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I. PREZENTARE GENERALĂ A SCOPURILOR, ACTIVITĂȚILOR ȘI PRODUSELOR ECVET –
TURISM PENTRU SĂNĂTATE PACHETUL DE LUCRU 3

Pachetul 3 ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE include acitivitățile menite să definească un
plan de activități coerent pentru activarea procesului ECVET în aria configurațiilor
profesionale din turismul pentru sănătate, definite în anteriorul pachet 2.
Definirea acestui plan de acțiune ECVET se va înfăptui prin colectarea, analizarea și
adaptarea experiențelor și bunelor practici deja realizate pentru transparența și
recunoașterea competențelor și calificărilor și pentru procesul de activare ECVET.
Legat de experiențele și bunele practici deja realizate cu scopul specific al procesului de
activare ECVET, proiectul se concentrază special pe procesul ECVET activat în cadrul
proiectului LdV ToI ”Evidențierea competențelor” (www.highlightcompetences.eu), de la
definirea și semnarea (deși nu pentru sectorul turism) a primului ECVET MoU European,
devenit oficial la 4 septembrie 2009 la Atena.
În activitatea de cercetare și colectare a bunelor practice (în primul rând prin analiza la
birou) s-a acordat o atenție deosebită experiențelor legate de transparența și recunoașterea
calificărilor și competențelor în sistemele VET europene ale sectorului de turism pentru
sănătate.
Planul de acțiune conține:
-

-

Un raport asupra cercetării, analizării și adaptării experiențelor și bunelor practici
deja realizate pentru transparența și recunoașterea calificărilor și competențelor și
asupra activării ECVET, atât în sectorul turism pentru sănătate cât și în alte contexte
EU VET;
Planificarea activării sistemului ECVET în domeniul configurațiilor profesionale din
turismul pentru sănătate, definirea strategiilor, activităților și instrumentelor de
implementat de către parteneri pentru activarea și dezvoltarea procesului ECVET.

Acest plan, definit pe baza colectării și analizării bunelor practici, se va concentra pe
implicarea în proces, în fiecare țară, a instituțiilor publice competente, a partenerilor sociali
interesați și a furnizorilor VET, și pe metode de proiectare a calificărilor în termeni de unități
de învățare și rezultate cu alocare de puncte VET.
Partenerii au început definirea planului de acțiune ECVET pentru configurații profesionale în
turismul pentru sănătate după a doua întâlnire de consorțiu din Bruxelles (3 și 4 aprilie
2013), prin schițarea împreună a unui instrument comun ce urmează să fie utilizat de către
fiecare partener pentru activitatea de cercetare și colectare de bune practici în țările
participante.
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Planul de acțiune ECVET a fost elaborat până la a treia întâlnire de consorțiu din Perugia
(Italia) de la data de 17 și 18 iunie 2013, prin discuții, evaluare și validare comună, în
perspectiva implementării efective pe toată durata proiectului și chiar după acesta.
În următoarele pagini sunt prezentate: instrumentul comun folosit pentru cercetarea
bunelor practici, diferitele bune practici analizate în țările participante și strategia,
activitățile și instrumentele comune rezultate ale planului de acțiune ECVET.
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II. INSTRUMENTUL COMUN PENTRU ACTIVITĂȚILE DE CERCETARE ECVET - TURISM
PENTRU SĂNĂTATE PACHETUL DE LUCRU 3
1. Denumirea bunei practici/experienței:

2. Tipul proiectului sau inițiativei (ex: finanțat în cadrul unei inițiative EU, în cadru național,
etc.):

3. Necesitatea pentru care a fost definită și realizată buna practică/experiența:

4. Scopuri generale și obiective specifice:

5. Nivel/context de aplicare teritorial/sectorial:

6. Parteneri/dezvoltatori implicați:

7. Grupuri beneficiare/țintă (în termeni calitativi și cantitativi):
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8. Coordonate temporale/perioada de realizare:

9. Principalele conținuturi ale activităților:

10.1 Produse și rezultate – Descriere generală:

10.2 Produse și rezultate – Relația cu instrumentele europene comune Europass, EQF și
ECVET, și cu scopurile și obiectivele proiectului ECVET – Turism pentru sănătate:

10.3 Produse și rezultate – Durabilitate (rezultatele sunt încă în folosință ori terminate, și
pentru că):

10.4 Produse și rezultate – Piedici principale în calea exploatabilității:

10.5.1 Produse și rezultate – Transferabilitate probabilă (considerând generalitatea
contextelor de potențial transfer la nivel european, național, teritorial și sectorial):
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10.5.2 Produse și rezultate – Transferabilitate specifică (în special în cadrul ECVET – TURISM
PENTRU SĂNĂTATE):
Produse/rezultate
transferabile

De ce
sunt rezultatele transferabile
în cadrul ECVET – TURISM
PENTRU SĂNĂTATE

Cum
sunt rezultatele transferabile
în cadrul ECVET – TURISM
PENTRU SĂNĂTATE

Rezultat 1:
“……………………………”
Rezultat 2:
“……………………………”
Rezultat 3:
“……………………………”
Rezultat n :
“……………………………”
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ANEXA
Surse de documentare
folosite pentru analiză
Tip document

Titlu

Pagina web
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III. COLECTAREA ȘI ANALIZA EXPERIENȚELOR ȘI BUNELOR PRACTICI DEJA REALIZATE
ASUPRA TRANSPARENȚEI ȘI RECUNOAȘTERII COMPETENȚELOR ȘI CALIFICĂRILOR ȘI
ASUPRA ACTIVĂRII PROCESULUI ECVET: ANALIZA BUNELOR PRACTICI

A. ”Evidențierea competențelor”
1. Denumirea bunei practici/experienței:
Evidențierea competențelor – Colaborare europeană pentru un sistem de transfer de
credite pentru VET-ECVET, necesități profesionale și competențe asociate ale firmelor
colaborante în sectorul servicii (http://www.highlightcompetences.eu/).
2. Tipul proiectului sau inițiativei (ex: finanțat în cadrul unei inițiative EU, în cadru național,
etc.):
”Evidențierea competențelor” reprezintă un proiect tip Transfer de inovație finanțat în cadrul
sub-programului Leonardo da Vinci al Programului de învățare pe tot parcursul vieții 2007-2013
al Agenției LdV italiene.
3. Necesitatea pentru care a fost definită și realizată buna practică/experiența:
Proiectul ”Evidențierea competențelor” este bazat pe necesitatea de a satisface nevoia de
transparență și recunoaștere a rezultatelor de învățare obținute de indivizi în diferite contexte
de învățare (formal, non-formal, informal) și a țărilor europene, în special la nivel sectorial în
cadrul sistemelor VET din sectorul de administrare al instituțiilor orientate spre servicii de
curățenie și de logistică.
4. Scopuri generale și obiective specifice:
Pentru a satisface nevoia de transparență și recunoaștere a rezultatelor de învățare obținute de
indivizi în cadrul sistemelor VET din sectorul de administrare al instituțiilor, proiectul are ca scop
dezvoltarea unui proces de cooperare europeană bazat pe ECVET – Sistemul European de
Transfer de Credite pentru VET.
La acest scop, proiectul are ca obiectiv specific implementarea celor 4 faze ale ECVET:
1) Stabilirea Parteneriatului European și conformitatea între calificările și rezultatele
învățării (unități și unități de credit), prin parteneri sociali din sectorul vizat și instituțiile
publice competente la diferite nivele din țările participante prin semnarea unui
Memorandum de Înțelegere ce folosește principii EQF comune;
2) Contract de Studii: semnat de către organizațiile emitente și organizațiile gazdă și de
către ucenic/muncitor, îm concordanță cu Memorandumul de Înțelegere, conținând o
descriere a rezultatelor de învățare (unități/părți din unități și punctele credit aferente)
3) Acordarea creditelor ECVET: creditele ecvet se acordă după evaluarea rezultatelor de
învățare și se înregistrează utilizând documente Europass, detaliind cunoștințe, abilități,
competențe și puncte credit asociate cu rezultatele de învățare atinse;
4) Transferul, validarea și acumularea creditelor ECVET: în conformitate cu
Memorandumul de Înțelegere și cu Contractul de Studii creditele vor fi transferate,
validate și recunoscute pentru obținerea calificării vizate, prin acumulare, conform
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reglementărilor naționale.
5. Nivel/context de aplicare teritorial/sectorial:
Nivel/context teritorial
Țările europene reprezentate de către partenerii ”Evidențierea competențelor” sunt Italia,
Franța, Malta, Grecia, Polonia, Spania și Elveția. Trebuie menționat faptul că în Italia principalul
context teritorial de aplicare este regiunea Umbria ca partener asociat la proiect.
Nivel/context sectorial
Sectorul economic pe care se axează ”Evidențierea competențelor” este administrarea
instituțiilor, cu accent principal pe serviciile de curățenie și de logistică. Proiectul a început din
ramura de servicii a mișcării de colaborare, dar procesul ECVET activat de către Memorandumul
de Înțelegere al proiectului pentru ”Responsabil Locație în Serviciile de Curățenie” se lărgește
treptat la tot sectorul italian de administrare de instituții, prin aderarea unor parteneri sociali
naționali ca Federazione Imprese di Servizi - FISE (www.fise.org) și a unor regiuni italiene.
6. Parteneri/dezvoltatori implicați:
Parteneriatul ”Evidențierea competențelor” include organizații colaborante din sectorul servicii
la nivel național (în Italia, Consorzio Nazionale Servizi și Associazione Nazionale delle
Cooperative di Servizio e Turismo; în Spania Fundación EZAI; în Malta Koperattivi Malta),
instituții publice (franceze - Commission Nationale de la Certification Professionnelle și italiene
ITACA), și organizații specializate VET (italiene Aris Formazione e Ricerca Società Cooperativa,
franceze Centre de Ressources pour le Développement, poloneze ZDZ – Zaklad Doskonalenia
Zawodowego, grecești Econometrica Ltd, elvețiene Fondazione ECAP).
La proiectul ”Evidențierea competențelor” mai sunt associate de asemenea autoritatea
competentă VET a regiunii Umbria din Italia și partenerul social sectorial național ONBSI –
Organismo Nazionale Bilaterale Servizi Integrati. Tot în Italia partenerul social național FISE și
alte regiuni au început procedurile de adeziune la Memorandumul de Înțelegere al proiectului
”Evidențierea competențelor”.
7. Grupuri beneficiare/țintă (în termeni calitativi și cantitativi):
În termeni calitativi, beneficiarii vizați de către proiectul ”Evidențierea competențelor” și
Memorandumul de Înțelegere ECVET asociat acestuia sunt specialiștii care activează ca
”Responsabil Locație în Serviciile de Curățenie”, care coordonează și administrează una sau mai
multe echipe în operațiile serviciilor de curățenie în una sau mai multe locații concrete, cum
sunt întreprinderi, magazine, școli, fabrici, spitale sau drumuri, asigurând servicii de curățenie la
standardele contractuale și conforme cu regulamentele companiei și cu Sistemul calității
adoptat, participând direct și la activități de curățenie alături de personalul de curățenie, ca șef
de echipă.
În termeni cantitativi, procesul demarat de proiectul ”Evidențierea competențelor” a fost
finalizat pentru 12 specialiști din Umbria, incluși în grupul experimental, cu certificarea formală
a rezultatelor învățării în data de 22.02.2011 (cf. Standardelor de certificare profesională
publicate în Jurnalul Oficial al Regiunii Umbria:
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=110302A10SO2.pdf&t=so&p=1)
8. Coordonate temporale/perioada de realizare:
Proiectul LdV ”Evidențierea competențelor” a fost supus spre aprobare agenției naționale
italiene LdV în februarie 2007. După aprobarea sa, proiectul a fost început la data de 15
Proiect numărul 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi
Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

11

WP3 – Planul de acțiune pentru procesul ECVET (R9)
Numărul proiectului: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronim: ECVET - Health-Tourism (ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE)

