinţe ar putea contribui la mai multe seturi de competenţe.
Acest lucru este ilustrat în exemplul extras din calificarea în sectorul construcţiilor intitulat ‘Lucrări publice’,
prezentat în Tabelele 3 şi 4 de mai jos.
Tabelul 3 | Relaţiile dintre seturile de competenţe şi seturile de cunoştinţe

Citirea documentelor tehnice
Organizarea şantierului de construcţii

ǯ
ǯ
ǯ

ǯ
ǯ
ǯ

ǯ
ǯ
ǯ

ǯ
ǯ
ǯ

ǯ
ǯ
ǯ

Alegerea echipam., materialelor şi instrumentelor
Cuantificarea nevoilor unei echipe
Evaluarea costurilor

ǯ

ǯ

ǯ
ǯ
ǯ
ǯ
ǯ

............

Sănătatea şi securitatea în timpul muncii

Tehnologia construcţiilor

construcţii

Abordarea ştiinţifică şi tehnică în

Confortul utilizatorilor

Construcţii şi comunicări tehnice

activităţilor de construcţii

Contextul administrativ şi juridic al

(seturi de)

(Stabilirea de) competenţe
Colectarea şi îndosarierea informaţiilor

Cunoştinţe asociate

(Bacalaureatul Profesional - Lucrări Publice - Franţa)

...
...
...
...
...
...

..........
16 Acestea sunt ministerele responsabile de: agricultură, învăţământ (învăţământul obligatoriu şi formarea profesională iniţială), învăţământul
superior, ocuparea forţei de muncă, asistenţa socială, sănătate şi sport.
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Tabelul 4 | Descrierea a două seturi de competenţe care formează o
singură unitate (Bacalaureatul Profesional - Lucrări publice - Franţa)
Unitatea 21 – Administrarea cantitativă a nevoilor şi a resurselor

Evaluarea costurilor

Cuantificarea nevoilor unei
echipe

Setul de
competenţe

Să poţi să (competenţa)

Condiţii

Criteriile de evaluare

(pentru evaluare)
Cuantificarea materialelor
necesare pentru finalizarea
construcţiei

Planul de execuţie

Evaluarea suprafeţei necesare
pentru stocarea materialelor

Împachetarea materialelor
de folosit.....

Suprafaţa calculată permite
stocarea materialelor în
siguranţă

Planificarea materialelor necesare
în conformitate cu evoluţia pe
şantierul de construcţii

Planificarea .....

Este asigurată
continuitatea lucrului

Împărţirea unei construcţii în
unităţile elementare

Înregistrarea pe piaţă

Împărţirea este coerentă cu
înregistrarea pe piaţă .....

Estimarea sau pregătirea unei
proporţii (timp pe unitate etc.)

Înregistrarea pe piaţă ......

Planuri altimetrice .......

Înregistrarea construcţei ....

Inventarul componentelor
este complet....

Estimarea ţine cont de:
ǯ_ Resursele disponibile
ǯ_ Datele intreprinderii
ǯ_ etc.

Stabilirea, pentru o construcţie sau
o parte a construcţiei, a costurilor
pentru:

... Preţul de închiriere
Comenzile de livrare .....

Toţi parametrii sunt luaţi în
considerare....

ǯ_ Resurse umane
ǯ_ Materiale
ǯ_ Echipamente
Descrie modul de calcul al unui
preţ de vânzare

......

Toate unităţile unui preţ de
vânzare sunt luate în
considerare ....

Sursa (în limba franceză): Bac Pro Travaux Publics (nu este o traducere oficială)17

||

Spania ||

În Spania, fiecare calificare este formată din unităţi de competenţă pe de o parte, iar pe de altă parte, din
module profesionale (consultaţi, de asemenea, Secţiunea C.6). Unităţile de competenţă sunt legătura dintre
calificările diferitelor autorităţi competente (Ministerul Educaţiei şi al Muncii). În timp ce unităţile de competenţă
sunt definite din punctul de vedere al activităţilor profesionale, modulele profesionale sunt definite din punctul
de vedere al rezultatelor învăţării. Setul de rezultate ale învăţării din fiecare modul profesional (unităţile de
învăţare) este văzut ca o competenţă contextualizată. Fiecare rezultat al învăţării este exprimat şi evaluat ca
întreg (cunoştinţele, abilităţile şi competenţele nu sunt descrise separat); inclusiv competenţele personale şi
sociale. Setul de conţinuturi coexistă într-un mod integrat: procedural, conceptual şi atitudinal. Tabelul 5 de
mai jos prezintă un exemplu de descriere a rezultatelor învăţării ale unui modul profesional – extras dintr-o
calificare pentru Tehnician Superior în proiecte de Construcţii de clădiri. Extrasele au fost alese pentru a ilustra
descrierile rezultatelor învăţării care se referă la unităţi (module profesionale în terminologia spaniolă), care
sunt strâns legate de activitatea profesională; activităţi, precum şi competenţe cheie (antreprenoriat) şi
rezultate ale învăţării transversale (formarea la locul de muncă).
17

http://www2.cndp.fr/archivage/valid/brochadmin/bouton/a056.htm
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Tabelul 5 | Extras din Calificarea pentru Tehnician Superior în Proiectele de construcţii (Spania)
Modulul profesional

Rezultatele învăţării

Instalaţiile în
Construcţii

ǯ_

Configurarea instalaţiilor sanitare şi pentru canalizare, reprezentarea schemelor,
măsurarea elementele lor şi aplicarea reglementărilor specifice.

ǯ_ Configurarea instalaţiilor de electricitate şi telecomunicaţii, reprezentarea schemelor şi
măsurarea elementelor lor.
ǯ_

Configurarea instalaţiilor de ventilaţie, reprezentarea schemelor şi măsurarea
elementelor lor.

ǯ_ Configurarea instalaţiilor de gaz şi încălzire, reprezentarea schemelor şi măsurarea
elementelor lor.
ǯ_

Configurarea instalaţiilor de aer condiţionat, reprezentarea schemelor şi folosirea
simbolurilor normalizate.

ǯ_ Configurarea detecţiei şi stingerii, reprezentarea schemelor şi măsurarea elementele lor.

Iniţiativa de
afaceri şi
antreprenorială

ǯ_

Reprezentarea instalaţiilor speciale (lifturi, domotică, conductori pentru iluminare,
energie solară fotovoltaică şi admisia centrală a aerului, printre altele), folosirea
simbolurilor corespunzătoare şi aplicarea legislaţiei în vigoare.

ǯ_

Recunoaşterea competenţelor legate de iniţiativa antreprenorială, analiza cerinţelor
derivate din poziţiile locurilor de muncă şi activităţile de afaceri.

ǯ_

Definirea posibilităţii de a crea o întreprindere mică, evaluarea impactului asupra
performanţei, stabilirea şi încorporarea valorilor etice.

ǯ_ Desfăşurarea activităţilor pentru crearea şi implementarea unei companii, alegerea
structurii juridice şi identificarea obligaţiilor juridice conexe.
ǯ_ Desfăşurarea activităţilor administrative şi de management financiar de bază ale unui
IMM, identificarea principalelor obligaţii contabile şi fiscale şi completarea documentelor.
Formarea la locul de
muncă

ǯ_ Identificarea structurii şi organizării societăţii referitor la tipul de serviciu furnizat.
ǯ_

Aplicarea obiceiurilor de muncă şi etice în activitatea profesională în funcţie de
caracteristicile poziţiei locului de muncă şi a procedurilor stabilite de companie.

ǯ_

Obţinerea informaţiilor pentru dezvoltarea de proiecte şi de lucrări de construcţii,
analizarea informaţiilor tehnice şi culegerea datelor în scopul de a localiza, configura şi
descrie elementele semnificative.

ǯ_ Dezvoltarea proiectelor de construcţii, propunerea soluţiilor şi pregătirea documentaţiei
grafice şi scrise.
ǯ_ Configurarea instalaţiilor proiectelor de construcţii, predimensionarea elementelor lor şi
reprezentarea schemelor şi a planurilor.
ǯ_ Evaluarea proiectelor şi a lucrărilor de construcţii, luarea măsurătorilor unităţilor de lucru
şi pregătirea estimărilor şi a certificatelor.
ǯ_ Colaborarea la planificarea proiectelor şi a lucrărilor de construcţii, pregătind, adaptând
sau actualizând planurile şi programele.
ǯ_ Gestionarea documentaţiei proiectelor şi a lucrărilor de construcţii, prin reproducere şi
completare în conformitate cu criteriile de calitate stabilite.
Sursa: Ministerul spaniol pentru educaţie
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Exemplu de la un proiect transnaţional în parteneriat
Aşa cum este ilustrat în partea A, în parteneriatele pentru mobilitatea transnaţională, partenerii proiectului
adesea descriu rezultatele învăţării pentru unităţile care urmează să fie vizate de mobilitate, pentru a asigura
împreună o înţelegere şi o transparenţă comună a conţinutului unităţilor utilizate pentru mobilitate. Un astfel
de exemplu este prezentat aici, pe baza abordării utilizate de către proiectul OPIR.
Partenerii din proiectul OPIR au identificat în primul rând activităţile cheie pentru ocupaţiile date, comune
instituţiilor partenere (vezi, de asemenea, secţiunea C.9). După identificarea activităţilor cheie care au fost
comune pentru calificările din ţările partenere, acestea au fost descrise în termeni de rezultate ale învăţării
prin clasificarea după cunoştinţe, abilităţi şi competenţe. Rezultatele învăţării pentru activitatea cheie
‘Realizarea coafurilor temporare (periere, uscarea părului etc.) pentru femei şi bărbaţi’, sunt prezentate în
Tabelul 6.
Tabelul 6 | Descrierea rezultatelor învăţării pentru activităţile cheie - realizarea coafurilor temporare (OPIR18)
Cunoştinţe

Abilităţi

Competenţa

C.1.S.1. Proprietăţile părului (rezistenţa
la tracţiune, elasticitatea, porozitatea,
reacţia la apă, proprietăţile electrice,...).

C.1.A.1 identificarea proprietăţilor
părului.

C.1. Într-un mod autonom şi
responsabil, sfătuirea clientului pentru
a fi de acord cu o tunsoare adaptată.

C.1.S.2. Tipurile de tunsori în funcţie de
morfologie şi tipurile de păr
C.1.S.3. Tehnici pentru coafuri:
îndreptare, cârlionţare, periere etc.
C.2.S.1. Criteriile pentru poziţionarea
unui client (adaptată şi confortabilă).
C.2.S.2. Echipamentul de protecţie (şorţ,
pelerină...).

C.3.S.1. Elemente de protecţie pentru
frizer.
C.3.S.2. Instrumente (perii, piepteni,
cleme de păr...).
C.3.S.3. Dispozitive (uscător de păr,
ondulator, placă de păr,...).
C.3.S.4. Controalele necesare pentru a
asigura buna funcţionare a
echipamentelor.

C.1.A.2. Sugerarea şi adaptarea
coafurii clientului.
C.1.A.3. Alegerea tehnicii pentru
coafură în conformitate cu tunsoarea
aleasă.
C.2.A.1. Poziţionarea clientului.
C.2.A.2. Alegerea echipamentului de
protecţie pentru client.
C.2.A.3. Aşezarea echipamentului
de protecţie pentru client.

C.3.A.1 Protecţia frizerului
C.3.A.2. Selectarea instrumentelor şi
a echipamentelor necesare.
C.3.A.3. Verificarea funcţionării
echipamentelor.
C.3.A.4. Amplasarea produselor şi a
dispozitivelor la locul de muncă.

Acordarea de sfaturi unui client nou
sau cunoscut, într-un mod responsabil
şi autonom, în scopul de a conveni o
coafură adaptată, ţinând cont de
dorinţele şi caracteristicile sale.
C.2. Pregătirea corespunzătoare a
clientului pentru realizarea coafurii,
ţinând cont de regulile şi de procedurile
de igienă, sănătate şi siguranţă.
Ţinând cont de coafura convenită,
selectarea tehnicilor necesare pentru
realizarea ei.
C.3. Realizarea pregătirii necesare
pentru coafura aleasă, instrumentele,
materialele, produsele, respectând
normele de igienă, sănătate şi
siguranţă.
Pregătirea adecvată a clientului pentru
realizarea coafurii, ţinând cont de
securitate, de igienă şi de măsurile de
protecţie, cu autonomie deplină.

C.3.S.5. Organizarea locului de muncă.
C.3.S.6. Regulile de igienă
(dezinfectarea instalaţiilor...) şi normele
de securitate pentru client şi frizer.

18 Proiectul OPIR este un proiect pilot finanţat prin acţiunile centralizate ale Programului de învăţare pe toată durata vieţii în perioada 2008-2010.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi: http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=8
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Cunoştinţe

Abilităţi

Competenţa

C. 4-5.S.1. Tehnici pentru coafură:
îndreptarea părului, ondularea părului,
perierea,...

C.4-5.A.1. Utilizarea instrumentelor
şi a dispozitivelor.

C.4. Aplicarea tehnicilor necesare
corespunzător formei părului,
aşteptărilor clientului, tipului de păr şi
stării părului, caracteristicilor
morfologice şi tunsorii alese.

C. 4-5.S.2. Tehnici de uscare a părului:
uscător manual de păr, cască pentru
uscarea părului,...
C. 4-5.S.3. Tehnici de periere: folosirea
pieptenilor, a periilor, a mâinilor.
C. 4-5.S.4. Criterii de calitate pentru o
coafură bună.
C. 4-5.S.5. Repararea volumului
conform cu morfologia.
C. 4-5.S.6. Produse de periere şi
finisare.
C. 4-5.S.7. Noţiuni de ergonomie
pentru frizer (poziţie, dispozitive de
operare...).
C.6.S.1. Sfătuirea clientului:
întreţinerea coafurii acasă.

C. 4-5.A.2. Aranjarea părului în
formă în funcţie de tehnica aleasă
(îndreptare, ondulare, periere...).
C. 4-5.A.3. Uscarea părului.
C. 4-5A.4. Realizarea coafurii.
C. 4-5.A.5. Alegerea coafurii şi a
produselor de finisare.
C. 4-5.A.6. Aplicarea acestor
produse.
C. 4-5.A.7. Aplicarea regulilor de
igienă şi a normelor de securitate.
C. 4-5.A.8. Adoptarea atitudinilor
ergonomice.

C.6.A.1. Sfătuirea clientului pentru
urmărirea la domiciliu.

Efectuarea, în mod autonom, a pregătirii
pentru coafura convenită, a
instrumentelor, a materialelor şi a
produselor care respectă măsurile de
securitate, igienă şi protecţie, cu
autonomie deplină.
C.5. Utilizarea celor mai potrivite
instrumente şi produse, aplicarea
poziţiilor ergonomice adecvate.
Realizarea, în mod autonom, a coafurii
cu ajutorul tehnicilor, materialelor şi
produselor adaptate la coafura
convenită.
C.6. Acordarea de recomandări pentru
utilizarea produselor şi a tratamentelor
în scopul de a favoriza sau de a menţine
rezultatele.
Acordarea de sfaturi, în mod autonom,
despre practici şi produse, în scopul de
a menţine coafura obţinută.

Sursa: OPIR (tradus din limba franceză)
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C2. Cine defineşte unităţile?

Întrebările şi răspunsurile care fac parte din acest document prezintă mai multe alternative la întrebarea cine
defineşte unităţile. În general, răspunsul la întrebare depinde de repartizarea competenţelor între părţile
interesate care operează în sistemele de calificări. Paragrafele de mai jos prezintă diferite alternative la
sistemele de calificări existente.
Unităţile sunt concepute de aceeaşi autoritate care concepe întreaga calificare:
ǯ_

În Franţa, pentru calificările definite de ministerele responsabile de calificări, comitetele tripartite
(comisiile consultative profesionale) elaborează şi aprobă calificările. Unităţile sunt definite prin acelaşi
proces. Fiecare calificare VET conţine mai multe unităţi, iar acestea sunt definite ca parte a standardului
de calificare.

ǯ_ În Germania, calificările complete nu sunt definite în termeni de unităţi, dar există acţiuni experimentale.
Un exemplu este activitatea desfăşurată de Institutul Federal pentru Educaţie şi Formare Profesională
pentru a defini unităţile comune (în germană este folosit termenul ‘module de formare’) pentru calificări în
sistemul dual referitor la 14 ocupaţii. Aceste unităţi (numite ‘module de formare’ în Germania) sunt
standardizate, certificabile şi transferabile la nivel national. Ele sunt legate de calificările care pregătesc
pentru profesiile de formare recunoscute. Acestea au fost concepute prin concentrarea pe anumite
grupuri de persoane, şi anume tinerii care aplică pentru ucenicie în sistemul dual, dar nu găsesc un loc de
muncă. Aceşti tineri intră în formarea pregătitoare, iar obiectivul acestei iniţiative este de a permite
recunoaşterea unităţilor pe care tinerii le obţin prin sistemul pregătitor VET, în sistemul dual atunci când
găsesc mai târziu un plasament în traseul lor de învăţare. Aceste module de instruire sunt testate în
19
prezent în Programul BMBF Job starter-Connect .
ǯ_ În Anglia, pentru calificările VET care sunt acreditate în Cadrul Calificărilor şi al Creditului, organismele
de atribuire care definesc calificările concep şi unităţile. Unităţile şi calificările sunt proiectate în urma unui
proces de aprobare a consiliilor sectoriale. Când se defineşte o calificare, organismele de atribuire pot
folosi unităţile deja existente (care au fost dezvoltate ca parte a altor calificări) şi pot, de asemenea, defini
unităţi noi care sunt specifice pentru noua calificare pe care o propun.
Standardul de calificare este definit (la nivel de sistem) central şi unităţile pot fi concepute de către alţi
actori, de exemplu furnizorii VET:
ǯ_ Această abordare este, în prezent, testată în iniţiativa pilot germană DECVET20. Această iniţiativă BMBF
îşi propune să exploreze, în zece proiecte pilot, dacă un sistem de credite bazat pe unităţi ar putea creşte
transparenţa şi încuraja permeabilitatea verticală şi orizontală în cadrul şi între diferitele sisteme germane
VET. Iniţiativa se concentrează pe următoarele patru subsisteme cheie ale VET germane, care sunt, în
prezent, considerate ca având deficienţe substanţiale în mobilitatea încrucişată şi în mecanismele pentru
tranziţia între rute:
ǯ_ trecerea de la pregătirea profesională la sistemul dual de formare profesională iniţială,
ǯ_ transferul la interfaţa dintre calificările transversale comune VET ale unui singur domeniu ocupaţional
în cadrul formării profesionale iniţiale în sistem dual,
ǯ_ trecerea de la o şcolarizare de tip full-time la un sistem de educaţie şi formare profesională iniţială
de tip dual,
ǯ_ formarea profesională avansată reglementată legal cu recunoaşterea rezultatelor învăţării din sistemul
dual, calificările suplimentare şi/sau experienţa profesională.
19 Pentru mai multe informaţii despre programul Jobstarter Connect (în limba germană), consultaţi: http://www.jobstarter.de/de/1208.php
20 Pentru mai multe informaţii cu privire la iniţiativa DECVET consultaţi: http://www.decvet.net/en/Home/site__2 /
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Pe baza reglementărilor legale de formare şi a curriculei cadru care defineşte calificările în Germania,
proiectele DECVET identifică activităţile de bază ale anumitor calificări şi le defineşte în termeni de unităţi
transferabile. Este important de remarcat că, în această iniţiativă, unităţile sunt concepute numai în scop de
transfer şi recunoaştere, dar ele nu au certificat elemente de calificări. Cu alte cuvinte, formabililor care
pregătesc calificarea în cauză prin rutele tradiţionale, nu le sunt "acordate" aceste unităţi. Unităţile sunt
folosite doar pentru a identifica pentru ce pot dobândi recunoaştere formabilii care doresc să se mute de la
un sistem la altul.
În cele din urmă, există şi unele situaţii mixte:
ǯ_ în Slovenia, 70% din standardul de calificare şi unităţile conexe sunt definite la nivel naţional de consiliile
sectoriale sustinute de Institutul Naţional VET şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului.
Restul de 30% din standardul calificărilor şi unităţilor asociate sunt definite direct de furnizorii VET. Ei au
autonomie deplină pentru a decide căror rezultate ale învăţării le vor corespunde aceste 30%, precum şi
modul în care învăţarea va fi organizată, evaluată şi validată. Această flexibilitate a fost introdusă cu scopul
de a permite furnizorilor să-şi adapteze oferta la nevoile de competenţe locale şi regionale şi, de asemenea,
pentru a le permite să definească profile de absolvenţi mai specifice.
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C3. Relaţia dintre unităţi şi calificări complete:
exemple de unităţi comune mai multor calificări

După cum s-a discutat în Partea A a acestui document, unele unităţi pot fi comune mai multor calificări.
Exemplele de la formarea profesională iniţială românească şi finlandeză VET arată astfel de cazuri.
||

România ||

În sistemele româneşti de formare profesională iniţială (IVET) toate calificările se bazează pe unităţi ale
rezultatelor învăţării. Documentul care descrie fiecare calificare este numit "Formare standard" şi are
următoarea structură:
ǯ_ Titlurile de unităţi ale rezultatelor învăţării
ǯ_ Nivelul de calificare
ǯ_ Numărul de puncte de credit
ǯ_ Rezultatele învăţării
ǯ_ Criteriile de performanţă
ǯ_ Cerinţele pentru evaluare
Pentru fiecare calificare, există trei “tipuri de unităţi”:
ǯ_ Unităţile care sunt comune tuturor calificărilor IVET la acelaşi nivel. Aceste unităţi se referă la competenţele
cheie, cum ar fi: comunicarea în limbi străine, gândirea critică şi rezolvarea problemelor, TIC, dezvoltarea
personală, abilităţile antreprenoriale etc.
ǯ_ Unităţile care sunt comune pentru toate calificările IVET într-un domeniu profesional dat la acelaşi nivel. De
exemplu, toate calificările din domeniul Comerţ la nivelul 4 EQF cuprind urmatoarele unităţi: marketing,
finanţare, resurse umane, mediul de afaceri şi planificare operaţională.
ǯ_ Unităţile care sunt specifice pentru o anumită calificare.
Această abordare este ilustrată în Figura 1 de mai jos
Figura 1 | Structura calificărilor în România
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Figura 2 | Exemplu de unităţi în calificarea românească “Tehnician în activităţi comerciale” (nivelul 4 EQF)
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Sursa: Centrul Naţional pentru Învăţământului Profesional şi Tehnic (România)

||

Finlanda ||

În Finlanda, calificările profesionale sunt alcătuite din unităţi, care sunt fie obligatorii, fie opţionale, iar unităţile
opţionale includ alegeri libere. În plus, mai este posibil ca formabilii să obţină mai multe unităţi de calificare
decât minimul necesar (aceasta îmbunătăţeşte calificarea), în scopul de a îndeplini cerinţele vieţii profesionale
specifice sectorului sau nevoile profesionale locale şi de a îmbogăţi competenţele profesionale ale
candidatului. Există un număr de unităţi, care sunt comune tuturor calificărilor VET de la acelaşi nivel. Acestea
sunt unităţile care privesc rezultatele învăţării referitoare la domeniile învăţământului general, cum ar fi: Limba
maternă (4 puncte de credit finlandeze); a doua limbă naţională (1 punct de credit finlandez), Matematică (3
puncte de credit finlandeze); etc. (în total 20 de puncte de credit finlandeze). Există, de asemenea, unităţi
comune care privesc rezultate ale învăţării mai specifice VET, cum ar fi antreprenoriatul (10 puncte de credit
finlandeze). O serie de unităţi opţionale propuse, este, de asemenea, comună pentru toate calificările. Aceasta
înseamnă că formabilii care se pregătesc pentru orice calificare de acest tip, pot alege dintre unităţile, cum ar
fi: formarea cu instructor la locul de muncă (2 puncte de credit naţionale), TIC (până la 4 puncte de credit
naţionale), studii de mediu (până la 4 puncte de credit naţionale) etc.
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C4. Gruparea rezultatelor învăţării în unităţi

După cum s-a discutat în Partea A a acestui document, există diferite criterii în funcţie de care rezultatele
învăţării pot fi grupate în unităţi. Exemplele de mai jos ilustrează abordările în care rezultatele învăţării au fost
grupate în unităţi în funcţie de:
ǯ_ Activităţile profesionale cheie
ǯ_ Domeniile de competenţă
ǯ_ Produsul sau serviciul.
Abordarea activităţilor cheie (Cominter21)
O abordare pentru gruparea rezultatelor învăţării în unităţi este prin gruparea acestora în funcţie de activităţile
cheie ale profilului locului de muncă la care ei contribuie (vezi, de asemenea, exemplul proiectului OPIR în
C1).
De exemplu, projectul Cominter22 a identificat că ocupaţia Asistent Vânzări pentru Import şi Export (Import and
Export Sales Assistant) poate fi descrisă prin cinci activităţi cheie, care sunt:
ǯ_ Realizarea de studii şi monitorizarea afacerii
ǯ_ Vânzarea la export
ǯ_ Cumpărare din import
ǯ_ Coordonarea cu succes a servicilor pentru cumpărarea din import şi vânzarea la export
ǯ_ Gestionarea relaţiilor şi a contactelor în diferite contexte şi culturi
Aceste activităţi pot fi divizate mai departe în sarcini. De exemplu, pentru activitatea de efectuare a studiilor şi
de monitorizare a afacerilor, există următoarele atribuţii principale:
ǯ_ Monitorizarea permanentă a pieţei
ǯ_ Colectarea de informaţii din străinătate
ǯ_ Pregătirea adoptării deciziilor
Pe baza acestor activităţi şi sarcini profesionale, proiectul a descris următoarele unităţi de calificare (şi
subunităţi). Unităţile sunt, în mod evident, legate de activităţile cheie. Subunităţile se referă la metodele de
lucru, la activităţile sau la produsele distincte care formează activitatea (vezi Tabelul 7).
Fiecare unitate descrie rezultatele învăţării în termeni de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe necesare pentru
desfăşurarea activităţilor la nivelul unui absolvent începător (nu un profesionist cu experienţă).

21 Proiectul Comiter a fost un proiect pilot finanţat prin acţiunile centralizate ale Programului de învăţare pe toată durata vieţii în perioada
2006-2007 (proiectul a fost continuat de proiectul Recomfor). Pentru mai multe informaţii, consultaţi: http://www.cominter-europe.org/
22 http://www.recomfor.eu
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Tabelul 7 | Gruparea rezultatelor învăţării în unităţi în funcţie de activităţile cheie (proiectul COMINTER)
Unităţi

Subunităţi

Marketing Internaţional

Cercetarea şi planificarea de piaţă pe pieţele externe
Sistemul de informare pentru afaceri

Vânzare la export

Prospectarea şi urmărirea clientului/partenerului
Negocierea

Cumpărare din import

Identificarea furnizorilor şi a surselor potenţiale
Organizarea negocierii

Gestionarea operaţiunilor de
comerţ internaţional

Alegerea şi colaborarea cu furnizorii de servicii

Lucrul într-un context multicultural

Limba engleză pentru afaceri A

Gestionarea administrării afacerilor internaţionale

Limba străină pentru afaceri B
Managementul şi comunicarea interculturală
Sursa: Cominter Profilul complet al certificatului comun «Asistent de vânzări pentru import şi export»

Abordarea domeniilor de competenţă (VQTS23)

O altă abordare de a grupa rezultatele învăţării în unităţi este prin referirea la domenii mai largi de
competenţă. Abordarea proiectului VQTS defineşte o serie de domenii de competenţă pentru un anumit
domeniu profesional (acestea sunt descrise în continuare în termeni de etape de dezvoltare a competenţelor).
Un domeniu de competenţă cuprinde diverse forme de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe necesare pentru
îndeplinirea sarcinilor de lucru de bază într-un anumit domeniu profesional. Aceste sarcini de lucru de bază
trebuie să fie derivate empiric din lumea muncii (practica de lucru / locul de muncă). Numai competenţele
holistice care există, de fapt, în lumea muncii trebuie să fie descrise şi diferenţiate. Aşa cum sarcinile de lucru
de bază au o relaţie complexă cu procesul de lucru, domeniile de competenţă prezintă, de asemenea, o
anumită complexitate.
Pe baza activităţilor cheie (sau a sarcinilor de lucru de bază), sunt definite un număr variabil de domenii de
competenţă, în funcţie de complexitatea, gama de activităţi sau oportunităţile locului de muncă din cadrul unei
anumite ocupaţii.
Proiectul VQTS a identificat următoarele domenii de competenţă pentru domeniul profesional al Mecatronicii:
ǯ_ Menţinerea şi asigurarea fiabilităţii sistemelor mecatronice;
ǯ_ Instalarea şi demontarea sistemelor şi instalaţiilor mecatronice;
ǯ_ Instalarea şi reglarea componentelor mecatronice în sisteme şi linii de producţie;
ǯ_ Conceperea, adaptarea şi construirea sistemelor şi facilităţilor mecatronice pe baza nevoilor clientului şi
a planurilor terenului;
ǯ_ Punerea sistemelor mecatronice în funcţiune şi furnizarea de sprijin tehnic şi economic clienţilor;
ǯ_ Supravegherea şi evaluarea atât a secvenţelor de proces ale sistemelor şi instalaţiilor mecatronice, cât şi
secvenţa operaţională (inclusiv asigurarea calităţii);
ǯ_ Instalarea, configurarea, programarea şi testarea componentelor hardware şi software pentru controlul şi
reglarea sistemelor şi facilităţilor mecatronice;
ǯ_ Pregătirea şi distribuirea informaţiilor tehnice pentru reglarea fiecărui sistem mecatronic al intreprinderii;
ǯ_ Diagnosticarea şi repararea defecţiunilor cu sisteme şi instalaţii mecatronice, consilierea clienţilor cu
privire la evitarea defecţiunilor şi modificarea şi extinderea sistemelor mecatronice;
Pentru mai multe informaţii şi descrierea completă a matricei de competenţă VQTS vă rugăm să consultaţi
website-ul proiectului VQTS24.
23 VQTS a fost un proiect finanţat de acţiunile descentralizate ale Programului de învăţare pe toată durata vieţii în perioada 2005-2006 şi a
continuat prin VQTS II în perioada 2007-2009. Mai multe informaţii pot fi găsite la adresa: http://www.vocationalqualification.net/vqts/
24 http://www.vocationalqualification.net
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Abordarea orientată spre produs/serviciu (Învăţământul în Ţările Baltice25)
O altă abordare a grupării rezultatelor învăţării în unităţi, este în funcţie de diferitele produse sau servicii
oferite de persoanele care deţin calificarea în cauză. Proiectul Educaţia Baltică a identificat următoarele
unităţi pentru calificarea de zugrav şi tapetar:
ǯ_ Zugrăveli (interioare şi exterioare);
ǯ_ Lucări cu adeziv şi aplicare de tapet;
ǯ_ Lăcuire de obiecte şi pictură pe metal;
ǯ_ Lucrări de îndiguire;
ǯ_ Lucrări de pardoseală;
ǯ_ Lucrări de tencuit;
ǯ_ Lucrări de construcţii fără mortar uscat;
ǯ_ Lucrări de proiectare şi renovare.
Sursa: Învăţământul în Ţările Baltice: Învăţământul şi Formarea Profesională în Regiunea Mării Baltice (Baltic Sea Region - BSR) –
Modularizarea Unităţilor de Calificare pentru profesia de bază “Zugrav şi Tapetar”