noiembrie 2007, durând până la 14 noiembrie 2009 (24 de luni). Câteva aspecte ale proiectului
sunt încă în vigoare:
- Memorandumul de Înțelegere ECVET semnat la Atena în septembrie 2009 pentru
”Responsabil Locație în Serviciile de Curățenie” încă funcționează și este implementat
continuu prin aderarea de parteneri-cheie noi;
- Pagina web a proiectului http://www.highlightcompetences.eu/ este încă accesibilă.
9. Principalele conținuturi ale activităților:
Programul de lucru al proiectului ”Evidențierea competențelor” a fost împărțit în 8 pachete de
lucru:
1- Analiza și cercetarea preliminară pentru transferul inovației și activarea procesului
ECVET
2- Planul operativ pentru transferul inovației și implementarea procesului ECVET
3- Memorandumul de Înțelegere ECVET
4- Contractul de Studii ECVET
5- Acordarea creditelor ECVET
6- Transferul, validarea și acumularea creditelor ECVET
7- Controlul calității proiectului
8- Punerea în valoare (diseminarea și exploatarea) rezultatelor proiectului
Practic, activitățile de proiect s-au axat pe definirea și formalizarea la nivel european (Atena
04.09.2009) a Memorandumul de Înțelegere pentru calificarea ”Responsabil Locație în Serviciile
de Curățenie”, descris în termeni de rezultate ale învățării (unități, părți de unități și credite
ECVET aferente). Aplicarea experimentală a Memorandumul de Înțelegere a avut loc în primul
rând în Italia, în special în Umbria, de către solicitantul Aris și pe baza interesului serviciilor
colaborante COSP TecnoService din Umbria de a activa un process pentru transparența și
recunoașterea competențelor resurselor sale umane cu sarcini legate de ”Responsabil Locație
în Serviciile de Curățenie”, cu scopul recunoașterii acestei calificări în conformitate cu ”Directiva
Credite” a Regiunii Umbria (DGR 1429 2007). Utilizând, în conformitate cu reglementările
regionale, resurse profesionale cu competențe și titluri (Îndrumător Credite), Aris a desfășurat
activități pentru a asigura transparența competențelor angajaților, producând o descriere a
rezultatelor de învățare verificate, în termeni calitativi și cantitativi (unități, părți de unități și
credite ECVET aferente), în conformitate cu Memorandumul de Înțelegere, pregătind de
asemenea un model de Supliment la Certificatul Europass pentru acordarea creditelor (cf.
Broșurii
”Evidențierea
competențelor”
descărcabile
la
adresa
http://www.highlightcompetences.eu).
10.1 Produse și rezultate – Descriere generală:
”Evidențierea competențelor” a implementat procesul ECVET prin semnarea și aplicarea
primului Memorandum de Înțelegere ECVET în UE, stabilind parteneriatul european și
echivalarea calificării profesionale ”Responsabil Locație în Serviciile de Curățenie” și pentru
rezultatele de învățare supuse proceselor de transfer, evaluare și validare.
În termeni generali, principalele produse și rezultate ale proiectului ”Evidențierea
competențelor” sunt:
- Conceperea unei calificări profesionale europene pentru ”Responsabil Locație în
Serviciile de Curățenie”, document trans-national partajat de către toți partenerii
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europeni participanți, ce descrie în termeni de activități, sarcini, unități de învățare și
rezultate și corespondența între unități și punctele credit aferente;
- Un model complet și o versiune oficială a Memorandumul de Înțelegere ECVET
conținând: o introducere referitoare la originea și contextul general al Memorandumul
de Înțelegere, prevederile existente la nivel european legate de Memorandumul de
Înțelegere, definițiile, obiectivele generale și specifice ale Memorandumul de Înțelegere;
forma și conținutul Memorandumului de Înțelegere în termeni de participanți, scop,
validare și eficiență; calificarea concepută anterior, pentru a stabili corespondența
europeană a proceselor de evaluare, transfer și acumularea rezultatelor de învățare
atinse în context formal, informai și non-formal (unități, părți de unități și credite
aferente); mecanismele de implementare a Memorandumului de Înțelegere și cele de
dialog și de cooperare administrativă, reglementările legate de naționalitate, revizuirea
contactului și notificarea de sistare a acestuia;
- Un model și o versiune experimentală în conformitate cu Memorandumul de Înțelegere
și cu reglementările regionale din Umbria, a Contractelor de Studii ECVET, folosite în
procesul de asigurare a transparenței și recunoaștere a rezultatelor de învățare activate
în regiunea Umbria în timpul fazei de aplicare experimentală a Memorandumului de
Înțelegere;
- Un model de certificare a rezultatelor învățării bazat pe Suplimentul Certificatului
Europass.
Procesul ECVET activat de proiectul ”Evidențierea competențelor” a fost finalizat în regiunea
Umbria, în conformitate cu ”Directiva Credite” regională (DGR 1429 2007) prin: aderarea
regională la Memorandumul de Înțelegere, includerea calificării profesionale în Cadrul
Regional de Calificări, definirea standardelor profesionale și de certificare regionale
specifice pentru calificarea profesională, recunoașterea oficială a rezultatelor de învățare
implicate pentru 12 specialiști din Umbria.
Procesul ECVET activat de proiectul ”Evidențierea competențelor” se extinde în momentul
de față prin noi aderări la Memorandumul de Înțelegere la alte regiuni italiene și la alți
parteneri sociali. Proiectul ”Evidențierea competențelor” se află în procesul de selecție a
proiectelor pilot ECVET prezentate de DG ale Educației și Culturii la Conferința de Lansare
EQARF-ECVET ”De la principii la implementare”.
Adoptarea rezultatelor proiectului ”Evidențierea competențelor” oferă abordări și
instrumente utilizabile în procesul ECVET ce urmează să fie activat prin ECVET – TURISM
PENTRU SĂNĂTATE.
Pentru probleme legate de drepturile de proprietate/copyright trebuie menționat că
proiectul ”Evidențierea competențelor” a fost realizat de un Consorțiu cu același partener
solicitant al ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE (ARIS Formazione e Ricerca Società
Cooperativa).
10.2 Produse și rezultate – Relația cu instrumentele europene comune Europass, EQF și
ECVET, și cu scopurile și obiectivele proiectului ECVET – Turism pentru sănătate:
Europass: Relația principală între produsele și rezultatele proiectului ”Evidențierea
competențelor” și principiile și instrumentele comune europene din Portofoliul Europass (CV
Europass, Pașaport Lingvistic Europass, Document de Mobilitate Europass, Supliment Europass
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la Certificatul profesional, Suplimentul Europass la Diplomă) este realizată prin definirea unui
model de certificat al rezultatelor învățării pentru Responsabil Locație în Serviciile de Curățenie
(cf.
Broșurii
”Evidențierea
competențelor”
descărcabile
la
adresa
http://www.highlightcompetences.eu), bazat pe documentașia Suplimentului Europass la
Certificatul
Profesional,
în
special
pe
exemplul
Cedefop
(http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CSupplement/CSExa
mples.csp).
Cauza este faptul că Suplimentului Europass la Certificatul Profesional se va emite de către
autoritățile de certificare competente persoanelor care dețin un certificate de pregătire și
educație profesională (în cazul Memorandumului de Înțelegere pentru proiectul ”Evidențierea
competențelor” certificările legate de rezultatele de învățare pentru Responsabil Locație în
Serviciile de Curățenie) adăugând informații suplimentare celor deja incluse pe certificatul
oficial, făcându-l mai ușor de înțeles, în special de către angajatorii sau instituțiile din afara țării
emitente.
EQF: Relația principală între produsele și rezultatele proiectului ”Evidențierea competențelor” și
principiile și instrumentele comune europene ale Cadrului European de Calificări este definită la
modul general dar clar în rezumatul proiectului ”Evidențierea competențelor”: ”Din perspectiva
ECVET și EQF, proiectul va permite în mod special partenerilor elaborarea comună de referințe
pentru activități, competențe și certificări pentru meseriile identificate în sectorul servicii
(curățenie și logistică), transferând metodologia europeană a ”profesionalizării durabile”. Mai
exact, la pornirea proiectului ”Evidențierea competențelor”, după prezentarea calificărilor
existente pentru activitățile de curățenie și logistică din Europa și verificarea comună a
definițiilor deficitare pentru rezultatele de învățare ale persoanelor responsabile de lucrul în
echipă, discuția partenerilor s-a axat pe problema determinării unei arii de activități și nivele de
exercițiu comune pentru specialiștii vizați, pe găsirea unei soluții comune pentru a clasifica noile
calificări profesionale preconizate în cadrul EQF, în cazul specific, la nivelul EQF 4
(http://www.highlightcompetences.eu/?q=taxonomy/term/27).
ECVET: Relația între produsele și rezultatele proiectului ”Evidențierea competențelor” și
prinipiile și instrumentele comune europene ale Sistemului European de Credite pentru
Pregătire și Educație Profesională este este directă și semnificativă: procesul ECVET demarat de
proiectul ”Evidențierea competențelor” prin Memorandumul de Înțelegere ECVET este încă
unic pe plan european și cei 12 Responsabili Locație în Serviciile de Curățenie din Umbria rămân
singurii specialiști în Europa pentru care s-au aplicat în totalitate prevederile ECVET legate de
recunoașterea, transferul și acumularea de rezultate ale învățării.
ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE: relația între produsele și rezultatele proiectului
”Evidențierea competențelor” și scopurile și obiectivele ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE
este definită clar de însuși ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE: ”adoptarea rezultatelor
proiectului ”Evidențierea competențelor” – abordările extise și instrumentele utilizabile direct
pentru procesul ECVET pe care noul își proiect propune să le valideze (în special
Memorandumul de Înțelegere, Contractele de Studii, Suplimentul Europass la Certificatul
Profesional, ...).
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10.3 Produse și rezultate – Durabilitate (rezultatele sunt încă în folosință ori terminate,
și pentru că):
Principalul produs și rezultat al proiectului ”Evidențierea competențelor” este
Memorandumului de Înțelegere ECVET pentru ”Responsabil Locație în Serviciile de Curățenie”,
încă în uz și implementat la niveluri diferite:
- Cel mai improtant rezultat în termeni de durabilitate a proiectului este adoptarea
completă a Memorandumului de Înțelegere ECVET de către o autoritate teritorială cu
competență legislativă în calificarea și certificarea VET cum este Regiunea Umbria:
trebuie subliniat faptul că Regiunea Umbria nu doar a aderat la Memorandumul de
Înțelegere, incluzând în Cadrul de Calificări Regional și calificarea profesională
”Responsabil Locație în Serviciile de Curățenie” (sub denumirea Capo cantiere / capo
commessa nei servizi di pulizia: publicat în Jurnalul Oficial al Regiunii Umbria, vezi
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=100324A14SS1.pdf&t=ss
&p=1), ci a definit și standardele de certificare profesională regionale pentru calificarea
profesională și a numit membrul comisiei publice pentru recunoașterea oficială a
rezultatelor de învățare a specialiștilor din Umbria vizați (publicat în Jurnalul Oficial al
Regiunii
Umbria,
vezi
http://www2.regione.umbria.it/bollettini/download.aspx?doc=110302A10SO2.pdf&t=s
o&p=1);
- Trebuie remarcat și faptul că prin aderarea altor regiuni și parteneri sociali cum sunt
FISE, procesul ECVET activat de proiectul ”Evidențierea competențelor” se extinde peste
granițele sistemelor VET teritoriale și sectoriale la întregul sector de administrare
instituții din Italia și în noi teritorii regionale, permițând astfel recunoașterea
rezultatelor de învățare dobândite a unui număr tot mai mare de specialiști italieni ce
lucrează ca Responsabil Locație în Serviciile de Curățenie;
- De asemenea, produsele și rezultatele proiectului ”Evidențierea competențelor” în
termeni de abordări, metode și instrumente operative sunt considerate ca bune practici
utile în dezvoltarea unor inovații relevante având ca scop transparența și recunoașterea
competențelor și calificărilor și în activarea procesului ECVET, sau pentru a fi transferate
în aceleași scopuri: ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE a dat o importanță specială
produselor și rezultatelor proiectului ”Evidențierea competențelor” și mai multe noi Dol
și Tol LdV pe prioritate ECVET, propuse și aprobate în 2010 la EACEA (CeSaTra, pentru
formatori de securitate în domeniul construcțiilor), și la Agenția Națională LdV Turcia
(MAS ECVET pentru specialiști în sectorul automobilelor).
Legat de motivațiile acestei durabilități semnificative a produselor și rezultatelor proiectului
”Evidențierea competențelor”, acestea sunt încă în uz și implementate deoarece:
- Satisfac direct necesitatea de transparență și recunoaștere a rezultatelor învățării de pe
piață (din dsectorul de lucru și de administrare a instituțiilor: lucrători și întreprinderi);
- Constituie un posibil (de fapt singurul) model utilizabil de către o institușie publică
teritorială competentă în VET (ex. : o Regiune Italiană) pentru a implementa
reglementările existente în materie de transparență și recunoaștere a rezultatelor de
învățare, asigurând în același timp portabilitatea lor în afara teritoriului regional;
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Sunt ușor transferabile în diferite contexte VET sectoriale și teritoriale, deoarece
abordările și instrumentele proiectului ”Evidențierea competențelor” sunt direct
împrumutate din cadrul ECVET și asociate la principalele aspecte organizaționale,
tehnice și calitative ale procesului ECVET.
10.4 Produse și rezultate – Piedici principale în calea exploatabilității:
Principalele piedici în calea exploatabilității produselor și rezultatelor proiectului sunt
identificate la următoarele nivele:
- Sectorial: luând în considerare partenerii sociali, trebuie subliniat că aderă de fapt la
Memorandumul de Înțelegere ECVET al proiectului ”Evidențierea competențelor” cele
mai importante organizații sectoriale italiene (în special Organismo Nazionale Bilaterale
Servizi Integrati - ONBSI, și Federazione Imprese di Servizi - FISE), reprezentând
colectivul de lucrători și întreprinderi în domeniul administrare a instituțiilor în Italia,
dincolo de aria originală a proiectului constituit de mișcarea de colaborare; totuși, până
la momentul actual, extinderea sectorială a Memorandumului de Înțelegere ECVET al
proiectului ”Evidențierea competențelor” la nivel european și în alte contexte naționale
de administrare a instituțiilor nu a depășit reprezentativitatea sectorială trans-națională
originală a partenerilor proiectului ”Evidențierea competențelor”. Această situație poate
fi legată de doi factori. În primul rând, relevanța economică și europeană a sectorului
vizat de Memorandumul de Înțelegere: contextul inițial sub-sectorial al proiectului
(mișcare de colaborare în sectorul de administrare instituții), spre deosebire de întregul
sector de administrare instituții, nu este reprezentat în același mod în diferitele contexte
nationale din Europa (există țări europene în care mișcarea de colaborare și nu doar în
sectorul administrare instituții, este absent sau slab sau nu este integrat în organismul
național sectorial de administrare instituții): cu alte cuvinte, extinderea/integrarea
Memorandumului de Înțelegere ECVET în întregul sector de administrare instituții, mai
puternic și mai omogen pe intreg teritoriul european în comparație cu segmentul de
colaborare, poate constitui un important element de susținere a unei exploatabilități
mai mari a produselor și rezultatelor proiectului la nivel sectorial. Capacitatea unei
rețele europene: a doua problemă este că sectorul de administrare instituții la nivel
european, luând în considerare și sistemele VET specifice, nu este caracterizat printr-o
importanță specială a rețelelor europene asociate. Din punctul de vedere al ECVET –
TURISM PENTRU SĂNĂTATE, luând în considerare contextul sectorial al proiectului, se
pare că aceste piedici la exploatabilitatea produselor și rezultatelor proiectului pot fi
relevante.
- Geografic: luând în considerare țările europene, se pare că exploatabilitatea poate
depinde și de legătura competenței în VET între autoritățile naționale și teritoriale (în
special regiunile), deoarece experiența proiectului a demonstrat că este mai simplu și
mai ușor să obții aderarea la Memorandumul de Înțelegere a unei autorități regionale
cum e regiunea Umbria (și implicarea graduală a altor regiuni italiene), decât aderarea
unor intituții naționale competente în calificarea și certificarea VET.
- Lingvistic: Memorandumul de Înțelegere ECVET al proiectului ”Evidențierea
competențelor” este disponibil doar în engleză și în italiană.
- Cultural/tehnic: problemele de transparență și recunoaștere a rezultatelor de învățare și
-
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principiile și instrumentele europene asociate acestora (în special Europass, EQF și
ECVET) nu sunt stăpânite suficient de către reprezentanții cheie și de către specialiști.
10.5.1 Produse și rezultate – Transferabilitate probabilă (considerând generalitatea
contextelor de potențial transfer la nivel european, național, teritorial și sectorial):
Se pare că produsele și rezultatele proiectului ”Evidențierea competențelor”, în special
Memorandumul de Înțelegere, sunt caracterizate de un înalt nivel de transferabilitate în noi
contexte naționale, teritoriale și sectoriale europene, pentru o arie largă de rezultate de
învățare și calificări profesionale (după cum reiese și din sectoarele și calificările diverse
asociate Dol și Tol LdV axate pe prioritate ECVET și legate de proiectul ”Evidențierea
competențelor” în desfășurare între apelurile Programului de învățare pe tot parcursul vieții
2010-11: Formatori de Securitate certificati VET (CeSaTra): O intervenție experimentală pentru
a asigura transparența și pentru a recunoaște competențele formatorilor în materie de
securitate în sistemele VET europene ale sectorului Construcții, MAS ECVET: Mobilitate în
Sectorul Automobile prin ECVET.
Nivelul înalt de transferabilitate în alte contexte poate fi asociat faptului că aceste abordări și
instrumente sunt direct împrumutate din previziunile cadrului ECVET și ale Recomandării ECVET
de la 18 iunie 2008, și sunt legate de aspectele calitative, tehnice și organizaționale ale
procesului ECVET, tratate pentru a împărtăși conținut și a-l face ușor accesibil la nivel european.
Concret, proiectu ”Evidențierea competențelor” oferă:
- Un model și un exemplu practic de Memorandum de Înțelegere pentru stabilirea
parteneriatului ECVET, conținând, dincolo de configurația profesională specifică în
termeni de unități și rezultate de învățare, un set complex de prevederi ușor adaptabile
la alte calificări și sectoare: o introducere referitoare la originea și contextul general al
Memorandumul de Înțelegere, prevederile existente la nivel european legate de
Memorandumul de Înțelegere, definițiile, obiectivele generale și specifice ale
Memorandumul de Înțelegere; forma și conținutul Memorandumului de Înțelegere în
termeni de participanți, scop, validare și eficiență; corespondența europeană a
proceselor de evaluare, transfer și acumularea rezultatelor de învățare atinse în context
formal, informai și non-formal (unități, părți de unități și credite aferente); mecanismele
de implementare a Memorandumului de Înțelegere și cele de dialog și de cooperare
administrativă, reglementările legate de naționalitate, revizuirea contractului și
notificarea de sistare a acestuia;
- Modele de documente pentru transferul și acumularea rezultatelor de învățare, cum ar
fi modelul pentru Contractele de Studii și modelul de certificare Supliment Europass la
Certificatul Profesional pentru transcrierea în documentația personală a rezultatelor
învățării și a unităților și punctelor acordate beneficiarului formării profesionale, ușor
adaptabile altor calificări și sectoare.
10.5.2 Produse și rezultate – Transferabilitate specifică (în special în cadrul ECVET –
TURISM PENTRU SĂNĂTATE):
De ce sunt rezultatele Cum
sunt
rezultatele
Produse/rezultate
transferabile în ECVET – transferabile în ECVET –
transferabile
TURISM PENTRU SĂNĂTATE
TURISM PENTRU SĂNĂTATE
Rezultat 1:
Memorandumul de Înțelegere Memorandumul
de
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”Memorandum de Înțelegere
ECVET
pentru
stabilirea
parteneriatului și echivalării
europene
a
calificării
Responsabil
Locație
în
Serviciile de Curățenie și
rezultatele învățării implicate
în procesele de transfer,
evaluare și validare”