25 Proiectul Educaţia Baltică a fost finanţat de acţiunile centralizate ale Programului de învăţare pe toată durata vieţii în perioada 20062007. Mai multe informaţii pot fi găsite la adresa http://www.baltic-education.eu/index.html
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C5. Competenţe şi unităţi cheie

Partea A a documentului prezintă diferite opţiuni pentru integrarea competenţelor cheie în unităţi de rezultate
ale învăţării în calificările VET. Aceste opţiuni sunt ilustrate în trei exemple mai jos.
||

Irlanda ||

În calificările profesionale irlandeze reglementate de FETAC, anumite competenţe cheie sau abilităţi
transversale (de exemplu, cele legate de comunicarea în limba maternă) şi competenţe sunt sistematic
grupate în unităţi separate. De exemplu, pentru o calificare în Prelucrarea Chimică, persoana trebuie să
obţină toate aceste componente de calificare (fiecare componentă este alcătuită din unităţi)26:
ǯ_ Pompe, Compresoare şi Motoare primare (conţine aceste unităţi: Sănătate şi Securitate, Pompe,
Motoare, Compresoare, Motoare primare)
ǯ_ Vase, Conducte, Supape şi Clapete pentru abur (conţin aceste unităţi: Sănătate şi Securitate, Vase,
Conducte, Supape, Clapete pentru abur)
ǯ_ Comunicaţii (conţine aceste unităţi: Ascultare şi Citire, Citire şi Scriere, Comunicare Non-verbală şi
Vizuală, Tehnologia comunicaţiilor)
ǯ_ Experienţa de lucru (conţine aceste unităţi: Planificare şi Pregătire, Experienţă, Revizuire şi Evaluare)
În plus faţă de aceste patru componente, persoana trebuie să mai obţină încă trei componente dintr-o gamă
predefinită de opţiuni. Lista de mai sus arată că rezultatele învăţării legate de competenţele cheie, cum ar fi
comunicarea, sunt grupate în componente de calificare separate şi sunt definite în unităţi separate. Pentru
ilustrare, rezultatele generale ale învăţării ale componentei comunicaţii sunt prezentate în Tabelul 8 de mai jos.
27
O descriere mai detaliată a rezultatelor învăţării pentru această unitate poate fi găsită pe website-ul FETAC .
Tabelul 8 | Descrierea rezultatelor învăţării pentru competenţele cheie din cadrul componentei de calificare
‘Comunicaţii’ (Irlanda)
Definiţia generală a rezultatelor învăţării pentru componenta ‘Comunicaţii’
ǯ_ dezvoltarea conştientizării rolului esenţial jucat de comunicare în interacţiunea umană
ǯ_ dobândirea abilităţilor de comunicare relevante pentru dezvoltarea profesională şi personală
ǯ_ înţelegerea principiilor şi a practicilor de comunicare implicate în colectarea şi transmiterea informaţiilor
ǯ_ dobândirea abilităţilor şi a încrederii de a transmite şi interpreta sensurile, în scris, oral şi vizual
ǯ_ dezvoltarea unei conştiinţe critice legate de comunicarea mesajelor şi de mass-media
ǯ_ explorarea utilizării tehnologiei comunicaţiei şi a informaţiei moderne, precum şi aplicarea acesteia în
viaţa personală şi profesională.

26 Pentru mai multe informaţii despre calificare consultaţi:
http://www.fetac.ie/fetac/awardsDirectory.
do?method=getMajorAwardDetails&majorAwardId=5404&fromPage=awardsByNFQLevel
27 http://www.fetac.ie/doc/WelcomeServlet?DocId=0901df9e80002207
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Rezultatele învăţării specifice pentru unitatea ‘Ascultare şi vorbire’ (una din cele patru unităţi din cadrul
componentei de mai sus)
Formabilii ar trebui să poată:
ǯ_ să înţeleagă termenii cheie utilizaţi în teoria comunicaţiilor, cum ar fi expeditorul, receptorul, mesajul,
codul, canalul, comunicaţia, zgomotul, feedback-ul, contextul, cu referire în special la viaţa profesională
ǯ_

să recunoască tipurile de ascultare necesare în diferite contexte, de exemplu, înţelegerea,
interpretarea, primirea informaţiilor

ǯ_ să demonstreze o serie de comportamente de ascultare adecvate contextului, cum ar fi contactul
vizual, expresia facială, încurajarea, controlul propriilor răspunsuri
ǯ_ să practice tehnicile de comunicare relevante pentru diferite situaţii în timpul lucrului şi în timpul
liber, cum ar fi: conversaţiile, interviurile, prezentările formale, luarea/trimiterea mesajului şi
dialogurile telefonice
ǯ_ să participe eficient la discuţiile de grup şi la negocierea pentru luarea deciziilor
ǯ_ să coopereze şi să contribuie în mod eficient la reuniunile oficiale
Sursa: FETAC

||

28

Finlanda ||

În Finlanda, calificările VET din şcoala secundară superioară cuprind aşa-numitele ‘unităţi profesionale’ şi
‘unităţi ale disciplinelor de bază’. ‘Unităţile materiilor de bază’ conţin rezultatele învăţării care completează
competenţele profesionale, cu scopul de a oferi studenţilor competenţele, abilităţile şi cunoştinţele de care vor
avea nevoie la locul de muncă, pentru studiile ulterioare şi ca cetăţeni şi ele pot fi înlocuite cu studiile din
şcoala generală secundară superioară. Unităţile obligatorii ale disciplinelor de bază includ competenţele cheie,
cum ar fi limbile străine, matematica, educaţia fizică, precum şi artele şi cultura.
Cu toate acestea, unele competenţe cheie sunt, de asemenea, integrate în ‘unităţile profesionale’. Cerinţele
naţionale pentru calificările profesionale care reglementează diferite calificări profesionale secundare
superioare determină competenţele cheie de învăţare pe toată durata vieţii, care sunt incluse în cerinţele de
competenţe profesionale stabilite pentru unităţile profesionale şi disciplinele de bază. Aceste competenţe cheie
de învăţare pe toată durata vieţii includ învăţarea şi rezolvarea problemelor, interacţiunea şi cooperarea, etica
profesională, dezvoltarea durabilă, estetica, comunicarea şi competenţa media, precum şi cetăţenia activă şi
diferitele culturi.

28 http://www.fetac.ie/fetac/awardsDirectory.do?method=getMinorAwardDetails&minorAwardId=1917
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C6. Legătura dintre unităţi şi programele de
educaţie şi formare
După cum s-a discutat în Partea A a acestui document, unităţile sunt elemente de calificări şi nu de programe
de educaţie şi formare. Cu toate acestea, programul şi activităţile sale de învăţare pregătesc pentru calificare
şi unităţi şi, prin urmare, poate exista o legătură clară între unităţi şi program.
||

Belgia - Comunitatea francofonă ||

În comunitatea francofonă din Belgia, autonomia furnizorilor de educaţie şi formare în organizarea furnizării
învăţării este un pilon cheie al sistemului de educaţie şi formare (această autonomie pedagogică este
garantată în Constituţie). Prin urmare, autorităţile responsabile de sistemul de calificări nu pot defini modul în
care furnizorii vor organiza ruta de învăţare. În cadrul reformei calificărilor în curs de derulare, intenţia este de:
ǯ_ a asigura coerenţa calificărilor la nivel naţional prin definirea unităţilor stabilite de comun acord pentru
fiecare calificare; şi
ǯ_ a proteja autonomia furnizorilor permiţându-le să decidă în deplină autonomie modul în care aceştia vor
defini ruta de învăţare care conduce către unităţile şi calificările oferite.

||

Spania ||

În sistemul spaniol de calificări ‘unitatea de competenţă’ este o combinaţie minimă de competenţe profesionale
care pot fi recunoscute şi cărora li se poate acorda acreditare parţială. Aceste ‘unităţi de competenţe’ sunt
punctul comun de referinţă pentru diferitele departamente de educaţie şi muncă ce dezvoltă calificări. Ele sunt
baza pentru dezvoltarea calificărilor VET şi a programelor de învăţământ şi formare conexe. Calificările
Ministerului Educaţiei se bazează pe o structură modulară. Programele de educaţie şi formare sunt organizate
în module profesionale care pot fi de două tipuri: cele asociate cu o ‘unitate de competenţă’ (cele mai
specifice) şi modulele transversale sau de bază, care ajută la construirea competenţelor transversale de bază
legate de competenţa profesională ce stă la baza acelei calificări. Modulele profesionale sunt alcătuite din
domenii de cunoştinţe teoretice şi practice. Dacă profilul profesional al unei calificări o cere, sunt incluse
module profesionale care oferă instruire în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicare, al limbilor
străine şi al prevenirii riscurilor la locul de muncă. În toate celelalte cursuri de formare, acest tip de
antrenament este inclus transversal în modulele profesionale care alcătuiesc calificarea.
Există diferite moduri în care modulele profesionale se referă la ‘unităţile de competenţă’ în Spania:
ǯ_ poate exista o relaţie de unu-la-unu prin care un modul pregăteşte pentru o ‘unitate de competenţă’
specifică;
ǯ_ dar un modul poate pregăti, de asemenea, pentru mai multe ‘unităţi de competenţă’ sau mai multe module
pot pregăti pentru o ‘unitate de competenţă’;
ǯ_ unele module nu se referă la o anumită ‘unitate de competenţă’, dar poate fi transversală la mai multe
dintre ele;
Modulele profesionale sunt destul de mari (a se vedea exemplul de mai jos) şi pot fi, în continuare, subdivizate
în module de formare de către furnizorii VET, atunci când aceştia definesc programul specific de educaţie şi
formare.
Sursa: Refernet Spania (2009) Spain: VET in Europe – Country Report29

29 http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/eu/pub/cedefop/vetreport/2009_CR_ES.pdf
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Exemplul descrierii calificării de Tehnician Superior în proiecte pentru Construcţii de Clădiri de mai jos
ilustrează această relaţie dintre ‘unităţile de competenţe’ şi module.
Tabelul 9 | Tehnician superior în proiecte pentru construcţia de clădiri (Spania)
Competenţă generală: Să elaboreze documentele tehnice ale proiectelor de construcţii de clădiri, să elaboreze
reproiectarea clădirii şi să gestioneze şi să controleze documentele pentru executare, îndeplinind normele legale şi
reglementările de mediu, sănătate şi siguranţă

Unităţile de competenţă (în Catalogul
Naţional al Calificărilor Profesionale
nici una

UC0638_3: Dezvoltarea reprezentărilor
clădirii
UC0639_3: Implementarea şi
monitorizarea dezvoltării proiectelor de
construcţii

Modulele profesionale

0562. Structuri de constructie.

Orele de
predare

100

0573. Formarea şi ghidarea
profesională.

90

0574. Iniţiativa de afaceri şi
antreprenorială.

60

0563. Reprezentările în construcţii.
0570. Dezvoltarea proiectelor de
construcţii rezidenţiale.

Tipul de modul

Validat de sistemul
educaţional

290

160

UC0876_3: Gestionarea sistemelor de
documentaţie pentru proiectele de
construcţii

0571. Dezvoltarea proiectelor de
construcţii non-rezidenţiale.

UC0874_3: Planificarea urmăririi construcţiei

0566. Planificarea construcţiei.

80

UC0875_3: Costurile pentru procesul de
control al construcţiei

0564. Măsurătorile şi evaluările
construcţiei.

80

UC0879_3: Refacerea proiectelor
construcţiei

0565. Stabilirea lucrărilor de
construcţii

UC1195_3: Asistenţă în procesul de
construire a certificatului pentru
energie

0569. Eficienţa energiei în
construcţii.

120

Asociat direct cu
Unităţile pentru
competenţe

130
60

UC0640_3: Reprezentarea facilităţilor clădirii
UC1162_3 Elaborarea planurilor pentru
instalaţiile termice

0568. Instalaţiile în construcţii.

130

UC1280_3: Elaborarea planurilor
sistemului şi reţelelor de distribuţie a
fluidelor
0567. Proiectarea şi construirea
clădirii.
nici una

0572. Proiectul în construcţii.
0575. Formarea la locul de muncă.

Sursa: Ministerul Spaniol al Educaţiei

130
40
400

Dedus din profilul
profesional. Croit
între mai multe unităţi
de competenţe
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C7. Diferite tipuri de unităţi
În partea A se face distincţia între unităţile care sunt:
ǯ_ Obligatorii
ǯ_ Opţionale
ǯ_ “La liberă alegere”
Exemplu: Unităţile obligatorii şi opţionale (Irlanda)
În Irlanda, pentru calificarea în domeniul prelucrării farmaceutice (acordare majoră), formabilii trebuie să:
ǯ_

realizeze aceste componente obligatorii (fiecare este compus din unităţi): Abilităţi farmaceutice
fundamentale; Operaţiuni farmaceutice generale

ǯ_

aleagă una dintre aceste trei componente opţionale: Prelucrarea ingredientului farmaceutic activ;
Prelucrarea farmaceutică finală; Prelucrarea biofarmaceutică

Exemplu: Unităţi la libera alegere (Finlanda)
În Finlanda, calificările profesionale secundare superioare (120 de puncte de credit30) sunt alcătuite din
module de calificare profesională (90 de puncte de credit), precum şi din unităţi ale disciplinelor de bază
pentru completarea competenţelor profesionale (20 de puncte de credit), care pot fi obligatorii sau facultative,
precum şi din unităţi la libera alegere (10 puncte de credit).
ǯ_ Unităţile profesionale se bazează pe unităţile profesionale şi funcţionale găsite în lumea profesională şi
acestea includ cel puţin 20 de puncte de credit pentru învăţarea la locul de muncă. În plus, toate calificările
includ unităţile profesionale care acoperă cerinţele de competenţe profesionale legate de competenţele
cheie, cum ar fi competenţa şi capacităţile antreprenoriale, precum şi cele orientate spre îmbunătăţirea
sănătăţii şi a capacităţii de muncă. Fiecare calificare include, de asemenea, un proiect final. Unităţile
profesionale sunt împărţite în următoarele categorii:
ǯ_ Unităţile de studiu de bază şi specifice domeniului (obligatorii şi comune pentru toate calificările dintrun anumit domeniu)
ǯ_ Unităţile de studiu specializate (parţial opţionale: în cazul în care formabilul doreşte să se pregătească
pentru o anumită specializare el/ea trebuie să aleagă aceste unităţi)
ǯ_ Alte unităţi opţionale (furnizorul VET este acela care decide ce alte unităţi opţionale va oferi formabililor)
ǯ_ Unităţile materiilor de bază, care completează competenţele profesionale, au ca scop să ofere
formabililor abilităţile şi cunoştinţele de care vor avea nevoie la locul de muncă pentru studiile ulterioare şi ca
cetăţeni, şi ele pot fi înlocuite cu studiile generale din şcoala secundară superioară. Unităţile pentru disciplinele
de bază obligatorii includ limbile străine, matematica, educaţia fizică precum şi artele şi cultura. Aceste unităţi
sunt comune tuturor calificărilor VET de acelaşi tip.
ǯ_ Unităţile la alegere pot fi unităţi profesionale, unităţi ale disciplinelor de bază sau unităţi generale sau
orientate în funcţie de interesul formabilului.
Formabilii pot alege, de asemenea, să includă module din alte calificări profesionale, suplimentare sau de
specialitate, ca parte a calificărilor lor profesionale de învăţământ secundar superior. Acest lucru va duce la
obţinerea de credit suplimentar. În plus, ei îşi pot îmbunătăţi eligibilitatea pentru studii ulterioare urmând un
curs de şcoală generală de învăţământ secundar superior şi o examinare de înmatriculare la şcoala generală
de învăţământ secundar superior sau prin includerea în mod individual a mai multor unităţi profesionale decât
cele cerute de domeniul calificării.
Formabilii pot alege, de asemenea, să termine una sau mai multe unităţi de calificare dintr-o dată, în funcţie de
abilităţile lor individuale de învăţare, condiţiile de viaţă sau de muncă. În astfel de cazuri, furnizorii VET
elaborează un plan pentru formabili pentru a finaliza întreaga calificare colaborând cu locurile lor de muncă,
dacă este posibil.
Un exemplu despre modul în care această structură a calificărilor şi modul în care diferitele tipuri de unităţi
permit rutele individuale de învăţare în Finlanda, este prezentat în Secţiunea C.19.
Sursa: Consiliul Naţional Finlandez al Educaţiei