ECVET
al
proiectului
”Evidențierea competențelor”
pentru Responsabil Locație în
Serviciile de Curățenie, fiind
primul Memorandum de
Înțelegere ECVET semnat în
Europa, constituie un prototip
și o referință utilă pentru orice
parteneriat
interesat
în
stabilirea de echivalări la nivel
european pentru calificări
profesionale și rezultate de
învățare recunoscute dincolo
de barierele sectoriale și
geografice între sistemele VET
europene.
Memorandumul de Înțelegere
ECVET
al
proiectului
”Evidențierea competențelor”
poate fi util penrtu ECVET –
TURISM PENTRU SĂNĂTATE
deoarece conține pe lângă
configurația
profesională
specifică în termeni de
rezultate ale unităților de
învățare, un set complex de
prevederi ușor adaptabile la
alte calificări și sectoare.

Înțelegere
ECVET
al
proiectului
”Evidențierea
competențelor” este ușor
transferabil la ECVET –
TURISM PENTRU SĂNĂTATE
acceptând, actualizând și
adaptând conținuturile sale
utile la calificarea sau
sectorul vizat, concret:
- introducere
referitoare la originea
și contextul general al
Memorandumul
de
Înțelegere;
- prevederile existente
la nivel european
legate
de
Memorandumul
de
Înțelegere;
- definițiile, obiectivele
generale și specifice
ale Memorandumul
de Înțelegere; forma
și
conținutul
Memorandumului de
Înțelegere în termeni
de participanți, scop,
validare și eficiență;
- corespondența
europeană
a
proceselor
de
evaluare, transfer și
acumularea
rezultatelor
de
învățare atinse în
context
formal,
informai și non-formal
(credite ECVET pentru
unități,
părți
de
unități, calificări);
- mecanismele
de
implementare
a
Memorandumului de
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-

Rezultat 3:
”Model
experimental
de
Contract de Studii ECVET,
conceput și folosit conform
Memorandumului
de
Înțelegere și a reglementărilor
regionale din Umbria

Contractele de Studii ECVET
ale proiectului ”Evidențierea
competențelor”, fiind primele
Contracte de Studii ECVET
semnate
în
Europa
în
conformitate
cu
un
Memorandum de Înțelegere
ECVET și cu reglementările
naționale/regionale (concret,
reglementările
regionale
referitoare la VET din Umbria),
consituie un prototip și o
referință utilă pentru fiecare
parteneriat
de
tip
Memorandum de Înțelegere
înteresat să-și aplice concret
Memorandumul de Înțelegere
pentru a asigura transparența
și recunoașterea rezultatelor
de învățare/calificărilor sale.
Concret, acest model și
versiune experimentală, inclus
în
domumentele
Memorandumului
de
Înțelegere ECVET și în
documentele de conformitate
regionale, poate fi util pentru
scopul ECVET – TURISM
PENTRU SĂNĂTATE, fiind ușor
adaptabil
altor
calificări,
sectoare și tuturor contextelor
teritoriale reglementate prin
Memorandum de Înțelegere.

Înțelegere și cele de
dialog și de cooperare
administrativă;
reglementările legate
de
naționalitate,
revizuirea contractului
și
notificarea
de
sistare a acestuia.

Modelul
și
versiunea
experimentală a Contractului
de Studii ECVET al proiectului
”Evidențierea
competențelor” este ușor
transferabil la ECVET –
TURISM PENTRU SĂNĂTATE,
prin acceptarea, actualizarea
și adaptarea conținuturilor
sale utilizabile la sectorul și
calificarea vizată. Transferul
presupune
în
special
documentația
de
conformitate
cu
Memorandumul
de
Înțelegere ECVET, adaptat la
sectorul și calificarea vizate,
dar actualizate doar pentru a
asigura
aplicarea
Memorandumului
de
Înțelegere
dincolo
de
contextele teritoriale (fiind
necesară
integrarea
cu
documentația cerută de
fiecare
sistem
VET
național/regional).
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Rezultat 4:
Model
experimental
de
certificare a rezultatelor de
învățare ECVET, bazat pe
Suplimentul
Europass
la
Certificatul profesional

Modelul de certificare al
proiectului
”Evidențierea
competențelor” este ușor
transferabil la ECVET –
TURISM PENTRU SĂNĂTATE
deoarece se bazează pe
intrumentul european comun
Supliment
Europass
la
Certificatul profesional.

Modelul de certificare al
proiectului
”Evidențierea
competențelor” bazat pe
Suplimentul Europass la
Certificatul profesional poate
fi transferat la scopul de a
transcrie
rezultatele
de
învățare și unitățile și
punctele ECVET atribuite
beneficiarului formării.
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ANEXĂ
Surse de documentare
Folosite pentru analiză
Titlu

Tip document
Broșură
descărcabilă
(descriere
analitică
a
activităților și rezultatelor
proiectului,
inclusiv
Memorandumul de Înțelegere
ECVET, Contractul de Studii Highlight the Competences
ECVET
și
Suplimentul
Europass
la
Certificatul
profesional
pentru
Responsabil
Locație
în
Serviciile de Curățenie)
Deliberazione della Giunta
Decizia Guvernului Regional
Regionale 8 febbraio 2010, n.
Umbria (includerea calificării
168
profesionale
Responsabil
Approvazione
Locație în Serviciile de
dell’aggiornamento
del
Curățenie în Cadrul Regional
Repertorio regionale dei
de Calificări Umbria)
profili professionali
Deliberazione della Giunta
Regionale 30 gennaio 2011,
n. 109
Decizia Guvernului Regional Certificazione
delle
Umbria
(standarde competenze
del
Profilo
profesionale și de certificare professionale
“Capo
regionale specifice pentru cantiere/capo commessa nei
Responsabil
Locație
în servizi
di
pulizia”:
Serviciile de Curățenie
approvazione
standard
professionale
e
di
certificazione
e
nomina
componenti.
Exemple CEDEFOP pentru
Exemple
de
Supliment
documentația Suplimentului
Europass
la
Certificatul
Europass
la
Certificatul
profesional
profesional

Pagină web

http://www.highlightcompete
nces.eu

http://www2.regione.umbria.
it/bollettini/download.aspx?d
oc=100324A14SS1.pdf&t=ss&
p=1

http://www2.regione.umbria.
it/bollettini/download.aspx?d
oc=110302A10SO2.pdf&t=so
&p=1