30 Reţineţi că aceasta se referă la sistemul naţional de puncte de credit
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C8. Unităţi şi niveluri

După cum s-a prezentat în partea A a acestui document, acestea depind de sistemul de calificări şi de modul
în care nivelul şi unităţile sunt utilizate, de exemplu:
ǯ_ În Republica Cehă, calificările complete pot conţine mai multe calificări parţiale. Aceste calificări parţiale ar
putea fi considerate ca unităţi din moment ce acestea pot fi acumulate în vederea obţinerii întregii calificări.
Dar fiecare calificare parţială este, de asemenea, relevantă pentru piaţa forţei de muncă în sine; de
exemplu, uneori licenţa de comerţ este condiţionată de obţinerea unei calificări parţiale. Acesta este motivul
pentru care fiecare calificare are un nivel. Calificarea parţială poate fi: un nivel mai jos, la acelaşi nivel sau
un nivel peste nivelul întregii calificări.
ǯ_ În Regatul Unit, în Cadrul pentru Calificări şi Credit, fiecare unitate are un nivel şi fiecare unitate este ‘în
cadru’ (cadrul este susţinut de o bază de date de unităţi, precum şi de o bază de date de calificări). Motivul
pentru aceasta este faptul că unităţile sunt folosite pentru a contribui la diferite calificări (există o mulţime de
unităţi care sunt comune mai multor calificări). La conceperea unei noi calificări, organismul de atribuire
poate folosi unităţile existente adăugând noi unităţi. Unităţile pot fi la un nivel diferit faţă de întreaga
calificare. De exemplu, o unitate ca Vorbirea în limba franceză, care este la nivelul 3 al QCF (nivelul 4
EQF), ar putea fi foarte bine o parte a calificărilor la un nivel superior. Cu toate acestea, cel puţin 50% din
unităţile de calificare (50% în termeni de puncte de credit), trebuie să fie la acelaşi nivel ca şi întreaga
calificare.
ǯ_ În Franţa, numai calificările complete au un nivel şi nu unităţile. Există echivalenţe între unităţi din diferite
calificări, ceea ce înseamnă că, în unele cazuri, este posibil să se primească recunoaşterea pentru o
unitate care a fost parte din calificarea A, dacă persoana pregăteşte o altă calificare. Cu toate acestea,
acest lucru este posibil numai printre calificările la acelaşi nivel. În plus, unităţile nu pot fi transferate către o
altă calificare în cazul în care nu a fost atinsă întreaga calificare.
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C9. Utilizarea de activităţi-cheie pentru compararea calificărilor

Pentru a permite transferul de credite între diferite sisteme de calificări (de exemplu, în două ţări diferite), instituţiile
partenere trebuie să identifice dacă rezultatele învăţării dintr-un sistem sunt corespunzătoare/acceptabile pentru
celălalt sistem. Aceasta este o condiţie pentru recunoaşterea creditului.
Un prim pas în această comparaţie este de a identifica dacă respectivele calificări sunt similare. Acest lucru se face
privind la nivelul lor (utilizând EQF), la ocupaţiile spre care conduc aceste calificări şi la rezultatele învăţării calificării.
Cele două exemple de mai jos (Tabelele 10 şi 11) prezintă o abordare în care instituţiile partenere identifică asemănări
şi deosebiri între calificări, pe baza următorilor paşi:
1.

Prin citirea rezultatelor învăţării calificării în cauză, sunt identificate activităţile cheie pentru profesia/ocupaţia
respectivă;
Diferitele calificări din sistemele partenere sunt apoi comparate cu aceste activităţi cheie permiţând identificarea
părţilor comune.

2.

După cum se arată în cele două tabele, diferenţele pot varia foarte mult în funcţie de calificare – calificările pentru
coafeze au fost foarte asemănătoare între sistemele partenere, dar mult mai multe deosebiri au fost descoperite
pentru calificările din domeniul mecanicii auto.
Tabelul 10 | Activităţile cheie pentru meseria de coafor aşa cum sunt prezentate în calificările
pregătitoare pentru această profesie în sistemele partenere (proiectul pilot OPIR31 ECVET)
Activităţile cheie comune tuturor partenerilor din proiect
Aceste activităţi cheie au fost identificate de o echipă de experţi care cunosc în profunzime calificările
naţionale privind aceste ocupaţii în propriul lor sistem. Unele activităţi cheie pot fi identificate în toate
calificările din cadrul parteneriatului în timp ce altele sunt specifice pentru una sau mai multe calificări.
Activităţile cheie numerotate de la 1 la 8 sunt comune tuturor calificărilor vizate.
1

Realizarea şamponării şi a tratamentului pentru păr (diagnosticarea tipului de păr şi de scalp, selectarea
produselor potrivite pentru tipul de păr şi de scalp şi tehnica ce va urma)

ǯ_ Pregătirea şi curăţenia punctului de lucru
ǯ_ Folosirea tehnicilor de igienă, securitate, protecţie a mediului şi ergonomie
2

Realizarea unor tunsori simple (de bază) pentru bărbaţi şi femei

ǯ_ Pregătirea şi curăţenia punctului de lucru
ǯ_ Folosirea tehnicilor de igienă, securitate, protecţie a mediului şi ergonomie
3

Realizarea coafurilor temporare (perierea, uscarea părului, etc.) pentru femei şi bărbaţi

ǯ_ Pregătirea şi curăţenia punctului de lucru
ǯ_ Folosirea tehnicilor de igienă, securitate, protecţie a mediului şi ergonomie
4

Realizarea coafurilor permanente:

ǯ_ Permanent, permanent cu apă, ...
- Pregătirea şi curăţenia punctului de lucru
- Aplicarea tehnicilor pentru igienă, siguranţă, protecţia mediului şi ergonomie

31 Proiectul OPIR este un proiect pilot finanţat prin acţiunile centralizate ale Apelului pentru propuneri de proiecte al Programului de
învăţare pe toată durata vieţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi: http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=8
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5

Vopsire, decolorare, şuviţe:

ǯ_ amestecare, aplicare, clătirea produselor …
- Pregătirea şi curăţenia punctului de lucru
- Aplicarea tehnicilor pentru igienă, siguranţă, protecţia mediului şi ergonomie
7

Comunicarea cu clientul

8

Organizarea muncii şi a planificării

9

Realizarea tratamentelor şi
tunderea bărbii şi a mustăţii

10

Sugerarea unei tunsori
potrivite cu stilul clientului şi
oferirea sfaturilor referitoare
la servicii

CH –
Regiunea
francofonă

FR

RO

IT –
Lombard
y

BE –
Comunit.
francofonă

ES Catalonia

ES –
Andalusia

Activităţile cheie specifice pentru anumite ţări, în cadrul parteneriatului

Notă: această activitate este
exercitată, dar în unele
sisteme nu este evaluată
Sursa: Opir (proiectul pilot ECVET)

Tabelul 11 | Activităţile cheie pentru meseria de mecanic auto aşa cum sunt prezentate în calificările

1

Planificarea şi organizarea
producţiei.

2

Pregătirea maşinilor şi a
sistemelor.

3

Asigurarea proiectării
produsului (planificarea).

4

Asigurarea pregătirii producţiei
(date de inventar, configurare,
testare şi setare).

5

Asigurarea calităţii producţiei.

6

Participarea la îmbunătăţirea
calităţii.

8

Punerea în aplicare a
legislaţiei în materie de
sănătate şi securitate.

9

Citirea şi interpretarea
documentelor tehnice (planuri,
standarde, înregistrări...)

10

Utilizarea software-ului CAD
(CAD) pentru proiectare.

CH –
Regiunea
francofon
ă

FR

RO

IT –
Lomb
ardy

BE –
Comunit.
francofonă

ES Catal
onia

Activităţi cheie

ES –
Anda
lusia

pregătitoare pentru această profesie în sistemele partenere (proiectul pilot OPIR32 ECVET)

32 Proiectul OPIR este un proiect pilot finanţat prin acţiunile centralizate ale Apelului pentru propuneri de proiecte al Programului de învăţare
pe toată durata vieţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi: http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=8
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C10. Unităţile în cadrul parteneriatelor ECVET
pentru mobilitate

După cum s-a discutat în partea A, există diferite moduri în care parteneriatele pentru mobilitate geografică
transnaţională pot utiliza unităţi pentru a sprijini mobilitatea. Exemplele de mai jos prezintă următoarele trei cazuri:
ǯ_ Parteneriatele cad de acord că unităţile (rezultatele învăţării), aşa cum există în calificările din sistemele naţionale
de calificări sunt echivalente şi, prin urmare, adecvate pentru transfer;
ǯ_ Pe baza analizei părţilor comune între calificările din sistemele partenere, parteneriatele definesc un număr mic de
unităţi care grupează rezultatele învăţării prezente în toate calificările, dar care nu formează neapărat unităţi în
sistemele partenere. Aceste ‘unităţi deschise pentru mobilitate’ sunt concepute pentru a fi în mod special
corespunzătoare pentru mobilitate;
ǯ_ Parteneriatul defineşte un set de unităţi comune de referinţă la care fiecare partener raportează calificarea şi
unităţi care există în sistemul lor de calificare. Aceste unităţi de referinţă servesc ca instrument de traducere;
ǯ_ Parteneriatul defineşte un set de unităţi comune care pot fi găsite în calificările tuturor sistemelor partenere. La
nivel general, rezultatele învăţării pentru aceste unităţi sunt aceleaşi în sistemele partenere şi, prin urmare, pot
fi recunoscute.
Convenirea echivalenţei între rezultatele învăţării (VaLOGreg33)
Proiectul VaLOGreg nu se referă la proiectarea de unităţi comune sau informaţii, ci analizează direct calificările
existente, pentru a pune de acord echivalenţa rezultatelor învăţării între unităţi (acolo unde acestea există) sau
calificări (acolo unde sistemul nu utilizează unităţi).
În acest scop, proiectul identifică mai întâi care calificări, din domeniile vizate de parteneriat (mecanică şi electrotehnicieni), sunt comparabile în linii mari. Acest lucru se face prin analizarea profilului ocupaţiei, a domeniului său de
activitate şi a sarcinilor profesionale cheie.
Fiecare calificare este apoi analizată de un grup de experţi naţionali (referitor la acea calificare anume), în ceea ce
priveşte criteriile ECVET. Acest lucru înseamnă că fiecare grup de experţi oferă o descriere a calificării naţionale care
urmează specificaţiile ECVET (de exemplu, unităţile au un titlu şi rezultate ale învăţării pentru fiecare unitate descrisă,
etc).
În etapa a treia, experţii din fiecare domeniu discută şi produc un raport comun cu privire la compatibilitate sau
congruenţă, dar, posibil şi la diferenţele de rezultate ale învăţării între calificările din ţările partenere. Acest rezultat
este apoi validat de către un grup de coordonare. În consecinţă, se ia o decizie referitoare la rezultatele învăţării din
calificările existente care pot fi obţinute în timpul mobilităţii ECVET.
În ţările implicate în parteneriat unde nu există unităţi în sistemul de calificări, rezultatele învăţării comparabile cu cele
din alte ţări partenere sunt grupate în unităţi, special în scopul mobilităţii.
Sursa: VaLOGreg

33 VaLOGreg a fost un proiect pilot finanţat prin acţiunile centralizate ale Programului de învăţare pe toată durata vieţii în perioada
2008-2011. Mai multe informaţii pot fi găsite aici: http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=16
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Identificarea unităţilor ‘deschise la mobilitate’ (ECVET ASSET )
Proiectul ECVET ASSET defineşte un număr mic de unităţi care sunt comune partenerilor implicaţi şi care sunt
adecvate pentru mobilitate. Asemănător cu exemplul de mai sus, proiectul identifică mai întâi care calificări sunt
comparabile în sistemele partenere.
În analizarea calificărilor în termeni de activităţi profesionale cheie, partenerii identifică zone/domenii care sunt comune
pentru calificările din sistemele partenere. Apoi, sunt selectate numai zonele (în această etapă definite în termeni de
activităţi profesionale), care sunt potrivite pentru mobilitate (vezi mai jos). Acestea sunt descrise în termeni de rezultate
ale învăţării şi sunt concepute acorduri cu privire la evaluarea şi validarea lor. Aceste unităţi sunt descrise ca ‘deschise la
mobilitate’, deoarece au fost proiectate pentru a se potrivi în contextul mobilităţii acestui parteneriat specific.
Criteriile pentru proiectarea acestor unităţi ‘deschise la mobilitate’ sunt:
ǯ_ Convergenţa între calificările din ţările respective: aceasta înseamnă că conţinutul unităţii (rezultatele învăţării) este
prezent în calificările din toate ţările partenere;
ǯ_ Dimensiunea (mărimea) unităţii: numărul şi complexitatea rezultatelor învăţării din unitate trebuie să fie adecvate
pentru o perioadă de mobilitate de trei săptămâni;
ǯ_ Cronologia (progresia pedagogică): parteneriatul a căzut de acord că mobilitatea va avea loc în a doua parte a
formării (echivalentă cu al doilea an în unele sisteme). Prin urmare, rezultatele învăţării din aceste unităţi trebuie să
fie la nivelul (în termeni de complexitate) a ceea ce se aşteaptă să fie obţinut în a doua parte a Programului de
educaţie şi formare.
Un exemplu de unitate proiectată de ECVET ASSET, care se potriveşte cu criteriile de mai sus, este prezentat în Tabelul
12.
Pentru a fi în măsură să se finalizeze unitatea în timpul perioadei de mobilitate, trebuie îndeplinite următoarele premise:
Premisele tehnice:
ǯ_ Înainte de a începe cursul de formare pregătitor pentru această unitate, formabilul trebuie să fie capabil să finalizeze
întreţinerea unui sistem de frânare standard (fără ABS)
Premisele metodologiei:
ǯ_ Înainte de a începe cursul de formare pregătitor pentru această unitate, formabilul trebuie să fie capabil:
ǯ_ Să citească o schemă electrică
ǯ_ Să identifice interacţiunile sistemelor periferice
ǯ_ Să folosească un osciloscop pentru a vizualiza semnalele de la sistemele autovehiculului
ǯ_ Să facă teste cu ajutorul unui instrument de diagnosticare
ǯ_ Să aleagă documentele necesare pentru îndeplinirea activităţii
Sursa: ECVET ASSET

34 ASSET ECVET a fost un proiect pilot finanţat prin acţiunile centralizate ale Programului de învăţare pe toată durata vieţii în
perioada 2008-2011. Mai multe informaţii pot fi găsite aici: http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=9
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Tabelul 12 | Exemplu de unitate ‘deschisă la mobilitate’ a proiectului ASSET
Sisteme de Management al Stabilităţii Vehiculului (ECVET ASSET)
Cunoştinţe
1: Sisteme de frânare cu
antiblocarea roţilor:
1.1: Teoria operării
ǯ_ Sistem integrat
ǯ_ Sistem suplimentar
1.2: Studiul circuitelor
ǯ_ Circuitul electric (intrare/
ieşire)

Abilităţi
S1: Să identifice elementele care
formează sistemul de frânare cu
antiblocarea roţilor, conexiunile
electrice şi hidraulice, precum şi
particularităţile sistemului
antiderapant şi ale controlului
stabilităţii

ǯ_ Circuitul hidraulic
1.3: Strategia controlerului logic
1.4: Diagnostic, întreţinere şi
service

S2: Să stabilească o procedură
de diagnosticare, luând în
considerare posibilele
interacţiuni dintre sistemele
periferice

2: Sistemele antiderapare:
2.1: Teoria operării
2.2: Circuite electrice (intrări/
ieşiri)

S3: Aplicarea unei proceduri de
testare

2.3: Circuitele hidraulice
2.4: Interacţiunea dintre
sistemele auxiliare
2.5: Diagnostic, întreţinere şi
service

S4: Alegerea naturii acţiunii care
trebuie luată

2.6: Particularităţi ale controlului
sistemului de tracţiune integrală

3: Stabilitatea sistemelor de
control:
3.1: Teoria operării
3.2: Circuitele electrice
3.4: Circuitele hidraulice
3,5: Senzori (intrări/ieşiri)
3.6: Diagnostic, întreţinere şi
service

S5: Repararea / înlocuirea
componentelor sistemelor de
management al stabilităţii
vehiculului

Competenţe
C1: Diagnoza şi repararea unui
sistem de management al
stabilităţii vehiculului

C2: Organizarea activităţii cu
respectarea normelor de sănătate
şi securitate
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Crearea unităţilor de referinţă comune (Recomfor/Cominter )
Abordarea unităţilor comune de referinţă urmează aceşti paşi principali:
1.