http://europass.cedefop.euro
pa.eu/europass/home/hornav
/Downloads/CSupplement/CS
Examples.csp
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B. Proiect – TANDEM
1. Denumirea bunei practici/experienței:
TANDEM – Cum se stabilește comunicarea între generații și interculturală și cum se asigură
transferul și transparența competențelor în VET (http://www.tandem-project.eu)
2. Tipul proiectului sau inițiativei (ex: finanțat în cadrul unei inițiative EU, în cadru național,
etc.):
TANDEM este un proiect Transfer de Inovație finanțat în cadrul sub-programului Leonardo da
Vinci al Programului de învățare pe tot parcursul vieții 2007-2013 www.tandem-project.eu și se
bazează pe proiectul GRUNDTVIG “European Generation Link” (http://www.europeangeneration-link.org).
3. Necesitatea pentru care a fost definită și realizată buna practică/experiența:
Persoanele cu nivel de educație scăzut și și persoanele imigrante în vârstă sunt cele mai
afectate de participarea scăzută la piața forței de muncă. Abilitățile și competențele lor sunt în
mare parte nerecunoscute și/sau trebuie clarificate în mod transparent. Formatorii, profesorii și
consilierii au nevoie de mijloace pentru a ajuta participanții să exprime formal abilitățile
dobândite non-formal sau informal, fapt necesar adesea pentru dezvoltarea și progresul lor
profesional ulterior. Este necesară de asemenea și îmbunătățirea comunicației între generații și
interculturale. Proiectul se ocupă de toate aceste aspecte.
4. Scopuri generale și obiective specifice:
Scopul general al proiectului a fost so ofere formatorilor, profesorilor și consilierilor în VET o
formă atractivă de a susține și uni persoanele cu nivel de educație scăzut și persoanele
imigrante în vârstă. Participanții formează tandemuri formate dim membri ai generațiilor mai
tinere cu imigranți în vârstă. Partenerii tandemului au participat la interviuri după structura CV
EUROPASS. Rezultatul a fost apoi rezumat și formulat sub formă de grilă CV Europass. Relatările
au fost apoi încărcate pe platforma online www.tandem-library.eu. Participanții au lucrat cu
structura CV Europass și astfel au devenit conștienți de competențele proprii, în special
abilitățile și competențele informale, le-au evidențiat în mod transparent și standardizat și au
transferat cunoștințe de la un participant în tandem la altul.
Parteneriatul de proiect a elaborat următoarele produse care ar putea interesa ECVET –
TURISM PENTRU SĂNĂTATE:
1) Ghid didactic TANDEM – pentru a arăta cum se sensibilizează și motivează tinerii pentru
a forma echipe tandem cu imigranți în vârstă, cum se realizează interviuri, transfer de
cunoștințe și cum se realizează transparența competenșelor folosind structura CV
EUROPASS.
2) Biblioteca online TANDEM – cu relatări (text structurat completat cu fișiere audio,
înregistrări video, fotografii) ale imigranților în vârstă înregistrate de către tineri, la care
se pot realiza căutări în funcție de diferiți parametri la (http://www.tandem-library.eu).
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3) Broșura utilizatorului bibliotecii TANDEM – pentru a informa utilizatorii asupra
aspectelor organizatorice ale folosirii bibliotecii, producerii, editării și încărcării de
înregistrări în diverse formate.
5. Nivel/context de aplicare teritorial/sectorial:
Nivel/context teritorial
Parteneriatul constă în două grupuri de parteneri:
a) Partenerii furnizori, furnizori VET și experți în inovație care reprezintă proiectul original
din Austria, Germania și Belgia;
b) Partenerii țintă, furnizori VET, agenții de consultanță sau cercetare, instituții publice din
Norvegia, Olanda, Grecia și Bulgaria.
Nivel/context sectorial
Relatările adunate s-au axat pe cinci sectoare de lucru și pe abilitățile și competențele necesare
acestora. Acestea au fost definite după modelul Cadrului European de Calificări. În fiecare
sector au fost descrise câteva abilități și competențe specifice.
Sectoare de lucru: turism, agricultură, construcții, producție și comerț, sănătate și servicii
sociale.
Abilități și competențe: comunicare (limba maternă și străină), matematică (științe și
tehnologie), competențe digitale (TIC), a învăța să înveți, competențe sociale și civice, simțul
inițiativei și antreprenoriat, conștiința și exprimarea culturală.
6. Parteneri/dezvoltatori implicați:
Parteneriatul proiectului a constat din furnizori VET și experți în inovație din Austria
(coordonator fiind BEST), Germania și Belgia, în cooperare cu furnizori VET, agenții de
consultanță sau cercetare, instituții publice din Norvegia, Olanda, Grecia și Bulgaria.
Partenerii implicați în elaborarea proiectului au fost:
 OPPLÆRINGSKONTORET STAVANGER KOMMUNE (NO) – propunător
• BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH (AT) - coordinator
• Rogaland school and business development foundation (NO)
• Volkshochschule Cham, Cham (DE)
• BANLIEUES (BE)
• Regionaal Opleidingencentrum Nijmegen (NL)
• Business Foundation for Education (BG)
• RESEARCH ACADEMIC COMPUTER TECHNOLOGY INSTITUTE (GR)
7. Grupuri beneficiare/țintă (în termeni calitativi și cantitativi):
În termeni calitativi există două grupuri principale de beneficiari:
Grupul țintă principal sunt participanții cu nivel de educație scăzut și și persoanele imigrante
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(tinere sau în vârstă) care au ocazia să-și analizeze și să-și structureze experiența profesională și
personală conform CV Europass.
Al doilea grup de beneficiari sunt companiile, organizațiile și instituțiile și angajații acestora care
lucrează cu grupul țintă. Proiectul oferă un model pentru analizarea și asigurarea transparenței
abilităților și competențelor. În același timp oferă o metodă de lucru cu un grup țintă dificil ce
asigură succesul pentru ambele părți.
Proiectul încă implică o mulțime de oameni. Platforma a fost concepută pentru a fi folosită și
după termenul limită al proiectului. Furnizorii VET, consilierii, profesorii și formatorii pot folosi
structura și schița existentă pentru a identifica abilități și competențe, pentru a face referiri la
”relatări de la locul de muncă” existente pe platformă pentru discuții cu persoanele formate pe
diferite teme. Platforma conține aproximativ 100 de relatări și este disponibilă în șapte limbi.
8. Coordonate temporale/perioada de realizare:
Proiectul LdV TANDEM a fost demarat în decembrie 2009 și a durat până în noiembrie 2011.
Durata proiectului a fost de 24 de luni.
Următoarele produse sunt disponibile publicului:
Pagina web (http://www.tandem-project.eu) și produsele Ghidul didactic, Broșura și Biblioteca
TANDEM (http://www.tandem-library.eu) (pentru uz ne-comercial).
9. Principalele conținuturi ale activităților:
Activitățile proiectului TANDEM au constat în primul rând în elaborarea produselor descrise
anterior și definite în obiectivele proiectului. Concepte de discutat, structurat și aprobat.
1) Dezvoltarea Ghidului Didactic prin discutarea și aprobarea problemelor legate de acesta;
obținerea de mai multă transparență a abilităților și competențelor beneficiarilor prin
implementarea proiectului.
2) Platforma/biblioteca inline TANDEM de elaborat și relatările participanților după
structura CV Europass (realizarea interviurilor și producerea conținuturilor).
3) Broșura era necesară pentru indicații cum se produce, editează și încarcă materiale în
diferite formate în bibliotecă.
Un element esențial legat de beneficiarii de bază a fost elaborarea interviurilor și a conținutului
platformei. Acest tip de muncă biografică a avut o mare importanță pentru a evidenția
abilitășile celor intervievați. Conducătorii interviurilor s-au familiarizat cu structura CV Europass
și cu competențele asociate în sectoarele de lucru menționate.
O mare part a Ghidului Didactic este dedicată abilităților și competențelor (în cadrul UE)
provenite din medii de studiu informale și non-formale în sectoarele de lucru alese.
10.1 Produse și rezultate – Descriere generală:
Rezultatul proiectului TANDEM constă în produsele elaborate descrise anterior:
documentele descărcabile Ghidul Didactic, Broșura și biblioteca online TANDEM.
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Aceste produse oferă un model de lucru cu grupurile țintă considerate greu de atins. A-i
face pe oameni să interacționeze și a aplica structura CV Europass i-a ajutat pe participanți:
a) Să-și îmbunătățească întelegerea între generații și interculturală;
b) Să vadă cum abilitățile dobândite non-formal și informal pot fi relevante și recunoscute.
Tot rezultat al proiectului a fost și faptul că prin integrare și multiplicare a eforturilor acest
proiect a ajuns la cel puțin 30 de partener (multiplicatori) din 11 țări diferite. Descrierea
amănunțită a elaborării conținuturilor și indicațiile pot fi de folos multor specialiști la munca în
acest domeniu.
Ghidul didactic
Pentru transparența și transferul competențelor VET, în special cele dobândite în mediu nonformal sau informal și pentr conștientizarea cu privire la deținerea lor la participanți tineri și în
vârstă, TANDEM oferă diferite unelte. Ghidul didactic TANDEM prezintă structura tandemurilor,
modul de folosire al materialelor în formare sau consiliere și beneficiile pe care le pot aduce.
Acest document pentru formatori VET, consilieri și profesori dezbate problemele diversității
culturale și modurile de a le trata. Abilitățile și competențele sunt discutate și se pune accent
special pe competențele esențiale pentru învățarea pe tot parcursul vieții. Ghidul include și
principii didactice, ajutor pentru interviuri și metode de transfer al competențelor profesionale.
Broșura
Oferă detalii tehnice și informații pentru oricine dorește să lucreze cu biblioteca TANDEM. Ca
”manual al utilizatorului” acesta explică modul în care se caută și se citesc relatările.
Platforma/biblioteca TANDEM
Platforma online conține aproximativ 100 de relatări care ilustrază cum abilități și competențe
dobândite non-formal și informal se potrivesc în structura standardizată a CV Europass.
Exemplele sunt puse gratuit la dispoziția publicului și pot fi folosite ca modele
(http://www.tandem-library.eu).
10.2 Produse și rezultate – Relația cu instrumentele europene comune Europass, EQF și
ECVET, și cu scopurile și obiectivele proiectului ECVET – Turism pentru sănătate:
Europass: Interviurile și relatările sunt structurate după modelul CV Europass. Participanții
urmăresc grila primită și astfel să structureze informațiile legate de abilităși și competențe. Ei
pot să-și evalueze cunoștințele de limbă aplicând structura grilei Pașaportului Lingvistic
European. Suplimentul Europass la diplomă sau la certificatul profesional poate fi de asemenea
aplicat.
EQF: Proiectul TANDEM a ajutat participanții să dezvolte anumite abilități și competențe
descrise în EQF și să lucreze cu cadrul acesta pentru a identifica abilitățile și competențele
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partenerilor de interviu. Abilități/competențe specific dobândite pentru unul din sectoarele de
lucru sunt extrase. Cele menționate pentru turism sunt considerate relevante pentru ECVET –
TURISM PENTRU SĂNĂTATE.
ECVET: Proiectul TANDEM conține suplimentul la titlul: ”[…] cum se asigură transferal și
transparența competențelor în VET! Deci produce rezultate, demonstrând rezultatele de
învățare, care apoi pot fi integrate într-un process ECVET. Acest lucru nu s-a făcut în mod
explicit, dar evaluarea rezultatelor de învățare dobândite este primul pas în procesul ECVET.
ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE: Relația între TANDEM și scopul și obiectivele ECVET –
TURISM PENTRU SĂNĂTATE constă în faptul că TANDEM este un exemplu de bune practice în
evidențierea rezultatelor de învățare și a calificărilor (dobândite informal și non-formal) printr-o
activitate care promovează în același timp dialogul intercultural și interregional. De asemenea,
unul din sectoarele țintă în TANDEM este turismul. Exemple din bibliotecă pot fi folosite pentru
proiectul ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE.
10.3 Produse și rezultate – Durabilitate (rezultatele sunt încă în folosință ori terminate,
și pentru că):
Rezultatele proiectului TANDEM sunt încă disponibile și pot fi accesate și folosite fără restricții
în scopuri non-comerciale. Paginile web ale proiectului sunt încă funcționale
(http://www.tandem-project.eu; http://www.tandem-library.eu). Principalele produse care au
un impact durabil sunt:
Platforma/biblioteca TANDEM: Relatările de pe platform pot constitui modele pentru structura
Europass aplicată, pentru includerea de abilități și competențe dobândite într-un cadru
recunoscut pe plan larg. Relatările pot fi folosite ca material didactic pentru învățarea
interculturală și interregională. De asemenea se pot crea mai multe relatări care să fie încărcate
de către partenerii de proiect. Broșura este un ghid bun care facilitează folosirea platformei
independent.
Ghidul didactic: TANDEM descrie o modalitate de a lucra cu un grup țintă cu o rată de success
scăzută. Ideea de a consolida schimburile între generații și cele interculturale prin metoda
structurală și biografică oferă numeroase ocazii pentru învățare. Documentul-ghid oferă
cititorului informații practice pentru lucrul cu EQF și pentru evaluarea rezultatelor învățării.
Din experiența noastră ca furnizori VET și din intercațiunea cu colegii pe plan international,
putem afirma că metoda TANDEM este deja aplicată de furnizori VET, profesori și consilieri în
diferite forme. Biblioteca reprezintă un exemplu pentru acestea.
10.4 Produse și rezultate – Piedici principale în calea exploatabilității:
Principalele piedici în calea exploatabilității produselor proiectului TANDEM sunt identificate la
nivelele următoare:
Sectorial: TANDEM adună relatări din 5 sectoare de lucru principale: agricultură, construcții,
turism, producție și comerț, sănătate și servicii sociale. Aceste sectoare acoperă o parte din
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sectorul primar, secundar și terțiar al economiei. Pentru TANDEM nu contează din ce sector
provin relatarea. Abilitățile și competențele celor cinci sectoare alese sunt discutate în
materialele din broșură.
Deși abilitățile și competențele menționate (pentru sectorul turism) pot constitui un punct de
pornire pentru proiectul ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE, acestea for fi insuficiente pentru
domeniul turismului pentru sănătate.
Geografic: TANDEM nu are nici un fel de restricții geografice – a fost implementat în Norvegia,
Olanda, Bulgaria, Grecia, Austria și este parțial folosit în Germania. Metodologia poate fi
aplicată în orice altă țară.
Lingvistic: Relatările din biblioteca TANDEM sunt disponibile în 7 limbi: greacă, engleză,
franceză, olandeză, bulgară, germană și norvegiană. Unul din aspectele principale pe care s-a
axat TANDEM este cel intercultural. Acesta pare un aspect minor pentru ECVET – TURISM
PENTRU SĂNĂTATE, dar un tandem non-intercultural poate să funcționeze la fel de bine.
Cultural/tehnic: Broșura oferă o bună explicație la cum se utilizează biblioteca și Ghidul didactic
conține instrucțiuni și explicații amănunțite ale valoriilor pentru educatori în general.
10.5.1 Produse și rezultate – Transferabilitate probabilă (considerând generalitatea
contextelor de potențial transfer la nivel european, național, teritorial și sectorial):
Rezultatele nu sunt limitate la nici un context național, teritorial sau sectorial și lecțiile și
cunoștințele adunate din domeniile următoare pot fi transferate la ECVET – TURISM PENTRU
SĂNĂTATE:
TANDEM reprezintă în special un exemplu de bune practici pentru asigurarea cu succes a
transparenței și recunoașterii calificărilor printr-o formă motivantă cu oportunități de învățare
(interculturală și între generații) atractive pentru participanți. Relatările sunt exemple de muncă
biografică (experiență de viață și de muncă) aplicată pe structura CV/prtofoliu Europass
(inclusiv Pașaportul lingvistic european). În cadrul interviurilor participanții se familiarizează cu
EQF și fac primul pas în procesul ECVET (evaluarea rezultatelor învățării).
Anumite conținuturi ale Ghidului didactic pot fi folosite în documentația folosită pentru ECVET –
TURISM PENTRU SĂNĂTATE. Explicațiile pentru competențele cheie conform EQF sunt riguros
structurate și detaliate.
Abilitățile și competențele legate de sectorul turism sunt utile pentru elaborarea unui proces
ECVET pentru specialiști în turismul pentru sănătate dar nu sunt suficient de concrete sau
detaliate pentru a acoperi necesitățile ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE.
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10.5.2 Produse și rezultate – Transferabilitate specifică
TURISM PENTRU SĂNĂTATE):
De ce sunt rezultatele
Produse/rezultate
transferabile în ECVET –
transferabile
TURISM PENTRU SĂNĂTATE

Rezultat 1:
”Interviuri și relatări în
biblioteca
TANDEM
ca
exemplu pentru transparența
și recunpașterea abilităților și
competențelor”

Rezultat 2:
”Conținut legat de EQF și
competențe cheie”

Rezultat 3:
”Abilitățile și competențele
alese din sectorul turism”

(în special în cadrul ECVET –
Cum
sunt
rezultatele
transferabile în ECVET –
TURISM PENTRU SĂNĂTATE
Interviurile pot constitui un
exemplu,
întreaga
metodologie de interviu
poate fi adoptată într-o
anumită formă în procesul de
evaluare a rezultatelor de
învățare.