2.
3.

Definirea unui profil de loc de muncă de referinţă la nivel european (printre instituţiile partenere). În cazul proiectelor
Recomfor şi Cominter, aceasta se referă la « asistent de vânzări import export ». Profilul este descris în termeni de
activităţi şi sarcini. Concepţia acestui profil implică consultări cu reprezentanţii sectorului. Profilul ia în considerare
diferitele specificităţi naţionale, dar obiectivul său principal este de a evidenţia activităţile cheie;
Definirea cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor pe care formabilii trebuie să le stăpânească pentru a obţine
calificarea;
Gruparea acestor rezultate ale învăţării în unităţi bazate pe aceste activităţi cheie.

Proceduri flexibile au fost puse în aplicare pentru a adapta unităţile de referinţă la realitatea calificărilor naţionale:
Unităţile de referinţă comune permit o adaptare flexibilă la fiecare sistem naţional. Există diferite moduri în care poate fi
folosită descrierea comună:
ǯ_ Alcătuieşte calificarea naţională: în acest caz, toate unităţile de referinţă sunt menţinute la nivel naţional şi nu există
rezultate ale învăţării/unităţi naţionale suplimentare;
ǯ_ Unităţile de referinţă constituie o parte dintr-o calificare mai largă: alte unităţi pot fi astfel adăugate la unităţile de
referinţă comune;
ǯ_ Unităţile de referinţă pot fi o parte a câtorva calificări: doar o parte dintre unităţile de referinţă comune este astfel
reţinută şi acestea alcătuiesc o calificare în sine.
Unităţile de referinţă, aşa cum au fost ele definite, sunt grupări coerente de rezultate ale învăţării, dar este întotdeauna
posibil să se găsească alte coerenţe. În acest caz, unităţile de referinţă pot fi grupate împreună pentru a forma unităţi mai
mari sau unităţile de referinţă pot fi subdivizate pentru a forma un set de unităţi mai mici. Prin urmare, este important să
se respecte câteva reguli simple pentru a menţine compatibilitatea cu alte sisteme şi a permite posibilităţi de mobilitate
(ilustrate mai jos). Pentru a facilita recunoaşterea dintr-un sistem în altul, nu este recomandat să se scindeze rezultatele
învăţării de la o unitate de referinţă la mai multe unităţi, împreună cu rezultatele învăţării de la alte unităţi de referinţă (vezi
al doilea exemplu de mai jos).
Figura 3 | De la unităţile de referinţă la unităţile naţionale mai largi (proiectul Recomfor)

2 (sau mai multe)
unităţi de referinţă
fac o unitate
naţională

Nu este recomandat să
se scindeze rezultatele
învăţării de la o
unitate de referinţă în
mai multe unităţi
disparate

35 Proiectul Recomfor (precedat de proiectul Comiter) a fost un proiect de reţea finanţat prin acţiunile centralizate ale Programului de
învăţare pe toată durata vieţii în perioada 2008-2012. Mai multe informaţii pot fi găsite aici: http://www.recomfor.eu/
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De la unităţi de referinţă la unităţi mai mici

Rezultatele învăţării de
la o unitate de
referinţă pot fi
răspândite în mai
multe unităţi naţionale,
menţinând integritatea
unităţii de referinţă.

Nu este recomandat să
se scindeze rezultatele
învăţării de la o unitate
de referinţă în mai
multe unităţi naţionale
dacă acest lucru duce la
construirea de unităţi
disparate.

Pot fi luate în considerare soluţii combinate, dacă este păstrată integritatea unităţilor de referinţă.
Prin acest mecanism, calificările pot fi comparate între sisteme, iar unităţile comparabile pot fi uşor identificate şi
recunoscute.
Figura 4 | Unităţile de referinţă comune şi relaţia cu calificările naţionale
Ţara A

Sursa: Recomfor

Referinţe comune

Ţara B
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Definirea unităţilor comune (SME Master )
Proiectul de Master pentru IMM-uri (SME Master) defineşte unităţile comune pentru calificările de maestru brutar în ţările
participante. Aceste unităţi şi rezultatele învăţării lor sunt definite la un nivel destul de general, astfel încât să permită
variaţii la nivel naţional. În plus, lista de unităţi definite de proiect reprezintă status quo-ul actual al calificării maestru
artizan. Pentru a ţine seama de evoluţiile viitoare ale acestui profil de calificare şi pentru a rămâne deschisă şi altor ţări,
matricea rezultatelor învăţării poate fi extinsă prin adăugarea de noi unităţi. Unităţile existente trebuie să fie revizuite
periodic şi, dacă este necesar, modificate sau eliminate cu totul.
Proiectul de Master pentru IMM-uri (SME Master) a observat că specificaţiile pentru ocupaţia de maestru artizan sunt
destul de asemănătoare în toate ţările partenere: o calificare antreprenorială pentru IMM-uri, care combină abilităţile
comerciale şi de management ale personalului, precum şi know-how-ul tehnic şi profesional specific.
În mod corespunzător, în ciuda tuturor diferenţelor dintre ţări, mai multe suprapuneri au fost identificate cu privire la
structura şi conţinuturile formării şi calificărilor de maestru artizan. Suplimentar, pentru un domeniu profesional specific
(identic pentru toate Programele de educaţie şi formare dintr-o ţară pentru ocupaţia de maestru artizan/meşteşugar), în
care se pune un accent deosebit pe comunicarea administrării afacerii, precum şi pe abilităţile de predare şi de instruire,
formarea presupune un domeniu tehnic, în care sunt împărtăşite competenţele comerciale specifice unei profesii sau
sector.
Într-o primă etapă, sunt identificate două domenii majore de activitate - "management" şi "tehnologie". Acestea sunt apoi
împărţite în mai multe unităţi. După o diferenţiere ulterioară, au fost stabilite zece unităţi corespunzătoare zonelor
esenţiale ale activităţilor de maestru artizan. Aceste zece unităţi sunt:
ǯ_ Contabilitate şi Control;
ǯ_ Bugetare şi Calcul;
ǯ_ Antreprenoriatul şi Managementul Financiar pentru IMM-uri;
ǯ_ Managementul Resurselor Umane;
ǯ_ Pregătire;
ǯ_ Marketingul şi managementul vânzărilor pentru IMM-uri;
ǯ_ Producţia de produse de panificaţie;
ǯ_ Siguranţa şi igiena alimentară;
ǯ_ Managementul calităţii şi securităţii;
ǯ_ Administrarea afacerii cu specific profesional;
În consecinţă, matricea rezultatelor învăţării reprezintă acele rezultate ale învăţării prezentate în calificarea de maestru
artizan din toate ţările partenere în Proiectul de Master pentru IMM-uri (SME Master). Competenţele specifice ale
profilelor de calificare individuale (de exemplu, competenţele lingvistice în Franţa) nu sunt luate în considerare.
Rezultatul este astfel o reprezentare orientată spre un rezultat al învăţării al "celui mai mic numitor comun", adică a unui
"profil de calificare de bază" pentru maestru brutar.
Sursa: SME Master

37

36 SME Master şi SME Master Plus au fost proiecte pilot finanţate prin acţiunile centralizate ale Programului de învăţare pe toată
durata vieţii în perioada 2006-2007 şi 2008-2011. Mai multe informaţii pot fi găsite aici: http://sme-master.schnittsteller.de/ şi aici:
http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=10
37 http://stage.sunbeam-berlin.de/zdh/uploads/media/SME-Master_Manual_01.pdf
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Utilizarea ECVET în contexte în care calificările naţionale nu sunt dezvoltate în termeni de unităţi (Credchem)
Majoritatea partenerilor implicaţi în proiectul Credchem operează în sisteme de calificări care nu definesc calificările în
termeni de unităţi (de exemplu Germania sau Republica Slovacă). Totuşi, există disponibilitatea de a utiliza ECVET
pentru a facilita mobilitatea formabililor şi pentru a sprijini calitatea experienţei de mobilitate. Cheia pentru abordarea
proiectului este:
ǯ_ O metodologie comună pentru identificarea şi descrierea rezultatelor învăţării care fac parte din calificări în toate
ţările partenere; şi
ǯ_ Utilizarea ‘unităţilor de mobilitate’ sau unităţilor pentru mobilitate.
Unităţile de mobilitate sunt un set de rezultate ale învăţării, care sunt convenite şi definite între două instituţii partenere
(de origine şi gazdă). Rezultatele învăţării ale acestor unităţi sunt prezente în calificările din cele două sisteme, dar ele
nu formează o unitate la nivel de sistem. Prin urmare, “unităţile pentru mobilitate”, aşa cum sunt folosite în proiectul
Credchem, sunt o construcţie care sprijină mobilitatea formabililor, dar care nu sunt o entitate care structurează o
calificare.
“Unităţile pentru mobilitate” în acest proiect nu pot fi validate şi recunoscute în sistemul de origine ca fiind o unitate. Ele
sunt validate ca parte a rutei de educaţie şi formare a unui formabil, dar rezultatele învăţării sunt recunoscute doar în
momentul în care formabilul a obţinut calificarea completă.
Partenerii proiectului percep o valoare adăugată mare utilizând astfel de “unităţi pentru mobilitate” pentru ca formabilii să
înveţe în străinătate:
ǯ_ Calitatea mobilităţii este îmbunătăţită: acordul şi transparenţa rezultatelor învăţării pe care un formabil trebuie să le
obţină în străinătate fac limpede ceea ce instituţia gazdă este de aşteptat să “livreze” pentru formabil(i).
ǯ_ Activitatea comună de identificare a rezultatelor învăţării şi analizarea calificărilor în termeni de grupuri de rezultate
ale învăţării duc la dezvoltarea încrederii reciproce între autorităţile competente din sectorul chimic.
Sursa: Revista ECVET numărul 4 (Martie 2011)

38

38 http://www.ecvet-projects.eu/Bulletins/Default.aspx
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C11. Descrieri de unităţi ECVET

Partea A prezintă elementele care ar trebui să fie folosite pentru a descrie unităţi de rezultate ale învăţării, în scopul de a
sprijini mobilitatea transnaţională, folosind ECVET. Două exemple de astfel de descrieri ale proiectelor pilot ECVET sunt
prezentate aici.

Proiectul pilot ECVET OPIR

39

Titlul generic al unităţii: Realizarea de coafuri temporare
Titlul calificării: Titlul complet va depinde de ţara în cauză - ocupaţia pe care calificarea o pregăteşte este coafor
EQF Nivel: Nu a fost încă definit (în funcţie de sistemul de calificări)
Punctele ECVET: Vor depinde de sistemul de calificări
Descrierea rezultatelor învăţării: Descrierea rezultatelor învăţării ale acestei unităţi este dată în secţiunea C.1 (Tabelul 5) şi
nu se repetă aici.
Criteriile şi indicatorii pentru evaluare: Tabelul 13 de mai jos descrie criteriile şi indicatorii de evaluare. De asemenea, este
în mod normal însoţită de indicarea ponderii fiecărei competenţe în procesul de evaluare (nu sunt prezentate aici): punctele
(procentele) sunt alocate dacă evaluatorul poate răspunde afirmativ la fiecare indicator de evaluare şi este nevoie de un
minim de 60 la sută pentru ca formabilul să promoveze evaluarea.

39 Proiectul OPIR este un proiect pilot finanţat prin acţiunile centralizate ale Apelului pentru propuneri de proiecte al
Programului de învăţare pe toată durata vieţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi: http://www.ecvetprojects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=8

Criterii

Efectuează în mod autonom pregătirea
pentru coafura aleasă, instrumentele,
materialele şi produsele respectând
măsurile de securitate, igienă şi protecţie, cu
autonomie deplină.

Aplică tehnicile necesare corespunzător cu
forma părului, aşteptările clienţilor, tipul de
păr şi starea părului, caracteristicile
morfologice şi tunsoarea aleasă.

Pregăteşte corespunzător clientul pentru
realizarea coafurii, ţinând cont de măsurile
de securitate, igienă şi protecţie, cu
autonomie deplină.

Efectuează pregătirea necesară pentru
coafura aleasă, instrumentele, materialele,
produsele, respectând normele de igienă,
sănătate şi siguranţă.

Ţinând cont de coafura convenită, alege
tehnicile necesare pentru realizarea ei.

Pregăteşte corespunzător clientul pentru
realizarea coafurii, ţinând cont de regulile şi
procedurile de igienă, sănătate şi siguranţă.

4. Pregătirea corectă a instrumentelor,
materialelor şi produselor

3. Poziţionarea şi aşezarea corectă a
clientului, în scopul realizării coafurii
alese

2. Alegere adaptată a tehnicilor în
conformitate cu coafura aleasă

Sfătuieşte un client nou sau recunoscut într- 1. Alegere adaptată pentru tunsoare
un mod responsabil şi autonom, în scopul de
a conveni o coafură adaptată ţinând cont de
dorinţele şi caracteristicile sale.

Competenţe

Tabelul 13 | Descrierea criteriilor de evaluare și a indicatorilor - calificarea Coafor (proiectul pilot OPIR)

1.7. Toate activităţile sunt realizate cu respectarea normelor de securitate şi igienă

1.6. Punctul de lucru este organizat într-un mod care să faciliteze utilizarea
instrumentelor, materialelor şi produselor

1.5. Verificarea stării bune de igienă a materialului este făcută

1.4. Verificarea funcţionării corecte a instrumentelor şi a materialelor este făcută

1.3. Selecţia corespunde tuturor produselor necesare pentru coafura selectată

1.2. Selecţia corespunde tuturor materialelor necesare pentru punctul de lucru

1.1. Selecţia corespunde instrumentelor necesare pentru a realiza coafura
aleasă

1.3. Clientul este echipat cu echipamentul adecvat de protecţie (şorţ, pelerina,
etc.)

1.2. Echipamentul de protecţie corespunzător normelor de securitate şi igienă a
fost ales în mod corect pentru client

1.1. Clientul este aşezat într-un mod care permite coaforului să lucreze într-un
mod ergonomic

1.2. Alegerea tehnicilor trebuie să permită obţinerea rezultatului aşteptat
(coafura)

1.1. Alegerea tehnicilor care trebuie utilizate corespunde caracteristicilor
identificate ale părului clientului

1.3. Sugestiile făcute ţin cont de nevoile şi caracteristicile clientului

1.2. Întrebările adresate îi permit să înţeleagă dorinţele şi preferinţele clientului

1.1. Procesele necesare pentru identificarea caracteristicilor părului sunt urmate

Indicatori de evaluare
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8. Relevanţa sfaturilor atunci când vine vorba
de produse/tratamente şi practicile de periaj

7. Utilizarea corectă a produselor

6. Realizarea corectă a tehnicilor de periaj în
conformitate cu coafura aleasă

5. Realizarea corectă a tehnicilor în
conformitate cu coafura aleasă

40 http://www.ecvet-projects.eu/Seminars/presentations.aspx?id=30
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1.2. Sfaturile furnizate cu privire la practicile de a menţine coafura sunt
adecvate

1.1. Sfaturile furnizate cu privire la produse/tratamente şi utilizarea lor în scopul de
a menţine coafura sunt adecvate

1.4. Eliminarea şi reciclarea ambalajelor cosmetice au fost efectuate respectând
mediul înconjurător.

1.3. Regulile de depozitare, conservare şi manipulare a produselor cosmetice au
fost respectate pe parcursul întregului proces.