Interviurile și relatările sunt
alcătuite astfel încât urmăresc
structura
CV
Europass.
Participanții folosesc structura
respectivă, află despre EQF și
evaluează
rezultatele
de
Când sunt definite rezultatele
învățare/abilitățile
și
de învățare în ECVET –
competențele
în
mod
TURISM PENTRU SĂNĂTATE,
interactiv.
ele pot fi evaluate conform
relatărilor
din
TANDEM
(sectorul turism).
Partea teoretică a proiectului
care va elabora competențele
Adoptarea
și
adaptarea
cheie
conform
Cadrului
cpnținutului
legat
de
European
de
Calificări.
competențele cheie/EQF.
TANDEM oferă o explicație
bună a acestui proces.
TANDEM a ales cinci sectoare
a) Exemplele
din
principale, turismul fiind unul
sectorul turism pot fi
din ele.
utile la elaborarea
rezultatelor
de
a) Există
exemple
învățare comune.
(rezultate
de
învățare/abilități
și
b) Abilitățile
și
competențe) care pot
competențele
în
fi valoroase în procesul
sectorul turism pot
de
elaborare
a
constitui
o
bază
rezultatelor
de
pentru
acumularea
învățare comune.
rezultatelor
de
învățare
specifice
b) Abilitățile menționate
turismului
pentru
pot constitui o bază
sănătate.
pentru discuții și un
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punct
de
pornire
pentru
colectarea
abilităților
și
competențelor
mai
relevante, în special în
turismul
pentru
sănătate.
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ANEXĂ
Surse de documentare
Folosite pentru analiză

Tip document
Pagina web

PDF
Platform/biblioteca
(CMS)
PDF

Pagina web (Austria)

Titlu
Pagină web
Pagina web a proiectului http://www.tandemTANDEM
project.eu
http://www.best.at/do
wnload2.php?f=4284&
Ghid didactic TANDEM
h=a3ac0e63a98c0c4b227198f
d4b1eabea
online
http://www.tandemBiblioteca TANDEM
library.eu
http://www.best.at/do
wnload2.php?f=4032&
Broșura TANDEM
h=a2b3a45aca092aba32e965
e072f473d3
http://www.europass.at/
sau
Europass Austria
http://europass.cedefop.euro
pa.eu/de/home
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C. ”Proiectul QUALITOOL”
1. Denumirea bunei practici/experienței:
QUALITOOL – Oportunitate de învățare pe tot parcursul vieții practică și eficientă pentru IMM
în turismul rural din Europa.
www.quality.eurogites.org
2. Tipul proiectului sau inițiativei (ex: finanțat în cadrul unei inițiative EU, în cadru național,
etc.):
QUALITOOL este un proiect Tranfer de Inovație finanțat în cadrul sub-programului Leonardo da
Vinci al Programului de învățare pe tot parcursul vieții 2007-2013. Proiectul QUALITOOL se
bazează pe rezultatele proiectului ”O nouă abordare la formarea pentru calitate în turismul
rural european”, LV/02/B/F/PP-138.009, www.kvalitate.celotajs.lv.
3. Necesitatea pentru care a fost definită și realizată buna practică/experiența:
Tendințele cererii sunt foarte favorabile valorilor de bază în turismul rural (natura, mediul
înconjurător, autenticitatea, etc.), dar ele presupun de asemenea un nivel crescut de
profesionalism, calitate a serviciilor și asigurarea unor standarde minime de dotări și servicii.
Într-un sector compus în general din micro- și IMM, dispersate pe teritorii vaste și adesea
constituind doar activitate complementară datorită dependenței de sezoane, organizațiile
întreprinzătoare caută furnizori de formare eficienți în astfel de condiții.
4. Scopuri generale și obiective specifice:
Scopul proiectului este să ofere oportunități practice și eficiente de învățare pe tot
parcursul vieții pentru IMM în turismul rural din Europa prin accesibilitatea îmbunătățită
la formare, ducând la un nivel crescut de profesionalism al furnizorilor de turism rural în
Europa.
Obiectivul este de a transfera Instrumentul de Autoevaluare a Furnizorului de Turism
Rural și de Formare Inspectori de Calitate online la organizații membre EuroGites pentru
a oferi formare la standardele de calitate minimă în turismul rural ale EuroGites.
5. Nivel/context de aplicare teritorial/sectorial:
Rezultatele proiectului sunt aplicabile în țări europene în contextul sectoarelor cazare și
formare în turismul rural.
6. Parteneri/dezvoltatori implicați:
Parteneriatul include diferite tipuri de organizații TR:
- Asociația Turismului Rural Latvia
- Asociația bulgară pentru turism alternativ
- Rețeaua de Cazare Rurală din Grecia
- Rețeaua de Cazare Rurală din Andaluzia
- Comisia de Turism Slovenia
- EuroGites – Organizația Europeană de Turism Rural
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7. Grupuri beneficiare/țintă (în termeni calitativi și cantitativi):
Beneficiarii sunt următoarele grupuri țintă:
- Furnizorii de turism rural din țările europene. Acesta este principalul grup țintă, în
special începătorii în domeniu, deoarece rezultatele proiectului sunt menite să
îmbunătățească abilitățile și competențele lor. Pe termen scurt – îmbunătățire directă a
abilităților, pe termen lung – capacitate profesională îmbunătățită, dobândirea
obișnuinței de învățare continuă ca mijloc de îmbunătățire a competitivității.
- Organizații de turism rural. Eele sunt tratate în contextul proiectului ca furnizori de
formare pentru membrii proprii, fie direct fie subcontractând formatori externi pentru
activitățile de formare.Pe termen lung – îmbunătățirea propriilor capacități și cunoștințe
prin formarea de rețele cu late organizații membre folosind Instrumentul oferit și
împărtășind experiențe. Conștientizarea continuă asupra necesităților de formare și
ocazia de a reacționa la ele, actualizând programele de formare.
- Instituții de formare și rețele de formatori. Ele sunt invitate să adopte Instrumentul și
să-l integreze în programele de formare proprii. Pe termen scurt – instituții de formare
care să ofere programe de formare în concordanță cu necesitățile de pe piața muncii. Pe
termen lung – legături puternice și active între sectorul de formare și organizațiile din
domeniu.
8. Coordonate temporale/perioada de realizare:
Proiectul QUALITOOL a fost implementat în 2008-2010. Durata proiectului a fost de 24 luni.
9. Principalele conținuturi ale activităților:
Activitățile proiectului QUALITOOL au fost desfășurate conform următoarei metodologii și plan
de acțiune:
1) Administrare, coordonare proiect, proceduri financiare și de raportare.
2) Rezumatul și analiza situației existente și a necesităților de formare din partea tuturor
partenerilor.
3) Revizuirea Instrumentului de control al calității și formare și actualizarea conținutului
acestuia pentru testarea de către organizațiile partenere din proiect.
4) Recenzii ale clienților pentru a identifica așteptările pieței și pentru a integra
Instrumentul.
5) Testarea Instrumentului de către parteneri și elaborarea versiunii finale a
Instrumentului.
6) Atelier pe tema turismului rural organizat în Latvia.
7) Versiunea finală a Instrumentului accesibilă pe paginile web ale partenerilor de proiect
și ale EuroGites.
8) Întâlnire finală de proiect.
9) Diseminarea rezultatelor proiectului conform planului de diseminare.
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10.1 Produse și rezultate – Descriere generală:
Rezultatul proiectului – Instrumentul de Formare Online – este format din 3 părți:
1) Autoevaluarea calității: formular de autoevaluare cu răspunsuri da/nu și răspunsuri-listă.
Întrebările sunt explicate prin comentarii și ilustrate cu fotografii (conformitate/nonconformitate cu standardele EuroGites).
2) Manual de control: un document pdf descărcabil ce conține standardele EuroGites și
explicațiile pentru acestea.
3) Modul de formare virtual: manual de control și standarde de calitate EuroGites ilustrat
cu fotografii (conformitate/non-conformitate cu standardele EuroGites). Comentariile la
fotografii oferă explicații suplimentare asupra cazurilor.
Rezultatele proiectului sunt disponibile publicului pe pagina web EuroGites:
www.quality.eurogites.org.
10.2 Produse și rezultate – Relația cu instrumentele europene comune Europass, EQF și
ECVET, și cu scopurile și obiectivele proiectului ECVET – Turism pentru sănătate:
Rezultatele proiectului nu au legătură cu nici unul din instrumentele de mai sus.
10.3 Produse și rezultate – Durabilitate (rezultatele sunt încă în folosință ori terminate,
și pentru că):
Rezultatele proiectului QUALITOOL sunt încă disponibile și pot fi accesate liber în scopuri de
formare.
Autoevaluarea calității este accesibilă tuturor furnizorilor de turism rural interesați în
satisfacerea nevoilor clienților din alte țări. Manualul de control este disponibil organizațiilor
care își formează sau actualizează schemele de calitate. Modulul de formare virtual oferă
exemple pozitive și negative pentru cazarea în turismul rural furnizate de organizațiile
pertenere. Legătura cu domeniul de specialiști asigură durabilitatea rezultatelor proiectului.
10.4 Produse și rezultate – Piedici principale în calea exploatabilității:
Nu există piedici semnificative în calea exploatabilității rezultatelor proiectului deoarece
acestea sunt disponibile online și pot fi folosite în formare și la locul de muncă.
Poate fi necesară o anumită formare/antrenare a utilizatorilor, de exemplu adaptarea
Instrumentului la nevoile utilizatorului, adăugarea de noi limbi, dar nu sunt necesar cunoștințe
avansate de IT.
10.5.1 Produse și rezultate – Transferabilitate probabilă (considerând generalitatea
contextelor de potențial transfer la nivel european, național, teritorial și sectorial):
Rezultatele proiectului pot fi transferate na nivel național și teritorial – în orice țară europeană,
de către organizații interesate să le folosească și să le dezvolte în continuare.
Transferul sectorial – Instrumentul se poate adapta structural la procesul formal de formare în
domeniul turismului, și se poate folosi aceeași abordare IT și metodologie și în alte sectoare.
10.5.2 Produse și rezultate – Transferabilitate specifică (în special în cadrul ECVET –
TURISM PENTRU SĂNĂTATE):
Produse/rezultate
De ce sunt rezultatele Cum
sunt
rezultatele
transferabile
transferabile în ECVET – transferabile în ECVET –
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TURISM PENTRU SĂNĂTATE

Rezultat:
Instrument de Formare Online

Rezultatul oferă un conținut
de învățare util obținut direct
din domeniu, asigurând astfel
o legătură excelentă între
sectorul profesional și cel de
formare.

TURISM PENTRU SĂNĂTATE
Conținuturile Instrumentului
de formare pot fi integrate în
programe de formare în
concordanță cu specificul
formării
profesionale.
Descrierile de abilități și
profiluri
profesionale
în
sistemele
VET
pot
fi
actualizate
folosind
informațiile din domeniul
respectiv.
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ANEXĂ
Surse de documentare
Folosite pentru analiză

Tip document
Pagina web

Titlu
Instrumentul de
online QUALITOOL

Pagină web
formare

www.quality.eurogite s.org
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D. ”TourBo în Europa”
1. Denumirea bunei practici/experienței:
TourBo în Europa – recunoașterea și certificarea europeană a rezultatelor învățării în turism,
incluzând puncte de performanță sistematice pe baza ECVET și EQF.
2. Tipul proiectului sau inițiativei (ex: finanțat în cadrul unei inițiative EU, în cadru național,
etc.):
TourBo este un proiect Tranfer de Inovație finanțat în cadrul sub-programului Leonardo da Vinci
al Programului de învățare pe tot parcursul vieții 2007-2013 (http://www.tourbo.eu/).
3. Necesitatea pentru care a fost definită și realizată buna practică/experiența:
În turism schimbările sunt rapide și e nevoie de reacții prompte și adecvate la necesitățile în
shcimbare ale grupurilor țintă. El este susținut de calitatea angajaților și caracterizat prin
competență profesională, lingvistică și interculturală ca și prin gândirea antreprenorială
combinată cu experiențe în afaceri și calificări comparabile, dobândite în mod ideal peste
hotare.
Această tendință este omniprezentă într-o Europă marcată de schimbări demografice. Astfel e
necesară descoperirea și folosirea experienței tuturor, adică a foștilor angajați pe termen lung
în turism și în afara lui, trebuimd vizualizate și recunoscute competențele informale și nonformale.
4. Scopuri generale și obiective specifice:
Ideea acestui proiect se bazează pe conștientizarea faptului că angajații pe termen lung fără nici
o calificare formală sunt tipici pentru turismul european. Scopul proiectului este de a evalua și
certifica competențele și aptitudinile angajaților care lucrează în turism accentul căzând pe
rezultatele învățării. Pentru aceasta a fost creat (AR) Asistentul pentru Recreație. AR este
descris ca fiind un fel de ghid turistic cu un bagaj de cunoștințe genenerale și interculturale și o
gamă largă de îndatoriri care merg până la managementul turistic.
Obiectivele proiectului sunt după cum urmează:
- Transparența calificărilor în educația pentru turism și formarea angajaților / înăuntru
- Compatibilitate în întreaga Europă și creșterea mobilității europene a muncitorilor /
înăuntru
- Facilitarea influențelor dinafara industriei
- Facilitarea accesului la educație de mai bună calitate, cum ar fi educația academică
- Motivarea pentru învățarea pe tot parcursul vieții
Certificările și examinările finale pentru domeniul vocațional de turism și formare continuă în
regiune va fi pe baza unui sistem de credite alocate asemănător diferitelor nivele de EQF
5. Nivel/context de aplicare teritorial/sectorial:
Partenerii de proiect din Germania, Ungaria, Slovenia și Austria testează programul de formare
RA care are loc pe diferite module în mai multe țări: analiza curriculelor existente în termenii
recunoașterii competențelor dobândite non-formal și informal și cu privire la mobilitatea pe
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plan european a participanților la educația și formarea pentru turism/schimbul de participanți
la cursurile de formare în timpul desfășurării proiectului.
Calificarea pentru AR include 7 module tematice: bazele turismului, managementul calității și
orientarea grupurilor țintă și abilități specializate pentru diferite domenii ale turismului.
6. Parteneri/dezvoltatori implicați:
- Volkshochschule Papenburg gGmbH (Centru de educație pentru adulți), Germania
Coordonare, promovare și analiză
- Departamentul pentru Studii ale Timpului liber și Asociația Muncii Culturale,
Universitatea Bremen, Germania
Dezvoltarea AR (formare europeană în turism)
- Școala de Afaceri SP, Wittmund, Germania
Analiza curriculelor existente în termenii recunoașterii competențelor dobândite non-formal și
informal și cu privire la mobilitatea pe plan european a participanților la educația și formarea
pentru turism.
- Firma de consultanță Heffeter, Austria
Analiza formării și educației în turism existente în EQF
- Școala de turism Salzburg Klessheim, Austria
Analiza curriculelor existente în termeni de recunoaștere a competențelor dobândite nonformal
și informal și și cu privire la mobilitatea pe plan european a participanților la educația și
formarea pentru turism.
Testarea practică a RA în țările respective:
- Centrul Rural de Educașie pentru Adulți, Biroul Regional din Weser-Ems in Bad
Zwischenahn, Germania
- Városlõdi Villa - Școala Forestieră Iglauer, Ungaria
- Centrul Ecologic Notranjski, Slovenia
7. Grupuri beneficiare/țintă (în termeni calitativi și cantitativi):
Beneficiari direcți:
- Angajați fără studii de specialitate care lucrează în turism,
- persoane care și-au schimbat cariera
- un grup foarte eterogen (de la șoferul de autobuz la proprietarul agenției de turism la
criticul de artă șomer) Proiectul include 8 parteneri din 4 țări diferite.
8. Coordonate temporale/perioada de realizare:
Proiectul TourBo a început la 01,10,2010 și încă este în derulare. Se va finaliza la 30.09.2012.
Unele produse sunt deja disponibile:
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=6905&page=1&prd=1
9. Principalele conținuturi ale activităților:
Principalele activități ale proiectului TourBo au fost elaborarea produselor (AR) și analiza
curiculelor existente în educația pentru turism din punctul de vedere al compatibilității lor cu
EQF și al conținutului de cunoștințe informale.
10.1 Produse și rezultate – Descriere generală:
a) Asistentul pentru Recreație (AR)
O calificare profesională care se axează pe contactul direct cu oaspetele, promovând
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cunoștințe, abilități și competențe turistice ample și care oferă o filosofie a serviciilor orientate
spre grupul-țintă. Aceasta include un sistem de certificare (programă modulară, proceduri de
auto-evaluare, examinare, instrucțiuni de lucru pentru angajați).
b) O contribuție la nivel european la transparența formării profesionale academice și de
altă natură din turism.
- Legătură și permeabilitate între diferitele nivele ale EQF
- Examinarea posibilității de a transfera credite din ECVET în ECTS
- Asigurarea calității de către personal specializat
- Modele de unităși de învățare și sugestii pentru certificarea competențelor
dobândite nonformal și informal în turism în Germania și Austria la formări
ulterioare
10.2 Produse și rezultate – Relația cu instrumentele europene comune Europass, EQF și
ECVET, și cu scopurile și obiectivele proiectului ECVET – Turism pentru sănătate:
Exemple de alocare la EQF și un sistem de credite pentru certificatele dobândite în formare
profesională, academică sau de altă natură în turism, inclusiv sugestiile pentru accesul la studii
superioare și posibilitatea recunoașterii și transferului de credite din ECVET în ECTS.
ECVET: Exemplu de clasificare a educației și formării turistice existente în Cadrul European de
Calificări și un exemplu de acordare de credite (ECVET) care pot servi ca exemple de bună
practică pentru ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE deoarece provin din turism.
Recunoașterea studiilor informale este un punct important deoarece în turrismul pentru
sănătate cunoștințele dobândite informal sunt des folosite (abillități sportive, experiența în
asistența oferită oaspeților).
ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE: Exemplu de alocare a creditelor RA în EQF și în Sistemul
de Credite poate fi utilă proiectului ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE. Aceste rezultate ale
TourBo trebuie revăzute analizând nivelul EQF al anumitor cunoștințe, abilități, competențe.
Trebuie luat în considerare și accesul la studii superioare. Bunele practici pentru realizarea
rezultatelor de învățare și calificărilor în sectorul turism pot fi transferate la ECVET – TURISM
PENTRU SĂNĂTATE.
10.3 Produse și rezultate – Durabilitate (rezultatele sunt încă în folosință ori terminate,
și pentru că):
Certificările și examinările finale în formarea profesională în turism.
Modele de unități de învățare și sugestii pentru certificarea competențelor dobândite informal
și nonformal.
Alocarea AR la EQF și la Sistemul de credite.
10.4 Produse și rezultate – Piedici principale în calea exploatabilității:
Sectorial: Scopul principal al poiectului este dezvoltarea unei formări standardizate în turism și
alocarea acesteia in EQF la un nivel mai mare de 6. Legătura între ECTS și ECVET nu este un scop
al ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE, deci e doar parțial utilă.
Geografic: Nu par să existe restricții geografice. Scopul proiectului este utiltatea RA la nicel
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european.
Lingvistic: Rezultatele proiectului TourBo sunt disponibile doar în germană și engleză.
Cultural / Tehnic: analiza curiculelor existente pentru recunoașterea competențelor dobândite
nonformal și informal a fost realizată pentru țările partenere de proiect.
10.5.1 Produse și rezultate – Transferabilitate probabilă (considerând generalitatea
contextelor de potențial transfer la nivel european, național, teritorial și sectorial):
RA dezvoltat în proiectul TourBo este defint ca o calificare de bază în turismul european.
Cunoștințe dobândite informal sunt adunate și enumerate în formare. Ele sunt împărțite în
module de bază și tematice ceea ce oferă posibilități tematice Lrgi fără o scădere a calității.
Definirea ca și calificare de bază permite ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE să facă o
comparație directă și să folosească RA ca model de referință.
10.5.2 Produse și rezultate – Transferabilitate specifică (în special în cadrul ECVET –
TURISM PENTRU SĂNĂTATE):
De ce sunt rezultatele Cum
sunt
rezultatele
Produse/rezultate
transferabile în ECVET – transferabile în ECVET –
transferabile
TURISM PENTRU SĂNĂTATE
TURISM PENTRU SĂNĂTATE
Rezultat 1:
Certificări și examinări finale
Certificările și examinările
RA
oferă
și
testează
în formarea profesională în
finale pot fi folosite ca
cunoștințe de bază în turism
turism
șabolane și resurse.

Rezultat 2:
Modele de unități de învățare
și sugestii pentru certificarea
competențelor
dobândite
nonformal și informal.

Modelele și sugestiile au fost
elaborate pentru RA ca și
calificări de bază în turism,
fiind un punct de pornire
optim pentru elaborarea
unităților în ECVET – TURISM
PENTRU SĂNĂTATE

Rezultatul poate fi folosit la
ECVET – TURISM PENTRU
SĂNĂTATE ca exemplu pentru
elaborarea de unități și
certificarea
competențelor
dobândite nonformal.

ECVET – TURISM PENTRU
Rezultat 3:
SĂNĂTATE
poate
face
RA include module de bază în
Alocarea RA în EQF și Sistemul
referință la cunoștințe de
turism alocate în EQF.
de credite
bază în turism, deja existente
în cadrul EQF.
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ANEXĂ
Surse de documentare
Folosite pentru analiză

Tip document
Pagina web

Pagina web

Pliant
Prezentare
Document

Pagina
TourBo

Titlu
web a proiectului

Pagină web
http://www.tourbo.eu/

http://www.adameurope.eu/adam/project/vie
Bază de date ADAM
w.htm?prj=6905&projLang=d
e
http://www.tourbo.eu/filead
Pliant TourBo în Europa
min/downloads/flyer_rca_dru
ckvorlage_komplett.pdf
Prezentare
informativă http://www.vhsTourBo în Europa
papenburg.de/
Lista cu posibilitățile de http://www.tourbo.eu/filead
formare și calificare în min/downloads/tourbo_rca_b
ospitalitate din Europa
estandsaufnahme.pdf
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E. ”REȚEA TC ECVET”
1. Denumirea bunei practici/experienței:
Sistem de credite european pentru educație și formare profesională – Rețea Turism și Catering
– colaborare europeană pentru dezvoltarea sistemului ECVET corespunzător industriei de
turism și ospitalitate în Europa (http://www.ecvet-tc.net)
2. Tipul proiectului sau inițiativei (ex: finanțat în cadrul unei inițiative EU, în cadru național,
etc.):
Sistemul de credite european pentru educație și formare profesională – Rețea Turism și
Catering (REȚEA TC ECVET) este un proiect Loenardo da Vinci cu durata de 3 ani din cadrul
Programului de învățare pe tot parcursul vieții.
3. Necesitatea pentru care a fost definită și realizată buna practică/experiența:
REȚEAUA TC ECVET se bazează pe necesitatea de a stabili o bază pentru recunoașterea
reciprocă și transparența competențelor în evaluarea rezultatelor învățării. Mobilitatea în
sectorul turism și catering este încă serios împiedicată de lipsa calificărilor și competențelor
transparente și identificabile; există pe plan european o imensă necesitate de modele ce permit
recunoașterea reciprocă a abilităților și competențelor.
4. Scopuri generale și obiective specifice:
Principalul scop a fost acela de a dezvolta un model bazat pe ECVET pentru recunoașterea și
transparența competențelor și rezultatelor de învățare în sectorul turism și catering în Europa.
Pentru a atinge scopul principal al proiectului, REȚEAUA TC ECVET prevede următoarele
obiective detaliate:
-

-

-

-

-

Sondaj la nivel european ”Abilități și competențe în sectorul turism și catering în
Europa”: Obiectivul presupune obținerea unei perspective exhaustive asupra
diferitelor competențe și profiluri de ocupații necesare în sectorul turism și
catering în Europa ca bază pentru dezvoltarea modelului ECVET.
Dezvoltarea unei grile de descriere a competențelor: Grila de descriere a
competențelor va oferi o bază descriptivă a tuturor competențelor identificate în
sectorul turism și catering.
Elaborarea modelului ECVET pentru sectorul turism și catering în Europa: axat pe
companiile și furnizorii de servicii incluși în parteneriatul ECVET, modelul ECVET
pentru acest sector va fi dezvoltat și documentat în mod cuprinzător.
Dezvoltarea instrucțiunilor legate de munca practică cu ECVET în sectorul turism
și catering: pe lângă descrierea modelului, vor exista și instrucțiuni concrete și o
abordare pas cu pas la cum se lucrează practic cu ECVET, având în vedere că părți
mari ale formării profesionale în sectorul turism și catering are loc la companii și
furnizori de servicii și aceste organizații nu recurg la formare clasică și asfel nu au
destulă experiență cu sistemul de transfer de credite.
Dezvoltarea instrucțiunilor legate de elaborarea programelor de formare
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conforme cu ECVET: pentru organizațiile de formare în sectorul turism și catering
este important să dispună de instrucțiuni adecvate asupra procesului de
elaborare al programelor de formare conforme cu ECVET.
- Implementare de probă a modelului ECVET: organizațiile de formare și
companiile implicate în REȚEAUA TC ECVET vor testa abordările și instrumentele
elaborate pentru a primi reacțiile la implementarea practică și la fezabilitate
luând în considerare necesitățile specifice ale sectorului în cauză.
- Dezvoltarea politicii: REȚEAUA TC ECVET va dezvolta în continuare politica VET
pentru sectorul turism și catering prin elaborarea unui document cu recomandări
pentru educația și formarea profesională în turism și catering în Europa.
5. Nivel/context de aplicare teritorial/sectorial:
Nivel/context teritorial:
Țările europene participante la proiect sunt: Austria, Cehia, Finlanda, Germania, Marea Britanie,
Ungaria, România, Slovenia, Spania, Elveția și Turcia.
Nivel/context sectorial:
Sectorul economic pe care este centrată REȚEAUA TC ECVET este industria ospitalității și
turismului european.
6. Parteneri/dezvoltatori implicați:
Proiectul REȚEAUA TC ECVETinclude următoarele categorii de instituții:
Furnizori VET în turism și catering
Universități și colegii de studii superioare
Firme în turism și catering: hoteluri, stațiuni balneare, companii de vase de croazieră, diverse
organizații în turism. Firnizori de forțe de muncă, agenții de plasare.
Asociații profesionale din domeniu.
Instituțiile participante din diferitele țări sunt:
Tourismusschulen Bad Gleichenberg and Berüfsförderungsinstitut Steiermark (Austria), Tempo
Training And Consulting (Republica Cehă), Baltic College- University of Applied Sciences and
Mikro Partner GmbH( Germania), Escuela de Hosteleria de Sevilla (Spania), Porin
Aikuiskoulutuskeskus/ Winnova (Finlanda), Spirit Hotel Thermal Spa, Sarvar (Ungaria), Școala
Profesională de Catering Maribor (Slovenia), Selcuk University, Departamentul de Turism și
Management Hotelier (Turcia) și Coleg Llandrillo (United Kingdom), Universitatea Ștefan cel
Mare, Suceava și Asociația Turistică Bucovina (Romania) și Swiss Occidental Leonarda (Elveția).
7. Grupuri beneficiare/țintă (în termeni calitativi și cantitativi):
În termeni calitativi, principalele grupuri țintă ale proiectului au fost colegiile de turism și
catering din Europa și furnizorii de formare profesională în turism și catering. Sectorul turism
are câreva particularități care trebuie luate în considerare: educația și formarea profesională în
turism este în mare parte furnizată de către companii de turism cum sunt hotelurile, stațiunile
balneare, cluburile, etc. De aceea principalul grup țintă trebuie să ia în considerare companiile
de turism împreună cu alte instituții și părți interesate.
Pe termen lung, beneficiarii sunt persoanele care lucrează în domeniul turism și catering și
turiștii înșiși.
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În termeni cantitativi, proiectul a inclus 17 instituții partenere în 11 țări diferite și 9 profesii
diferite.
8. Coordonate temporale/perioada de realizare:
REȚEAUA TC ECVET s-a derulat în perioada 1 noiembrie 2008 – 31 octombrie 2011.
9. Principalele conținuturi ale activităților:
Programul de lucru al proiectului REȚEA TC ECVET a fost împărțit în 9 pachete de lucru:
1) Administrarea și durabilitatea rețelei
2) Asigurarea și managementul calității
3) Diseminarea
4) Exploatarea
5) Sondaj la nivel european
6) Dezvoltarea modelului ECVET
7) Dezvoltarea memorandumului și a certificatului
8) Implementare de probă – pilot
9) Dezvoltarea și adaptarea politicii
10.1 Produse și rezultate – Descriere generală:
În cei trei ani de activitate a rețelei, REȚEAUA TC ECVET a urmărit produsele și rezultatele:
- Manual ECVET model pentru sectorul de turism și catering european, care să
descrie întregul model ECVET pentru sectorul de turism și catering pe baza
reglementărilor ECVET și pe baza competențelor identificate în urma sondajului
la nivel european. Manualul oferă toate informațiile necesare pentru modelul în
sine, definiții ale unităților de învățare și rezultatele de învățare în turism și
catering, alocarea creditelor la rezultatele de învățare respective, etc. Conține de
asemenea instrucțiunile concrete pentru lucrul cu ECVET în practica formării în
turism și catering.
-

Instrucțiuni pentru organizațiile de formare și școlile profesionale în sectorul
turism și catering referitoare la dezvoltarea de programe de formare conforme
cu ECVET, ca ajutor adițional în implementarea și folosirea durabilă a sistemului
în Europa.

-

Memorandumul de încredere reciprocă: încrederea reciprocă e cel mai
important principiu în utilizarea ECVET, deci pentru a stabili acest factor de bază,
se va concepe un memorandum special de încredere reciprocă, ca document de
bază pentru toate organizațiile participante în modelul ECVET pentru sectorul
turism și catering în Europa. Prin semnarea acestui memorandum, toate
organizațiile participante din rețea și din afara ei declară că garantează
acceptarea și respectarea principiilor și regulilor ECVET în sectorul turism și
catering.

-

Certificatul ECVET: Se va dezvolta un model de certificat ECVET special pntru
sectorul turism și catering. Acest certificat prezintă toate competențele și
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rezultatele de învățare împreună cu creditele ECVET corespunzătoare lor și va fi
documentul de bază pentru transparența și recunoașterea reciprocă.
-

Rezultatele testelor: Acestea oferă feed-back la implementarea de probă a
modelului ECVET și permite concluzii asupra potențialului de adaptare și
îmbunătățire a modelului.