1.2. Cantitatea şi distribuţia de produse cosmetice aplicate este adecvată (în
conformitate cu lungimea şi densitatea părului, tehnica ...)

1.1. Alegerea prod. cosmetice este corectă, în conformitate cu rezult. aşteptat

1.4. Distribuţia volumului este adecvată pentru coafura aleasă

1.3. Rezultatul este în concordanţă cu ceea ce s-a convenit

1.2. Calitatea finală a lucrării este evaluată de către formabil, care poate face
corecţii finale suplimentare

1.1. Rezultatul periajului este meticulos şi estetic

5.8. Normele de securitate şi igienă sunt respectate pe durata întregului protocol

5.7. Timpul dedicat coafurii este corect (nu depăşeşte timpul stabilit)

5.6. Utilizarea de materiale şi instrumente se realizează prin adoptarea unor
poziţii ergonomice, adaptate

5.5. Părul este uscat

5.4. Uscarea păului este adaptată la tehnică

5.3. Gesturile sunt sincronizate

5.2. Progresia este logică

5.1. Dimensiunea, tensiunea şi fixarea părului este adaptată la tehnică

Notă: Pentru un alt exemplu al unei descrieri a criteriilor de evaluare pentru o unitate consultaţi prezentarea proiectului ECVET ASSET
Sursa: OPIR

Acordarea de sfaturi în mod autonom despre
practici şi produse, în scopul de a menţine
coafura obţinută.

Acordarea de recomandări pentru utilizarea
produselor şi tratamentelor în scopul de a
favoriza sau de a menţine rezultatele.

Realizarea în mod autonom a coafurii
folosind tehnici adaptate, materiale şi
produse adaptate la coafura convenită.

Utilizarea celor mai potrivite instrumente şi
produse, aplicarea poziţiilor ergonomice
corespunzătoare.
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Proiectul pilot ECVET pentru IMM-uri (SME Maste)r

41

Tabelul 14 de mai jos prezintă o prezentare succintă a unei unităţi aşa cum este ea proiectată în proiectul pilot
ECVET pentru IMM-uri (SME Master).
Tabelul 14 | Prezentarea unei unităţi “Producţia de pâine, chifle şi cornuri” (SME Master)
Titlul calificării:

Maestrul artizan brutar

Nivelul EQF:

Nu este încă definit

Titlul generic al
unităţii:

Producţia de pâine, chifle şi cornuri

Punctele ECVET

Numărul de puncte ECVET va diferi de la o ţară la alta, în funcţie de ponderea
relativă a unităţii respective într-o ţară. Punctele ECVET pentru această unitate nu
au fost încă definite de partenerii de proiect în acest stadiu de dezvoltare.

Procedurile şi criteriile Notă: acestea nu sunt definite într-o manieră comună în matricea care
descrie calificările. Acestea sunt descrise în acordul de învăţare specific.
de evaluare
Rezultatele învăţării:

El/ea este capabil(ă) să aleagă
metodele şi tehnicile de producţie
ale ingredientelor pentru diferite
tipuri de:

El/ea este capabil(ă)
să conceapă, să
decoreze şi să
prezinte aceste diferite
tipuri de pâine, chifle
şi cornuri în funcţie de
comenzile clienţilor.

ǯ_ Pâine albă, neagră şi mixtă,
ǯ_ Pâine tradiţională, specifică şi
organică,
ǯ_ Chifle şi cornuri.

El/ea este capabil(ă) să folosească
reţetele.

El/ea este capabil(ă)
să-şi demonstreze
măiestria în
producerea acestor
tipuri diferite de pâine,
chifle şi cornuri.

El/ea este capabil(ă)
să modifice reţetele
şi metodele de
producţie existente
pentru pâine, chifle
şi cornuri.
El/ea este capabil(ă)
să dezvolta reţete şi
metode de producţie
inovatoare pentru
pâine, chifle şi
cornuri.

Sursa: SME Master Plus

41 SME Master şi SME Master Plus au fost proiecte pilot finanţate prin acţiunile centralizate ale Programului de învăţare pe toată
durata vieţii în perioada 2006-2007 şi 2008-2011. Mai multe informaţii pot fi găsite aici: http://sme-master.schnittsteller.de/ şi aici:
http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=10
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C12. Alocarea de puncte ECVET calificărilor

Pentru a aloca puncte ECVET unei calificări este aleasă o rută de învăţare de referinţă. Acest lucru poate fi, de exemplu,
ruta cea mai tipică (în termeni de număr de formabili). Utilizând convenţia privind punctele ECVET, numărul de puncte
ECVET pentru calificare este definit (un an = 60 puncte ECVET). De exemplu, 180 de puncte pentru o calificare care are
o rută de referinţă ce durează doi ani. În consecinţă, calificării i se alocă 180 de puncte ECVET, chiar dacă aceasta poate
fi pregătită printr-o rută mai scurtă sau mai lungă (vezi figura 5 de mai jos).
Figura 5 | Alocarea punctelor ECVET

Mai multe rute
posibile

Diferite durate de
învăţământ şi formare

Referinţă VET
iniţial

Referinţă Programul
de trei ani

=
180 ECVET CP

Durate
diverse/individuale
ale programelor

=
180 ECVET PC

Nicio durată nu
poate fi calculată

=
180 ECVET PC

VET continuu

Calificarea 5

Validarea învăţării
non-formale/
informale

De exemplu, în Franţa, calificarea din învăţământul secundar superior - Baccalauréat professionnel (bacalaureatul
profesional), se poate realiza prin:
ǯ_ VET iniţială pe bază de şcoală - durata normală a programului este de trei ani;
ǯ_ Prin formare ca ucenic - durata normală este, de asemenea, de trei ani;
42

ǯ_ VET Continuă - durata variază în funcţie de experienţa anterioară a formabilului sau de calificarea sa anterioară .
ǯ_ Calificarea completă poate fi, de asemenea, obţinută prin validarea învăţării în context non-formal şi informal sau prin
combinarea formării şi validării continue.
Sursa: Ministerul Educaţiei Naţionale

43

Dacă Programul VET iniţial este luat ca rută de referinţă, (acesta este, de fapt, traseul cel mai frecvent urmat) calificarea
bacalaureatului profesional ar avea 180 de puncte ECVET. Acest număr de puncte ECVET s-ar aplica independent de
traseul urmat pentru a obţine calificarea.

42 Informaţii preluate din catalogul cu oferte de formare Greta Tertiaire Sud 77: http://www.greta-tersud77.org/CA-2008-2009.pdf
43 http://www.education.gouv.fr/cid2552/le-baccalaureat-professionnel.html
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C13. Alocarea de puncte ECVET unităţilor

44

Importanţa relativă a rezultatelor învăţării în unităţi (Recomfor/Cominter )
Metodologia comună COMINTER pentru alocarea punctelor de credit a fost elaborată ţinând cont de faptul că niciuna
dintre ţările implicate în proiect nu utiliza un sistem de puncte de credit. Toţi actorii principali cu roluri în procesul de
certificare în ţările implicate (angajatori din sectorul comerţ, instituţii responsabile cu procesul de certificare, centre de
formare) au participat activ la fiecare etapă a proiectului. Această metodă de lucru a fost, de asemenea, utilizată pentru
elaborarea metodologiei de alocare a punctelor de credit.
Faza 1: Angajatorii şi organizaţiile profesionale implicate în proiect au fost consultate pentru a stabili importanţa fiecărei
unităţi în ceea ce priveşte cerinţele ocupaţiei (relevanţa şi importanţa rezultatelor învăţării pentru activităţile
profesionale). Această importanţă, exprimată ca procent, relevă ponderea relativă a fiecărei unităţi care duce la o
ierarhizare a unităţilor în calificare.
Faza 2: Analizarea rezultatelor învăţării din fiecare unitate, în termeni de complexitate din punctul de vedere al
procesului de învăţare. Această analiză a fost efectuată de furnizorii de formare pe baza ierarhiei rezultate din faza 1
(fără să o modifice). Scopul a fost de a regla fin procentajul alocat unităţilor.
Transcrierea alocării de referinţă în context naţional:
ǯ_ Puncte de credit au fost alocate unităţilor de referinţă comune: ştiind că aceste unităţi pot fi adaptate în fiecare
context naţional şi, prin urmare, nu pot fi identificate în exact aceeaşi formă în calificările naţionale;
ǯ_ Pentru a menţine coerenţa muncii comune, transcrierea punctelor alocate unităţilor la nivel naţional nu trebuie să
conducă la o variaţie mai mare de 10%, în comparaţie cu definiţia comună.
ǯ_ Această valoare relativă a unităţii este exprimată sub formă de procent (în comparaţie cu toate unităţile de referinţă
din profilul comun). Motivul pentru utilizarea unui procent este explicat în exemplul de la COMINTER cu privire la
modul în care variază unităţile de referinţă adaptate la nivel naţional.
Convenţia, aşa cum este exprimată în procente, va fi eficientă numai după ce fiecare sistem naţional şi-a definit propriile
reguli. Prin urmare, alocarea de puncte ECVET, aşa cum este exprimată în Tabelul 15 de mai jos, este orientativă şi
permite ajustări în funcţie de fiecare sistem.

44 Proiectul Recomfor (precedat de proiectul Comiter) a fost un proiect de reţea finanţat prin acţiunile centralizate ale Programului
de învăţare pe toată durata vieţii în perioada 2008-2012. Mai multe informaţii pot fi găsite aici: http://www.recomfor.eu /
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Tabelul 15 | Liniile directoare pentru alocarea relativă a punctelor ECVET
Unităţi subunităţi de certificare

Puncte de credit/%

UC1 Marketing internaţional

20%

UC11 Cercetarea şi planificarea pieţei pe pieţele externe

10

UC12 Sistemul de informaţii de afaceri

10

UC2 Vânzări la export

20%

UC 21 Prospectarea şi urmărirea clientului/partenerului

10

UC 22 Negociere

10

UC3 Cumpărări din import

20%

UC31 Identificarea furnizorilor şi a surselor potenţiale

10

UC32 Organizarea negocierii

10

UC4 Gestionarea operaţiunilor de comerţ internaţional

20%

UC41 Alegerea şi colaborarea cu furnizorii de servicii

10

UC42 Gestionarea administrării afacerilor internaţionale

10

UC5 Lucrul într-un context multicultural

20%

UC51 Limba engleză pentru afaceri A

8

UC52 Limba străină pentru afaceri B

8

UC53 Managementul şi comunicarea interculturală

4

TOTAL

100

Tabelul 16 | Exemplu de aplicare a metodologiei comune la contextul naţional: România
Unităţi subunităţi de certificare
UC1 Marketing internaţional

Puncte de
credit/%

Puncte de credit Puncte de credit
ECVET
româneşti

20%

24

6

UC11 Cercetarea şi planificarea pieţei pe pieţele externe

10

12

3

UC12 Sistemul de informaţii de afaceri

10

12

3

20%

24

6

UC 21 Prospectarea şi urmărirea clientului/partenerului

10

12

3

UC 22 Negociere

10

12

3

20%

24

6

UC31 Identificarea furnizorilor şi a surselor potenţiale

10

12

3

UC32 Organizarea negocierii

10

12

3

UC4 Gestionarea operaţiunilor de comerţ internaţional

20%

24

6

UC41 Alegerea şi colaborarea cu furnizorii de servicii

10

12

3

UC42 Gestionarea administrării afacerilor internaţionale

10

12

3

UC5 Lucrul într-un context multicultural

20%

24

6

UC51 Limba engleză pentru afaceri A

8

10

2.5

UC52 Limba străină pentru afaceri B

8

10

2.5

UC53 Managementul şi comunicare interculturală

4

4

1

100

120

30

UC2 Vânzări la export

UC3 Cumpărări din import

TOTAL
Sursa: Recomfor

45

45 http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=17
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Timpul de învăţare noţională (Cadrul Calificărilor şi Creditelor din Marea Britanie)
În Cadrul Calificărilor şi Creditului (QCF-Qualifications and Credit Framework) din Marea Britanie, Anglia, Ţara Galilor şi
Irlanda de Nord, toate unităţile trebuie să identifice o valoare a creditului (descris în termeni de puncte de credit). Acest
lucru trebuie să se bazeze pe o estimare a timpului de învăţare. Timpul de învăţare este definit ca fiind timpul necesar
formabililor la nivel de unitate, în medie, pentru a finaliza rezultatele învăţării unităţii la standardul stabilit prin criteriile de
evaluare.
Funcţia timpului de învăţare este de a furniza un indiciu asupra volumului de învăţare legat de obţinerea rezultatelor
menţionate. Timpul de învăţare nu este o măsură exactă, ştiinţifică, ci o judecată făcută şi convenită de cei care sunt
informaţi şi au experienţă în domeniul relevant de realizare şi care înţeleg contextele în care poate avea loc învăţarea.
Implicarea unui grup de experţi în domeniu va ajuta procesul şi va asigura ca valoarea creditului să fie recunoscută şi
acceptată de părţile interesate relevante.

Conceptul de timp de învăţare se aplică în diverse contexte de învăţare.
Această măsură a timpului de învăţare nu determină timpul efectiv necesar unui formabil individual; timpul real variază şi
este influenţat de factori cum ar fi stilul individual de învăţare şi învăţarea anterioară. Este important să subliniem faptul
că timpul de învăţare nu este durata timpului dată ca exemplu, numărul de ore în care un formabil repetă pentru o
prezentare/executare sau numărul de ore pe care formabilul îl petrece formându-se la locul de muncă. De asemenea,
timpul de învăţare nu este numărul de ore în care un formabil participă la un curs sau suma orelor de participare efectivă
la activităţile de învăţare.
Procesul de determinare a valorii creditului se axează pe rezultatele învăţării şi pe criteriile de evaluare într-o unitate.
Acesta nu se concentrează pe modul de livrare utilizat pentru a susţine formabilii în obţinerea rezultatelor învăţării, nici
pe contextul de livrare.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Ghidul QCF din UK pentru scrierea de unităţi bazate pe credit ale evaluării pentru
46
Cadrul Calificărilor şi Creditului

47

Importanţa relativă a rezultatelor învăţării în unităţi (OPIR )
În proiectul OPIR, fiecărei activităţi-cheie pentru care pregăteşte calificarea respectivă, i se acordă o anumită greutate la
nivelul parteneriatului, care este exprimată ca procent din calificarea generală (asemănător cu exemplul
Cominter/Recomfor de mai sus). De exemplu, pentru calificarea legată de ocupaţia de automatizare, grupului de
activităţi-cheie care corespund întreţinerii i se dă greutatea/ponderea relativă de 25% din calificarea completă. Aceasta
este apoi tradusă în sistemele de calificare ale partenerilor din cadrul proiectului.
De exemplu, în comunitatea francofonă din Belgia, acest procent este validat de reprezentanţii sectorului. Atunci când
sunt proiectate unităţile calificării belgiene, fiecărei unităţi i se alocă un număr de puncte ECVET pe baza ponderii
relative pe care o reprezintă în calificarea completă şi a numărului total de puncte ECVET care au fost alocate calificării
complete. În consecinţă, unităţii de întreţinere i se alocă 30 de puncte ECVET, deoarece calificarea completă are 120 de
puncte în comunitatea francofonă din Belgia.