-

Documentul de politică VET: Întreaga activitate și experiență acumulată de rețea
prin abordarea ECVET și VET în sectorul turism și catering în general, va fi inclusă
într-un document de recomandare a politicii pentru VET în sectorul turism și
catering, pentru utilizarea și discutatarea lui în grupuri de lucru.

-

Pagina web a rețelei: www.ecvet-tc.net va fi domeniul de referință pentru rețea
și conține toate rezultatele în format electronic, documente de referință, legături
și un forum de discuții și consultări publice.

-

Relațiile cu publicul, diseminarea și valorizarea materialelor: Se va realiza un set
de materiale pentru prezentarea publică, diseminarea și valorizarea rezultatelor
și a rețelei ca atare; acesta constă într-un set de dosare și postere și în
planificarea și implementarea a două conferințe majore în perioada finanțării
rețelei.

Rezultatul final va fi un model funcțional pentru recunoașterea și acreditarea
reciprocă.
10.2 Produse și rezultate – Relația cu instrumentele europene comune Europass, EQF și
ECVET, și cu scopurile și obiectivele proiectului ECVET – Turism pentru sănătate:
Europass: Documentul de Mobilitate Europass este foarte potrivit pentru folosirea în cadrul
sistemului ECVET. Documentul trebuie dezvoltat astfel încât să fie complet elctronic și în limba
engleză. Conținutul documentului de mobilitate Europass, conform concluziilor proiectului
REȚEA TC ECVET, trebuie revizuit astfel încât să indice niveluri de calificare EQF sau unutățile
sale și să aibă atașate orice anexe cerute de sistemul ECVET.
-

EQF: Proiectul a făcut o propunere pentru determinarea creditelor și nivelului de studii în cadrul
EQF. Această propunere presupune ca un an de studiu și trei ani de calificare sunt exhivalentul
a 60 și respectiv 180 de credite. Aceasta e și soluția agreată la nivel european. Pentru a
determina nivelul de studii EQF, proiectul recomandă ca nivelul de calificare EQF și modulele
sale obligatorii să fie hotărâte la nivel național, pe când modulele de calificare opționale să fie
hotărâte de către furnizorii de formare.
ECVET: În contextul proiectului REȚEA TC ECVET, numărul de instituții care experimentează cu
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alocarea de credite ECVET este mare, de la organizații sectoriale sau parteneri sociali, la centre
de formare și firme de consultanță. Acest proiect oferă studenților oprtunitatea de a
conștientiza propriul proces de învățare și de a dobândi un portofoliu de competențe care
formează baza acordării creditelor ECVET.
ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTARE: relația dintre REȚEAUA TC ECVET și scopul și obiectivele
ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE constă în sectorul pe care acestea se concentrază, cu o
legătură clară între bunele practici pentru rezultatele de învățare și calificările din sectorul
turism. Totodată, există anumite instrumente și metodologii utile pentru ECVET TURISM
PENTRU SĂNĂTATE.
10.3 Produse și rezultate – Durabilitate (rezultatele sunt încă în folosință ori terminate,
și pentru că):
Structura de durabilitate dezvoltată va oferi informații la modul în care rețeaua poate să-și
continue activitatea după terminarea finanțării, inclusiv sugestii pentru formele legale,
posibilitățile de finanțare, procesele de decizie, obiectivele și impactele viitoare.
Întreaga strategie va fi rezultatul unui proces intern de negociere și de decizie și va fi adoptat
oficial de către partenerii rețelei, la sfârșitul perioadei de finanțare. Se garantează faptul că
acesta va conține impactul propus pe tremen scurt și lung al rețelei. Prin existența rețelei TC
ECVET, după terminarea perioadei de funcționare și finanțare a proiectului, se poate asigura că
impactul va continua asupra tuturor membrilor.
Recomandări generale pentru durabilitatea și continuarea proiectului REȚEA TC ECVET
Partenerii proiectului au convenit asupra următoarelor recomandări pentru durabilitatea și
continuarea proiectului REȚEA TC ECVET. Acestea sunt sugestii care trebuie luate în considerare
acum, dupăterminarea ajutorului financiar din partea Comisiei:
Comunicare continuă între partenerii de proiect
Diseminare continuă a rezultatelor existente în cadrul altor dezvoltatori ECVET, altor instituții și
altor țări
Actualizări ale paginii web ECVET pe următorii 5 ani pentru menținerea rezultatelor rețelei.
Întâlniri și conferințe anuale și bianuale în cadrul parteneriatului după terminarea perioadei de
finanțare pentru menținerea rețelei în anii următori, pentru discutarea progresului ECVET în
sectorul turism și catering
Extinderea continuă a rețelei ECVET pentru promovarea sa, pentru facilitarea mobilității
transnaționale, pentru recunoașterea rezultatelor învățării în VET și pentru învățare fără limite
pe tot parcursul vieții.
Crearea de legături cu alte proiecte europene din același domeniu tematic
Continuarea în alte proiecte europene: ECVET Vision 2020 și MobiVet
Continuarea la nivel național (rețea tematică – legătura spre alte proiecte ECVET în țările
partenere, spre agențiile naționale pentru ECVET).
Evenimente și legături cu asociații profsionale pentru ateliere și contribuții la rezultatele
proiectului (exemplu EURHODIP)
Orientar tematică suplimentară pentru REȚEAUA TC ECVET: ECVET în relație cu EQF; aplicarea
proiectelor REȚEA TC ECVET la nivel superior (chef și chef de rang) sau la noi profesii (animator,
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somelier, barman).
10.4 Produse și rezultate – Piedici principale în calea exploatabilității:
- Sectorial: Proiectul se concentrează doar pe sectorul de turism li catering, unul
dintre cele mai importante în dezvoltarea economică europeană. În acest sens,
crearea unui sistem pentru ECVET în turism și catering trebuie văzut ca o mare
valoare a industriei turistice pentru economiile europene, precum și faptul că
mobilitatea forței de lucru și recunoașterea reciprocă a rezultatelor învățării este
crucială în dezvoltarea benefică a acestui sector. Bazat pe acestea, relevanța
rezultatelor rețelei și a rețelei în sine pentru acest sector și pentru organizațiile
europene implicate este evidentă pentru că industria se bazează foarte mult pe
flexibilitatea și mobilitatea forței de muncă. Pe durata proiectului REȚEA TC
ECVET,. Rețeaua a crescut, a fost exp.oatată și a fost sustenabilă. Toate acestea
au dus la ezvoltarea permanentă a rețelei pe parcursul finanțării dar și după,
lucru care demonstrează încă o dată efectele impactului pe termen lung prin
îmbunătățirea calității serviciilor și a mobilității forței de muncă.
- Geografic: Articularea competențelor va depinde de cooperarea dintre
autoritățile naționale și regionale. Pe baza cunoștințelor dobândite în domeniul
de recunoaștere a abilităților și competențelor, rețeaua TC ECVET va fi o
platformă deschisă și durabilă pentru viitoarea cooperare care sprijină ECVET
între partenei. Aceasta va lărgi schimburile, va dezvolta diseminarea, crearea de
legături și promovarea și va da sfaturi statelor membre europene cum să aplice
Sistemul de Credite European pentru Educație și Formare Profesională.
- Lingvistic: rezumatul proiectului este disponibil în 10 limbi.
- Cultural/tehnic: Documentul de politică conține recomandări pentru furnizorii
VET, școli și factori decizionali la nivel național și european, ceea ce influențează
sistemele VET în consolidarea industriei de turism și catering în Europa.
10.5.1 Produse și rezultate – Transferabilitate probabilă (considerând generalitatea
contextelor de potențial transfer la nivel european, național, teritorial și sectorial):
Dezvoltarea unei grile de descriere a competențelor: grila de descriere a competențelor a
furnizat o bază pentru toate competențele din sectorul turism și catering în Europa, în oferirea
unei perspective detaliate a diferitelor competențe și profile de ocupații necesare ca bază
pentru dezvoltarea unui model ECVET. Elaborarea modelului ECVET pentru sectorul turism și
catering în Europa: modelul ECVET pentru acest sector a fost dezvoltat și documentat minuțios
din mai multe perspective, accentul căzând pe companiile și furnizorii de servicii incluși în
parteneriat.
Crearea unui model de ghid de bune practici pentru sectorul european de turism și catering:
ghidul descrie modelul ECVET pentru sectorul turism și catering pe baza reglementărilor ECVET
și a competențelor extrase din sondajul european. Ghidul oferă informațiile necesare despre
modelul în sine, definiții ale unităților de învățare, rezultatele învățării în turism ți catering,
alocarea de credite rezultatelor învățării, etc. Acesta conține și indicații precise la modul de
lucru cu ECVET practic în formarea în turism și catering.
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Crearea de reguli pentru dezvoltarea de programe de formare conforme ECVET: este important
să avem reguli precise pentru organizațiile de formare în domeniul turism și catering cu privire
la cum să dezvoltăm programe de formare conforme ECVET.
Un model de certificat ECVET a fost creat specil pentru sectorul turism și catering. Certificatul
atestă competențele și rezultatele învățării împreună cu creditele ECVET corespunzătoare,
acesta fiind documentul de bază pentru recunoaștere și transparență reciprocă.
Um Memorandum de Încredere Reciprocă a fost creat ca document de bază pentru toate
organizațiile care participă în modelul ECVET pentru sectorul turism și catering în Europa. Prin
semnarea acestui memorandum, toate organizațiile participante în rețea și nu numai au
declarat că garanrează să accepte și să respecte principiile și regulile ECVET în sectorul de
turism și catering.
Implementarea de probă a modelului ECVET: organizațiile de formare și companiile implicate în
REȚEAUA TC ECVET au testat abordările create și instrumentele pentru a primi și a da feedback
asupra recunoașterii reciproce a abilităților și fezabilității certificatului ECVET.
Dezvoltarea politicii: REȚEAUA TC ECVET a creat politica VET pentru sectorul turism și catering
dintr-o perspectivă multiplă prin documentul de recomandare a politicii pentru educația și
formarea profesională în turism și catering în Europa.
10.5.2 Produse și rezultate – Transferabilitate specifică (în special în cadrul ECVET –
TURISM PENTRU SĂNĂTATE):
De ce sunt rezultatele Cum
sunt
rezultatele
Produse/rezultate
transferabile în ECVET – transferabile în ECVET –
transferabile
TURISM PENTRU SĂNĂTATE
TURISM PENTRU SĂNĂTATE
organizațiile de formare și
Certificatul
prezintă companiile
implicate
în
competențele și rezultatele REȚEAUA TC ECVET au testat
Rezultat 1:
învățării împreună cu creditele abordările
create
și
”Certificat
ECVET
pentru ECVET corespunzătoare și instrumentele pentru a primi
sectorul turism și catering”
constituie documentul de și a da feedback asupra
bază pentru recunoaștere și recunoașterii reciproce a
transparenșă reciprocă.
abilităților și fezabilității
certificatului ECVET.
Este important să avem reguli
precise pentru organizațiile de Este vorba de aproape același
Rezultat 2:
formare în domeniul turism și sector. Ghidul conține reguli
”Reguli pentru organizațiile de
catering cu privire la cum să concrete despre lucrul cu
formare
dezvoltăm
programe
de ECVET în practica turistică.
formare conforme ECVET.
Rezultat 3:
Grila
de
descriere
a Acest model este perfect
”Dezvoltarea unei grile de
competențelor a furnizat o transferabil la ECVET –
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competențe”

Rezultat 4:
”Memorandum de încredere
reciprocă”

bază
pentru
toate
competențele din sectorul
turism și catering în Europa, în
oferirea unei perspective
detaliate
a
diferitelor
competențe și profile de
ocupații necesare ca bază
pentru
dezvoltarea
unui
model ECVET.
Încrederea reciprocă e cel mai
important
principiu
în
utilizarea ECVET, deci pentru a
stabili acest factor de bază, se
va concepe un memorandum
special de încredere reciprocă,
ca document de bază pentru
toate
organizațiile
participante în modelul ECVET
pentru sectorul turism și
catering în Europa.

TURISM PENTRU SĂNĂTATE,
identificând, actualizând și
adaptând conținuturile sale
utile.

Prin
semnarea
acestui
memorandum,
toate
organizațiile participante din
rețea și din afara ei declară că
garantează acceptarea și
respectarea principiilor și
regulilor ECVET în sectorul
turism și catering.
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ANEXĂ
Surse de documentare
Folosite pentru analiză

Tip document
Titlu
Documente
descărcabile
(descrierea proiectului în
diferite
limbi,
inclusiv
Leonardo- ECVET TC NET
rezumatul
proiectului,
prezentarea,
rapoartele,
buletinul informativ)
Document pdf

Document pdf

Document pdf

Document pdf

Document doc

Pagină web

http://www.tourismusschule.
com/leonardo/cms/

http://www.adameurope.eu/prj/3972/prj/ECVE
GHIDUL REȚEAUA TC ECVET
T%20TC%20NET%20handboo
k.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/3972/prd/15/2
DOCUMENTUL DE POLITICĂ
/POLICY%20PAPER_FINAL%20
VERSION.pdf
http://www.adamGHIDUL DE COMPETENȚE ȘI europe.eu/prj/3972/prd/6/2/
SONDAJUL EUROPEAN
European%20Survey_final%20
June%202009.pdf
http://www.adameurope.eu/prj/3972/prd/14/2
STRATEGIA DE DURABILITATE
/Sustainabilty%20strategy_fin
al_May%202011.pdf
http://www.adameurope.eu/adam/project/vie
Memorandumul de Înțelegere
w.htm?prj=3972&page=FILES
&prd=7
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F. ”ECVET – ALIMENTAȚIE”

1. Denumirea bunei practici/experienței:
Titlu: ECVET – ALIMENTAȚIE. Propuneri pentru aplicarea modelului ECVET în sectorul
alinemtație din UE
Număr Proiect: 2011-1-ES1-LEO05-35742
2. Tipul proiectului sau inițiativei (ex: finanțat în cadrul unei inițiative EU, în cadru național,
etc.):
Program de învățare pe tot parcursul vieții, Leonardo da Vinci
Transfer de Inovație
3. Necesitatea pentru care a fost definită și realizată buna practică/experiența:
De la sfârșitul anilor 90, sectorul alimentar (NACE 10, Fabricarea produselor alimentare) s-a
adaptat continuu la cererile unei piețe caracterizate de globalizare, inovație tehnologică și
organizațională, presiuni din partea comercianților și normelor de sănătate, siguranță, calitate
și de mediu (CIAA, 2009).
Companiile din acest sector recunosc calificările profesionale ca fiind cel mai important factor
strategic în îndeplinirea cu succes a cererilor pieței; cu toate acestea, acest sector încă primește
lucrători cu calificări inferioare (sub EQF 4: de exemplu, persoane fără studii medii, imigranți,
adulți și tienri necalificați) iar educația non-formală și informală este resursa prin care se pot
adapta calificările muncitorilor la nevoile companiilor.
Din 2002 de la summitul de la Copenhaga, partenerii sociali au fost implicați în ECVET, care
stabilește un cadru metodologic comun pentru facilitarea transferării creditelor de la un sistem
de calificări la altul și care promovează mobilitatea transnațională și accesul la învățare pe tot
parcursul vieții pentru muncitori.
4. Scopuri generale și obiective specifice:
Proiectul ECVET – ALIMENTAȚIE are următoarele obiective:
- Identificarea situațiilor ECVET în țările UE și analiza posibilităților de aplicare în
industria alimentară prin descrierea rezultatelor învățării, rolurile instituțiilor
competente din perspectiva ECVET (în special partenerii sociali), transferul
creditelor, evaluarea, contracte de studii și puncte ECVET.
-

Stabilirea unui schimb de opinii și exemple de bune practici între partenerii
sociali, administrațiile publice, companiile și centrele de formare cu scopul de a
propune și promova un ”Ghid al aplicării ECVET în sectorul alimentar”.