46 http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=17
47 Proiectul OPIR este un proiect pilot finanţat prin acţiunile centralizate ale Apelului pentru propuneri de proiecte al Programului de
învăţare pe toată durata vieţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi: http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=8
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C14. Exemplu de descriere a criteriilor de evaluare

Exemplul finlandez de mai jos prezintă descrierea criteriilor de evaluare pentru unitatea numită “Servirea produselor
alimentare şi a băuturilor” din calificarea Servicii de restaurant şi catering.
În Finlanda, aşa-numitele ‘obiective de evaluare’ descriu rezultatele învăţării specifice unei anumite unităţi. Criteriile de
evaluare sunt descrise în termeni de rezultate ale învăţării pe trei niveluri de performanţă: satisfăcător, bine şi excelent.
Aceste obiective de evaluare sunt descrierile unităţilor de rezultate ale învăţării care sunt definite la nivel naţional.
Rezultate ale învăţării mai detaliate pentru procesul de educaţie şi formare profesională sunt definite de furnizorii de VET.
Cerinţele pentru îndemânare ale unităţii sunt:
Formabilul sau candidatul
ǯ_ Păstrarea clienţilor şi a facilităţilor de lucru
ǯ_ Primirea clienţilor şi servirea lor pe durata procesului de servire
ǯ_ Cunoaşterea produselor vândute şi a cerinţelor lor de calitate
ǯ_ Prezentarea, vânzarea şi oferirea mâncărurilor şi a băuturilor clienţilor şi grupurilor de clienţi
ǯ_ Utilizarea competenţelor lingvistice specifice sectorului de servicii pentru clienţi
ǯ_ Funcţionarea în vânzarea de băuturi alcoolice
ǯ_ Înregistrarea vânzărilor şi a facturilor către clienţi
ǯ_ Aranjarea şi organizarea clienţilor şi a facilităţilor de lucru
ǯ_ Folosirea termenilor gastronomici de bază
ǯ_ Asigurarea satisfacţiei clienţilor
ǯ_ Evaluarea propriei munci şi performanţe
Toate unităţile tuturor calificărilor sunt descrise în funcţie de patru aspecte: stăpânirea procesului de lucru, stăpânirea
metodelor de lucru, instrumente şi materiale, stăpânirea cunoştinţelor pe care se bazează activitatea, precum şi
competenţe cheie pentru învăţarea pe toată durata vieţii.
Demonstrarea aptitudinilor profesionale (Descriere)
Studentul sau candidatul în curs de calificare (profesională) îşi demonstrează abilităţile profesionale îndeplinind sarcini
pentru serviciul clienţi la restaurante, la cantinele angajaţilor sau pentru clienţii bucătăriilor instituţionale în colaborare cu
alţi angajaţi de la locul de muncă. Ei întreţin/sprijină facilităţi pentru clienţi şi de muncă, prezintă, vând şi oferă mâncăruri
şi băuturi à la carte şi în regim de catering, servesc băuturi alcoolice, înregistrează şi ţin contabilitatea vânzărilor şi
facturează clienţii. Studentul sau candidatul în curs de calificare îşi demonstrează competenţele lingvistice în situaţii de
servicii pentru clienţi, în conformitate cu unul dintre obiectivele de evaluare enumerate în tabelul de mai sus. Munca este
realizată în aşa fel încât este posibil să se determine dacă abilităţile profesionale în cauză îndeplinesc cerinţele stabilite.
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În demonstrarea abilităţilor trebuie să fie prezentate minimum următoarele:
ǯ_ comanda completă a procesului de lucru
ǯ_ stăpânirea completă a metodelor, echipamentelor şi materialelor de lucru
ǯ_ stăpânirea completă a cunoştinţelor pe care se bazează activitatea, prezentarea mâncărurilor şi a băuturilor,
acţionarea în conformitate cu principiile dezvoltării durabile, performarea rentabilă şi profitabilă, servirea băuturilor
alcoolice şi stăpânirea limbajului specific domeniului (abilităţile de limbaj specific domeniului sunt demonstrate în
conformitate/împreună cu limbajul general al persoanei)
ǯ_ comanda completă a competenţelor cheie pentru învăţarea pe toată durata vieţii
Aceste porţiuni ale competenţelor profesionale necesare în orice modul dat, care nu pot fi prezentate odată cu
demonstrarea abilităţilor sau cu examenul de calificare, vor fi suplimentate cu evaluări adiţionale ale abilităţilor, cum ar fi
interviuri, sarcini şi alte metode.
Tabelul 17 | Extras din descrierea criteriilor de evaluare pentru unitatea “Servirea mâncărurilor şi a băuturilor”
(Finlanda)
Criteriile de evaluare

Ţinta de evaluare
1.Stăpânirea procesului de lucru
Servirea clienţilor

T1 satisfăcător

H2 bine

K3 Excelent

Formabilul sau candidatul
menţine, aranjează şi

menţine facilităţile pentru

menţine, în mod independent, facilităţile

organizează clienţii şi

clienţi şi pentru lucru şi le

pentru clienţi şi pentru lucru în concordanţă

facilităţile de lucru

ţine în ordine pe durata

cu rezervările făcute şi cu nevoile date şi

schimbului său

ţine facilităţile în ordine pe durata schimbului
său

primeşte clienţii într-un

primeşte clienţii într-un

primeşte clienţii într-un mod prietenos, în

mod prietenos, în

mod prietenos, în

conformitate cu modelul de servire al unităţii

conformitate cu modelul de

conformitate cu modelul de şi în orice situaţie

servire al unităţii

servire al unităţii

……….

………..

…………..

observă comenzile în lucru

observă comenzile în lucru

observă comenzile în lucru şi planifică în

şi programează în

şi planifică în mod

mod constant în conformitate cu

conformitate cu liniile

independent

comenzile şi nevoile clienţilor

directoare stabilite
……….

…………

………..

………..

Autoevaluarea

evaluează punctele forte şi

evaluează punctele forte

evaluează în mod independent punctele

performanţei

punctele slabe ale propriei

ale propriei performanţe

forte ale propriei performanţe şi

sale performanţe

şi oportunităţile de a

oportunităţile de a lucra profesional

lucra profesional
Ţinta

Criteriile de evaluare

evaluării
2. Stăpânirea
metodelor, a
instrumentelor

T1 satisfăcător

H2 bine

K3 Excelent

Formabilul sau candidatul

şi materialelor
de lucru
Utilizarea

este familiarizat cu

este familiarizat cu

s-a familiarizat în mod independent cu

metodelor şi a

produsele de vânzare, cu

produsele de vânzare,

produsele de vânzare, cu listele de

tehnicilor de

listele de recomandare,

listele de recomandare,

recomandare, cu comenzile şi cu tehnicile

servire a

comenzile şi ştie cum să

comenzile şi tehnicile de

de servire

mâncărurilor şi

folosească tehnicile

servire

băuturilor

adecvate de servire
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aranjează mesele clienţilor

aranjează mesele clienţilor

stabileşte în mod independent mesele

în conformitate cu liniile

în conformitate cu liniile

clienţilor, în conformitate cu liniile

directoare ale unităţii şi

directoare ale unităţii şi cu

directoare ale unităţii şi cu nevoile, precum

manevrează igienic

nevoile, precum şi

şi manevrează igienic şi atent farfuriile şi

farfuriile şi tacâmurile

manevrează igienic

tacâmurile

farfuriile şi tacâmurile
………….

………….

………..

serveşte porţii de mâncare

serveşte porţii de mâncare

serveşte porţii de mâncare sau dintr-un vas

sau dintr-un vas de servire

sau dintr-un vas de servire

de servire, în colaborare cu personalul de la

sub supraveghere
foloseşte o tava de servire

bucătărie în funcţie de nevoi
foloseşte independent o

foloseste o tavă de servire cu îndemânare

tavă de servire în funcţie

şi cu calm conform nevoilor

de nevoi
………

………..

……….

…………

Înregistrarea

înregistrează vânzările şi

înregistrează cu acurateţe

înregistrează independent vânzările şi

vânzărilor şi

notele clienţilor

vânzările şi notele

notele clienţilor rapid în diferite situaţii de

clienţilor

lucru

ţine conturile de vânzări,

ţine conturile de vânzări,

ţine conturile de vânzări în mod independent

sub supraveghere

în conformitate cu liniile

ţinerea
contabilităţii

directoare stabilite
Ţinta

Criteriile de evaluare

evaluării
3. Stăpânirea
cunoştinţelor pe
care se bazează

T1 satisfăcător

H2 bine

K3 Excelent

Formabilul sau candidatul

activitatea
Prezentarea

este familiarizat cu

este familiarizat cu

este familiarizat cu mâncărurile şi băuturile

mâncărurilor şi a

mâncărurile şi băuturile

mâncărurile şi băuturile

vândute şi cu recomandările în măsura în

băuturilor

vândute şi cu

vândute şi cu

care le pot prezenta în mod activ clienţilor

recomandările în măsura

recomandările în măsura

pentru fiecare situaţie de servire a mesei şi

în care le pot prezenta

în care le pot prezenta cu

recomandă băuturile potrivite pentru orice

clienţilor pentru fiecare

îndemânare clienţilor

mâncare, precum şi explică în mod

situaţie de servire a mesei

pentru fiecare situaţie de

cuprinzător originea produselor

şi recomandă băuturile

servire a mesei şi

potrivite pentru orice

recomandă băuturile

mâncare, precum şi

potrivite pentru orice

explică originea produselor

mâncare, precum şi
explică originea produselor

……..

……..

………….

Abilităţile

serveşte clienţii în

serveşte clienţii în

serveşte clienţii în finlandeză şi poate

lingvistice

finlandeză şi poate oferi

finlandeză şi poate face

gestiona cu eficienţă situaţiile de servire

specifice

asistenţă în situaţii de

faţă situaţiilor de servicii în

în suedeză şi o limbă străină

sectorului pentru

servicii în suedeză şi într-o

suedeză şi într-o limbă

vorbitorii de

limbă străină

străină

finlandeză
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Performanţă

sub supraveghere,

în conformitate cu liniile

în mod independent, ţine cont de timp

cu costuri

ţine cont de timp şi

directoare stabilite, ţine

şi de alte resurse în îndeplinirea

eficiente şi

de alte resurse în

cont de timp şi de alte

sarcinilor pentru susţinerea

profitabilă

îndeplinirea sarcinilor

resurse în îndeplinirea

profitabilităţii organizaţiei

sarcinilor
este familiarizat cu

este familiarizat cu

este familiarizat cu structura costurilor

structura costurilor

structura costurilor

sectorului şi lucrează într-un mod

sectorului şi lucrează

sectorului şi lucrează într-

rentabil şi productiv

(într-un mod) rentabil sub

un mod rentabil

supraveghere
Acţionarea în

observă metodele de

observă metodele de

într-un mod responsabil, observă

conformitate cu

operare de la locul de

operare de la locul de

metodele de operare de la locul de

principiile

muncă, conforme cu

muncă, conforme cu

muncă, conforme cu principiile de

dezvoltării

principiile de dezvoltare

principiile de dezvoltare

dezvoltare durabilă

durabile

durabilă

durabilă

…….

……….

…………..

…………

Ţintaevaluării
4. Competenţele

Criteriile de evaluare
T1 satisfăcător

H2 bine

K3 Excelent

cheie pentru
învăţarea pe

Formabilul sau candidatul

toată durata
vieţii
Învăţarea şi

îşi planifică munca şi

îşi planifică munca,

îşi planifică munca, primeşte feedback

rezolvarea

primeşte feedback

primeşte feedback şi

şi acţionează asupra lui

problemelor

acţionează asupra lui
necesită supraveghere

se adaptează la situaţiile

atunci când apar schimbări în activitate,

în situaţiile noi sau

noi sau când apar

ştie cum să acţioneze independent, în

atunci când au loc

modificări în mediul de

funcţie de situaţia dată şi, dacă este

schimbări în mediul de

operare, în conformitate

necesar, îşi poate adapta obiceiurile de

operare

cu liniile directoare

lucru

stabilite
Etica

serveşte toţi clienţii

serveşte toţi clienţii

serveşte toţi clienţii în mod egal şi cu

profesională

în mod egal, ţinând

în mod egal, ţinând

tact, ţinând cont de diferenţele

cont de diferenţele

cont de diferenţele

culturale sau de alte caracteristici de

culturale sau de alte

culturale sau de alte

fond

caracteristici

caracteristici

…

……..

Sursa: Consiliul Naţional Finlandez al Educaţiei

……….
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C15. Exemplu de validare şi recunoaştere a rezultatelor învăţării care
nu corespund unei unităţi complete în sistemul de calificări de acasă
După cum s-a menţionat în partea A a acestui document, durata perioadei de mobilitate geografică nu permite
întotdeauna formabililor să obţină întreaga unitate în străinătate. Adesea ar fi necesară o perioadă mai lungă pentru a
stăpâni pe deplin rezultatele învăţării aşteptate.
Proiectele pilot ECVET se confruntă cu această problemă, iar unele au propus soluţii care sunt prezentate aici.
48

Validarea unităţilor pentru mobilitate ca elemente de evaluare continuă (ECVET ASSET )
După cum s-a prezentat în Secţiunea C.10, proiectul ECVET ASSET proiectează unităţi care sunt ‘deschise pentru
mobilitate’, ceea ce înseamnă, printre altele, că numărul şi complexitatea rezultatelor învăţării sunt compatibile cu durata
perioadei de mobilitate, la fel ca şi momentul în care formabilii întreprind o parte din procesul de învăţare în străinătate (în
termeni de premise). Acest lucru duce la crearea de unităţi care combină un număr relativ mic de rezultate ale învăţării cu
condiţia ca premisele să fie îndeplinite.
Proiectul reuneşte parteneri din diferite ţări şi fiecare partener trebuie să clarifice modul în care aceste unităţi vor fi
validate şi recunoscute în propriile lor sisteme. În Franţa, de exemplu, unitatea de mobilitate pentru sistemele de
gestionare a stabilităţii vehiculului constituie o parte dintr-o unitate mai mare. Rezultatele învăţării dobândite şi evaluate în
timpul perioadei de mobilitate vor fi, prin urmare, validate ca element al evaluării continue (contrôle en cours de
49
formation ). În sistemul de calificări în cauză, este posibil să se obţină unele unităţi prin evaluări continue. Evaluarea
continuă este compusă dintr-un număr limitat (definit în regulamentul de calificare) de evaluări care, de fiecare dată,
evaluează rezultatele învăţării obţinute în întregime (în comparaţie cu rezultatele învăţării, care sunt premise pentru
rezultate ulterioare ale învăţării definite în calificare). O unitate de mobilitate, cum ar fi cea proiectată în proiectul ECVET
ASSET, poate fi validată ca fiind una dintre evaluările ce constituie evaluarea continuă.
50

Evaluarea întregii unităţi în străinătate (OPIR )
O altă abordare este avută în vedere de proiectul OPIR. În acest proiect, perioada de mobilitate va fi situată într-un
moment în timp în care formabilii vor fi aproape să fi obţinut rezultatele învăţării aşteptate pentru unitatea în cauză. În
timpul perioadei de mobilitate ei vor finaliza procesul de învăţare pentru aceste rezultate ale învăţării. Evaluarea în
străinătate se va referi la întreaga unitate şi nu doar la rezultatele învăţării dobândite în timpul mobilităţii.
Prin urmare, chiar dacă perioada de mobilitate va viza doar o parte a unităţii, unitatea completă va fi evaluată şi această
evaluare va fi validată şi recunoscută când formabilul se întoarce la instituţia de origine.

48 ECVET ASSET a fost un proiect pilot finanţat prin acţiunile centralizate ale Programului de învăţare pe toată durata vieţii în perioada
2008-2011. Mai multe informaţii pot fi găsite aici: http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=9
49 Pentru mai multe informaţii despre această modalitate de evaluare sumativă vezi eduscol - numai în limba franceză
(http://eduscol.education.fr/cid47722/ controle-en-cours-de-formation.html )
50 Proiectul OPIR este un proiect pilot finanţat prin acţiunile centralizate ale Apelului pentru propuneri de proiecte al Programului de
învăţare pe toată durata vieţii. Pentru mai multe informaţii, consultaţi:
http://www.ecvet-projects.eu/Projects/ProjectDetail.aspx?id=8
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C16. Elementele dintr-un Memorandum de Înţelegere

Nu există încă un şablon convenit sau o listă clară a elementelor care trebuie incluse în MoU, iar proiectele pilot în curs
de desfăşurare experimentează abordări diferite (de la o versiune ‘minimalistă’ la una mult mai detaliată). Tabelul 18 de
mai jos ilustrează principalele elemente care pot fi găsite într-o selecţie a proiectelor pilot ECVET în curs de
desfăşurare.
Pe măsură ce proiectele pilot ECVET avansează, exemple de MoU sunt adăugate în Toolbox pe website-ul
51
proiectului .
Tabelul 18 | Ce includ proiectele pilot ECVET în MoU?
Articolele prezente în MoU ale celor mai multe proiecte

Comentariu

Introducere – Ce este MoU şi care este statutul său
Identificarea autorităţilor competente care semnează
MoU (denumirea instituţiei, adresa, etc.)

Unele proiecte identifică, de asemenea, rolul persoanei
care semnează

Descrierea autorităţii competente care semnează
Memorandumul de Înţelegere (care este competenţa ei
în cadrul sistemului de calificări)

Unele proiecte folosesc o descriere textuală, altele se
referă la funcţiile autorităţilor competente, aşa cum sunt
descrise în Întrebări şi răspunsuri ECVET

Calificările vizate prin MoU

Nivelul de detaliu în care sunt descrise calificările în MoU
variază: unele menţionează doar titlurile în ţările
partenere, altele includ, într-o Anexă, şi descrierea
unităţilor care vor face obiectul mobilităţii

Unităţile rezultatelor învăţării

Unele proiecte menţionează doar titlurile unităţilor
identificate ca fiind comune, altele includ descrierea
rezultatelor învăţării într-o anexă. Câteva MoU nu se
referă la unităţi (aceasta figurează doar în RÎ)

Durata de valabilitate a MoU
Semnăturile şi formulele prin care instituţiile acceptă
condiţiile din MoU
Elemente suplimentare prezente în unele MoU

Proiectele care menţionează acest aspect

Identificarea furnizorilor VET care au dreptul să

ASSET

desfăşoare mobilităţi utilizând ECVET în cadrul
Memorandumului de Înţelegere

VaLOGReg (tipul de furnizori, nu neapărat numele exact
ale instituţiilor)

Informaţii cu privire la natura şi/sau durata schimburilor
de mobilitate

M.O.T.O.

Aerovet

Împărţirea responsabilităţilor în privinţa mobilităţii între
organizaţia de origine şi cea gazdă (cine ce face)

Aerovet

Angajamentul la anumite principii de calitate pentru

Aerovet

diferite aspecte ale mobilităţii

M.O.T.O

M.O.T.O

Recomfor
Informaţii despre cine va evalua şi, eventual, cum

Aerovet - de asemenea, informaţii cu privire la
diferitele niveluri de performanţă care să fie utilizate
de evaluatori
M.O.T.O

Informaţii despre modul în care rezultatele învăţării vor fi

Aerovet – indică cine este responsabil de acest aspect

validate şi recunoscute

Recomfor – arată modul în care unităţile de referinţă se
referă la certificările naţionale

Notă: RÎ se referă la acordul de învăţare
51 http://www.ecvet-projects.eu/Toolbox/ToolboxList.aspx?id=16
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C17. Elementele dintr-un Acord de Învăţare

La fel ca în MoU, nu există încă un şablon conventit sau o listă clară a elementelor care trebuie incluse în acordul de
învăţare, iar proiectele pilot în curs de desfăşurare experimentează abordări diferite. Diferenţele şi părţile comune bazate
pe un eşantion de proiecte sunt prezentate în Tabelul 19 de mai jos.
Pe măsură ce proiectele pilot ECVET avansează, exemple de acorduri de învăţare sunt adăugate în Toolbox pe website52
ul proiectului .
Tabelul 19 | Ce prevăd proiectele pilot ECVET în acordurile lor de învăţare?
Articolele prezente în RÎ ale celor mai multe proiecte
Introducere – ce sunt RÎ şi cum să fie folosite

Comentariu

Identificarea formabilului vizat de RÎ
(nume şi alte detalii)
Identificarea instituţiilor de origine şi gazdă (numele
instituţiei, etc.)

Câteva RÎ includ, de asemenea, o descriere a rolurilor lor

Calificarea în curs de pregătire de către formabil
Titlurile şi descrierile unităţilor de rezultate ale învăţării,

Această informaţie este, uneori, într-o Anexă

care sunt implicate în schimbul de mobilitate respectiv
(ce va învăţa formabilul în timpul mobilităţii) şi punctele
ECVET asociate*
Informaţii despre procedura de evaluare pentru formabil
(cine va evalua, când şi cum)
Informaţiile de bază cu privire la perioada mobilităţii: când
va avea loc, cine este persoana de contact

Mai multe proiecte includ o grilă de evaluare pentru a fi
utilizată de către evaluator în RÎ
Natura informaţiilor cu privire la acest punct variază

Semnăturile celor trei părţi (instituţia gazdă şi de origine şi
formabilul)
Elemente suplimentare prezente în unele RÎ
Activităţile de învăţare la care formabilul va participa în
timpul mobilităţii
Aspectele practice privind mobilitatea, cum ar fi: cerinţele
lingvistice, costurile, cazarea, asigurarea etc.

Proiectele care menţionează acest aspect
M.O.T.O
Recomfor
ASSET
VaLOGReg
Recomfor
Credchem

Obligaţiile diferitelor părţi

Recomfor
ASSET
Recomfor

* În funcţie de modul în care punctele ECVET sunt folosite în proiecte

52 http://www.ecvet-projects.eu/Toolbox/ToolboxList.aspx?id=17
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C18. Posibila utilizare a mobilităţii Europass
ca foaie matricolă
Mobilitatea Europass este o înregistrare a oricărei perioade organizate de timp (numită experienţă de Mobilitate
Europass), pe care o persoană o petrece într-o altă ţară europeană cu scopul de învăţare sau de formare. Aceasta
include, de exemplu:
ǯ_ un loc de muncă într-o companie;
ǯ_ un termen academic, ca parte a unui program de schimb;
ǯ_ un stagiu de voluntariat într-o organizaţie non-guvernamentală (ONG).
Experienţa de mobilitate este monitorizată de două organizaţii partenere, prima în ţara de origine şi cea de a doua în
ţara gazdă. Ambii parteneri se pun de acord cu privire la scopul, conţinutul şi durata experienţei; un mentor este
identificat în ţara gazdă. Partenerii pot fi universităţi, şcoli, centre de formare, companii, ONG-uri, etc.
Sursa: Website-ul Europass

53

Mobilitatea Europass conţine deja informaţii de bază care identifică formabilul, instituţia gazdă şi instituţia de origine. De
asemenea, conţine deja o descriere a abilităţilor şi a competenţelor ce vor fi dobândite în timpul mobilităţii (vezi Tabelul
20), inclusiv competenţele cheie (cum ar fi comunicarea sau TIC). Utilizarea ECVET va permite menţionarea acestei
înregistrări la rezultatele învăţării şi la unităţile de calificări în sistemul de origine. Modelul de Mobilitate Europass
conţine, de asemenea, frecvent posibilitatea de a înregistra informaţii despre cursuri promovate în timpul perioadei de
mobilitate. Totuşi, informaţiile despre cursuri pot fi înlocuite cu informaţii despre unităţile de rezultate ale învăţării şi, de
asemenea, pot înregistra punctele ECVET pentru unitatea dată.
Tabelul 20 | Extras din şablonul Mobilitate Europass
5.A DESCRIEREA APTITUDINILOR ŞI A COMPETENŢELOR DOBÂNDITE ÎN
TIMPUL EXPERIENŢEI MOBILITĂŢII EUROPASS (NR)

Activităţi/sarcini îndeplinite
(29a) (*)
Abilităţile şi competenţele dobândite legate de locul de muncă
(30a)

Posibilitatea de a folosi descrierea ECVET
Competenţele lingvistice şi competenţele dobândite (dacă nu sunt incluse în ‘Abilităţile şi competenţele legate de locul de muncă’)

(31a)

Posibilitatea de a folosi descrierea ECVET
Abilităţile IT şi competenţele dobândite (dacă nu sunt incluse în ‘Abilităţile şi competenţele legate de locul de muncă’)

(32a)

Posibilitatea de a folosi descrierea ECVET
Abilităţile şi competenţele organizatorice dobândite (dacă nu sunt incluse în ‘Abilităţile şi competenţele legate de locul de muncă’)
Posibilitatea de a folosi descrierea ECVET
Abilităţile şi competenţele sociale dobândite (dacă nu sunt incluse în ‘Abilităţile şi competenţele legate de locul de muncă’)
Posibilitatea de a folosi descrierea ECVET
Alte aptitudini şi competenţe dobândite
Posibilitatea de a folosi descrierea ECVET

(33a)
(34a)
(35a)

Data

Semnătura persoanei de referinţă / mentorului

(36a)

(37a) (*)

Semnătura titularului
(38a) (*)

(*)

dd

mm

yyyy
NB: Acest tabel nu este valabil fără semnăturile mentorului şi titularului Mobilităţii Europass. Rubricile
marcate cu asterisc sunt obligatorii.

53 http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/InformationOn/EuropassMobility.csp
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C19. Exemplu de aplicare a ECVET
şi de utilizare a transferului şi acumulării de credit

Secţiunea finală a acestui document prezintă un mic eşantion de exemple scrise ca ‘poveşti reale de viaţă’, care
ilustrează modul în care ECVET poate fi aplicat în practică, pentru a sprijini rutele de învăţare ale persoanelor.
Ruta individuală de învăţare a lui Simo snowboarderul-bucătar (Finlanda)
Exemplu elaborat de Hanna Autere (Consiliul Naţional al Educaţiei din Finlanda)
După cum s-a prezentat în secţiunea C.7, sistemul de calificări din Finlanda facilitează dezvoltarea rutelor
individualizate de învăţare prin combinarea unităţilor obligatorii şi opţionale ca unităţi la libera alegere. Povestea de
mai jos a snowboarderului Simo arată modul în care aceste concepte tehnice se pot potrivi la ruta de învăţare a unei
persoane tinere.
Figura 6 | Ruta de învăţare a lui Simo (Snowboarder - Bucătar) şi transferul şi acumularea creditului
Vara
lucrează la o
cafenea în
arhipelag

Intrarea pe piaţa
forţei de muncă în
catering şi servicii
hoteliere
20 de puncte de credit
Pregătirea mesei
de prânz
20 de puncte de credit
Sistemul de calificări finlandez:
tipurile de unităţi
Unitatea
obligatorie

Unitatea obligat.
în programul de
studiu

Unitatea
opţională

Unitatea de la
alte calificări

(instituţia
gazdă)

Toamna
Servicii în cafenea
20 puncte de credit

Pregătirea mesei
20 de puncte de credit

(instituţia de origine)

Pregătirea
mesei à la carte
10 puncte de credit

Vânzarea şi servirea
băuturilor
10 puncte de credit

Lucrează primăvara
într-un restaurant în
Alpi

Competenţa de a
lucra într-un bar sau
bucătărie

(instituţia gazdă)

(instituţia de origine)

Simo a fost un snowboarder activ, de când avea şapte ani. Acum, el ar dori să combine hobby-ul cu studiile şi cu
munca prin găsirea unei şcoli situate aproape de pârtiile de schi. El îşi va începe studiile la Institutul Levi, Colegiul
Profesional Lapland, prin urmare, el are acum posibilitatea nu numai să facă snowboard dar, în acelaşi timp, şi să
muncească, să studieze şi să obţină o calificare profesională la staţiunea de schi Levi, unde se află şcoala.
În toamnă, Simo îşi începe studiile vizând o calificare profesională în domeniul Servicii hoteliere, restaurant şi
catering. Cu alte cuvinte, el vrea să devină bucătar. Prima unitate pe care o pregăteşte este una obligatorie şi se
numeşte ‘Intrarea pe piaţa forţei de muncă în catering şi servicii hoteliere’. Simo îşi demonstrează competenţa
într-un test de abilităţi, care are loc într-un mic bistro. După Crăciun îşi continuă studiile la Institutul Levi. Următoarea
unitate pe care o pregăteşte este numită ‘Pregătirea mesei de prânz’. Este parte a Programului de studiu pentru
bucătari şi, prin urmare, obligatoriu pentru Simo. Studiile de la şcoală au fost planificate în conformitate cu sezonul de
schi. Prin urmare, este posibil ca Simo să lucreze în timpul sezonului de schi la restaurantul din staţiunea de schi şi să
ia testul de demonstrare a abilităţilor în aprilie, înainte ca sezonul de schi să se termine.
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Simo este în formă bună. El a avut posibilitatea să facă snowboard în fiecare zi pe tot parcursul primăverii, atunci când
nu studia sau nu lucra. El obţine un loc de muncă pentru sezonul de vară în Turku/arhipelagul Åbo, unde lucrează la o
cafenea mică. Meniul cafenelei include, de asemenea, masa de prânz. Acum, Simo îşi poate extinde, de asemenea,
competenţa în serviciul clienţi. Prin urmare, el convine cu şcoala să facă o demonstraţie a abilităţilor în luna august
pentru unitatea numita ‘Servicii în cafenea’, care este o unitate opţională pentru el. În toamnă, el îşi continuă studiile la
şcoală, unde se organizează a doua unitate obligatorie a Programului de studiu pentru bucătari: ‘Pregătirea mesei’.
Simo primeşte un alt loc de muncă în staţiunea de schi pentru sezonul de Craciun. La restaurant, el îşi demonstrează
competenţa în ‘Pregătirea mesei’. Acum, că Simo a trecut teste de abilităţi în toate unităţile obligatorii ale calificărilor
profesionale, el devine interesat de vârfurile mai înalte ale munţilor. El reuşeşte să obţină un loc de muncă în Alpii
austrieci pentru sezonul de schi. Lucrează serile în bucătăria unui restaurant, dar zilele şi le petrece făcând
snowboarding. Înainte să plece într-o mobilitate în Austria, Simo semnează un acord de învăţare la centrul său de
formare profesională de acasă. După semnarea acordului, el ştie exact modul în care această perioadă de lucru în
străinătate va fi recunoscută ca parte a calificării sale. Profesorul lui Simo a convenit cu angajatorul austriac asupra
rezultatelor învăţării vizate şi asupra modului în care acestea vor fi evaluate. În timpul negocierilor, devine evident că
sarcinile lui Simo la locul de muncă sunt destul de solicitante şi că rezultatele învăţării ar corespunde unităţii opţionale a
calificării numite ‘Meniuri à la carte’.
Simo decide să stea în Alpi până în vară. Proprietarul restaurantului austriac a decis că Simo poate continua să lucreze
în restaurantul său. Un motiv pentru a rămâne în Alpi un pic mai mult ar putea fi faptul că Simo a întâlnit-o pe Giulietta,
o italiancă formabilă în acelaşi domeniu şi care, de asemenea, lucrează acolo. Giulietta este o fată aventuroasă, care
este, de asemenea, un snowboarder excelent şi nu se teme de provocări noi.
După terminarea verii, Simo decide să se întoarcă acasă pentru a-şi continua studiile. Împreună cu Giulietta, ei se
întreabă dacă Giulietta ar putea veni în Finlanda, fie pentru a studia, fie pentru a lucra. Acum, Simo are competenţa de a
lucra ca bucătar şi el va putea, de asemenea, să lucreze într-un mic restaurant sau într-un bar la vânzări şi servicii
pentru clienţi. El vrea să îşi extindă competenţa şi a decis să facă o demonstraţie de abilităţi în ‘Vânzarea şi servirea
băuturilor’.
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