-

Pregătirea materialului e-learning pentru formatori pe baza nevoilor acestui
sector și al oportunităților de aplicare a modelului ECVET.
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-

Desfășurarea unui curs pilot pentru formatorii din sector, din diferite țări,
verificarea rezultatelor și crearea unei strategii de formare pentru acest sector

- Validarea, evaluarea, diseminarea și promovarea rezultatelor proiectului.
5. Nivel/context de aplicare teritorial/sectorial:
Sectoul alimentar primește lucrători cu calificări inferioare (sub EQF 4: de exemplu, persoane
fără studii medii, imigranți, adulți și tienri necalificați) iar educația non-formală și informală este
resursa prin care se pot adapta calificările muncitorilor la nevoile companiilor.
6. Parteneri/dezvoltatori implicați:
P0. Fundación De Estudios Sociales Del Sector Agroalimentario (ES)
URL: http://www.fundacionfessa.com
Parteneri implicați:
DURBÁN, Francisco
LOPEZ, Roberto
MASOUD, Yamila
SERRANO ALBALÁ, Gloria (representant)
P1. EUROPROJECT (BG)
URL: http://www.europroject.bg
Parteneri implicați:
CHADORGE, Mathilde (representant)
MAHDAOUI, Sabri
MITOVA, Sirma
P2. Bfw - Berufsfortbildungswerk (DE)
URL: http://www.bfw.EU.com
Parteneri implicați:
BALASA, Vanja
GÜNTHER, Claudia (representant)
KÖRTE, Clemens
P3. Instituto de Formación y Estudios Sociales (ES)
Parteneri implicați:
HONRADO, Juan
RODRIGUEZ, Juan José (representant)
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YAGÜE, Angel
P4. Institute For The Development Of The Employee Advancement Services (IE)
URL: http://www.ideasinstitute.ie
Parteneri implicați:
COUGHLAN, Pat
KELLY, Ron (representant)
MADDEN, Mary
MURPHY, Tony
P5. CERES - Centro Europeo Di Ricerca Economica E Sociale (IT)
URL: http://www.ce-res.org
Actors involved:
ANTONAZZO, Luca
FREY, Luigi
LANCELLOTTI, Rocco
PAPPADÀ, Gabriella (representant)
SPECCHIA, Graziana
P6. EMMERCE EEIG (SE)
URL: http://www.emmerce.net
Parteneri implicați:
LINDQUIST, Kennet
VLAESCU, George Cristian (representant)
P7. Improve (GB)
Project page on website: URL
Parteneri implicați:
BROOK, Joanna
HART, Lindsay
JASSI, Sukky (representant)
PEARSON, Alison
Următoarele organizații sunt implicate și ele în proiect:
- Centre VET cu parteneri sociali în sectorul alimentar: FESSA (Spania), IFES
(Spania), IDEAS (Irlanda), BFW (Germania).
- Universități: CERES (Italia). Subcontractant: Grupo Cifo-UAB (Spania).
- Consultanți: Europroject (Bulgaria), KAI (Marea Britanie).
- Partener tehnologic: EMMERCE (Suedia).
7. Grupuri beneficiare/țintă (în termeni calitativi și cantitativi):
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Grupurile țintă includ lucrători cu calificări inferioare (sub EQF 4: de exemplu, persoane fără
studii medii, imigranți, adulți și tienri necalificați) iar educația non-formală și informală este
resursa prin care se pot adapta calificările muncitorilor la nevoile companiilor.
8. Coordonate temporale/perioada de realizare:
01.10.2011 - 30.09.2013
9. Principalele conținuturi ale activităților:
Proiectul ECVET – ALIMENTAȚIE își propune să încorporeze rezultatele Food-Skills (ES/08/LLPLdV/TOI-149065) pentru a facilita înțelegerea modelului ECVET de către partenerii sociali din
sectorul alimentar și a îmbunătăți participarea lucrătorilor cu nivel de calificare scăzut la
programele de învățare pe tot parcursul vieții și cele de educație și formare profesională din
sector.
10.1 Produse și rezultate – Descriere generală:
Rezultatele principale ale proiectului sunt următoarele:
Manual de management al proiectului. Index, definiția pachetelor de lucru, orare și produse:
pregătirea raportului interimar; Pregătirea raportului final; Ghid de comunicare cu promotorul;
Ghid de comunicare între parteneri.
Rapoarte naționale. Situații ECVET. Oportunități în sectorul alimentar. Scopul principal al acestui
pachet de lucru este de a identifica situația modelului ECVET în UE și de a analiza avantajele și
oportunitățile pentru aplicarea principiilor sale programelor de formare profesională, de
identificare a rolului partenerilor sociali și a formatorilor în aplicarea modelului în ECVET și a
propune alternative pentru lucrătorii cu nivel de calificare scăzut în industria alimentară din UE.
Raport internațional. Ghid de aplicare a ECVET în sectorul alimentar din UE. Pentru a defini o
strategie sectorială care permite partenerilor sociali și formatorilor să colaboreze în
implementarea modelului ECVET în sector, acest pachet de lucru are un dublu obiectiv:
- Pregătirea unui raport internațional care să compare rezultatele și chimburile de
experiență și bune practici din rapoartele naționale obținute în pachetul de lucru
2.
- Validarea conținuturilor acestu raport de către 6 grupe de experți (Germania,
Spania, Italia, Bulgaria, Marea Britanie, Irlanda).
- Pregătirea unui raport cu propunerile adunate și realizarea unui ”Ghid de
aplicare a ECVET în sectorul alimentar din UE”.
Platforma e-learning, material pentru învățarea liberă
Pregătirea materialului pentru e-learning. Acest pachet de lucru are 2 obiective:
- În primul rând, pregătirea materialului educațional pentru e-learning al cursului
”Aplicarea modelului ECVET în sectorul alimentar” pentru a îmbunătăți
înțelegerea acestui model de către partenerii sociali și formatorii din sector.
- În al doilea rând, pregătirea sistemului e-learning pentru implementarea cursului
e-learning și dotarea cu resursele necesare pentru includerea în materialul
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pregătit.
Evaluarea rapoartelor cu privire la cursul de e-learning. Obiectivul este de a evalua calitatea
rezultatelor și eficiența produselor printr-un proces continuu pe toată durata proiectului,
facilitând critica și comunicarea între asociați (evaluarea internă), și implicând experți externi
care să participe la validarea activităților, asigurându-se că produsul răspunde nevoilor de
formare ale viitorilor beneficiari.
Validarea și evaluarea raportului rezultatelor. Obiectivul acestei faze este evaluarea calității
rezultatelor și a eficienței produselor printr-un proces continuu pe toată durata proiectului,
facilitând critica și comunicarea între asociați (evaluarea internă), și implicând experți externi
care să participe la validarea activităților, asigurându-se că produsul răspunde nevoilor de
formare ale viitorilor beneficiari.
3 buletine informative promoționale și 1 broșură. Promovarea rezultatelor parțiale ale
proiectului, prezentând avantajele competitive rezultate din aplicarea ECVET – rezultatele
proiectului vor fi publicate prin intermediul buletinelor informative și al broșurilor.
Atelier internațional de promovare. Organizarea ubui atelier internațional de promovare în
Bulgaria.
Pagina web de promovare http://food-ecvet.euproject.org/.
10.2 Produse și rezultate – Relația cu instrumentele europene comune Europass, EQF și
ECVET, și cu scopurile și obiectivele proiectului ECVET – Turism pentru sănătate:
Principalele rezultate ale proiectului corelate cu instrumentele europene comune sunt
următoarele:
Raportul Național, care analizează avantajele și oportunitățile pentru aplicarea principiilor
ECVET la programele de formare profesională și de învățare pe tot parcursul vieții. Raportul
național identifică rolul partenerilor sociali și al formatorilor în aplicarea modelului ECVET și
propune alternative pentru lucrătorii cu nivel scăzut de calificare în industria alimentară din
țara respectivă.
Raportul Internațional Comparativ
Un raport comparativ pe criterii comune conform expertizei UE și schimbului de idei dintre
țările participante pentru facilitarea implementării sistemului ECVET în sectorul alimentar.
Ghid pentru aplicarea ECVET în Sectorul Alimentar
În acest Ghid se găsește un set de criterii pentru stabilirea strategiei sectoriale bazate pe
următoarele conținuturi:
- Descrierea calificărilor
- Alocarea punctelor ECVET
- Elaborarea rezultatelor unităților de învățare, rolul instituțiilor competente
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-

ECVET
Memorandumul de Înțelegere
Contractul de studii
Asigurarea calității
Evaluare, ECVET-ECTS.

Material e-learning pentru cursul ”Aplicarea modelului ECVET în sectorul alimentar” pentru a
îmbunătăți înțelegerea modelului de către partenerii sociali și formatorii din acest sector.
10.3 Produse și rezultate – Durabilitate (rezultatele sunt încă în folosință ori terminate,
și pentru că):
Până în prezent, parteneriatul a parcurs următoarele etape:
- Analiza situației ECVET;
- Schimb de experiențe și bune practici;
- Definirea materialului e-learning.
Următoarele etape ale proiectului se vor concentra pe:
- Testarea unui curs pilot de e-learning.
- Cu privire la activitățile transversale, partenerii îndeplinesc programul stabilit al
proiectului cu următoarele activități:
- Organizarea muncii
- Planul calității
- Diseminare și valorizare.
10.4 Produse și rezultate – Piedici principale în calea exploatabilității:
Modelul ECVET se bazează pe dezvoltarea și crearea de asociații și rețele formate din parteneri
competenți, ceea ce înseamnă că principiile ECVET trebuie cunoscute de către partenerii sociali,
companii, centre de formare și administrația publică. Principiile ECVET sunt: descrierea
calificărilor, alocarea punctelor ECVET, elaborarea rezultatelor unităților de învățare, rolul
instituțiilor competente ECVET, memorandumul de înțelegere, contractul de studii, asigurarea
calității, evaluare, ECVET-ECTS.
10.5.1 Produse și rezultate – Transferabilitate probabilă (considerând generalitatea
contextelor de potențial transfer la nivel european, național, teritorial și sectorial):
Majoritatea produselor și rezultatelor sunt transferabile la nuvel european, național și
internațional.
Tipurile de produse sunt:
Învățarea liberă și la distanță
Material pentru învățarea liberă
Material didactic
Programa
Pagina web
Transparență și certificare
10.5.2 Produse și rezultate – Transferabilitate specifică (în special în cadrul ECVET –
TURISM PENTRU SĂNĂTATE):
Produse/rezultate
De ce sunt rezultatele Cum
sunt
rezultatele
transferabile
transferabile în ECVET – transferabile în ECVET –
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Rezultat 1:
Analiza situației ECVET

TURISM PENTRU SĂNĂTATE
Realizat în pachetul de lucru 2
– Analiza și cercetările
preliminare
în
domeniul
configurațiilor profesionale în
sectorul TURISM PENTRU
SĂNĂTATE.

TURISM PENTRU SĂNĂTATE
Realizat în pachetul de lucru
2 – Analiza și cercetările
preliminare în domeniul
configurațiilor profesionale în
sectorul TURISM PENTRU
SĂNĂTATE.

Rezultat 2:
Schim de experiențe și bune
practici

Realizat pe parcursul celor 2 Realizat pe parcursul celor 2
întâlniri transnaționale
întâlniri transnaționale

Rezultat 3:
Definirea materialului elearning: Aplicarea modelului
ECVET în sectorul alimentar.

Ar fi de asemenea utilă
definirea
materialul
elearning pentru configurațiile
profesionale în ECVET Turism
Material e-learning pentru pentru Sănătate pentru a fi
configurațiile profesionale în mai ușor accesibil pentru
sectorul
turism
pentru studenți. Se pot implica
sănătate.
formatori competenți cu
experiență
relevantă
în
predarea
și
adunarea
materialelor
didactice
corespunzătoare.
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ANEXĂ
Surse de documentare
Folosite pentru analiză

Tip document

Titlu
Pagină web
ECVET
–
ALIMENTAȚIE.
Pagină web
Propuneri pentru aplicarea
Programul de învățare pe tot modelului ECVET în sectorul
parcursul vieții, Leonardo da alimentar din UE, 2011
http://foodVinci
ecvet.euproject.org/
Proiect Transfer de Inovație
Facilitarea
înțelegerii
Pagină web
modelului ECVET în sectorul
alimentar.
Pagină web
ECVET
–
ALIMENTAȚIE.
Programul de învățare pe tot
http://www.adamPropuneri pentru aplicarea
parcursul vieții, Leonardo da
europe.eu/adam/project/vie
modelului ECVET în sectorul
Vinci
w.htm?prj=8522&page=1#.Ub
alimentar din UE, 2011
Proiect Transfer de Inovație
WK7Ocwdcc
Pagină web
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G. ”Implementarea ECVET în domeniul sănătății și al asistenței sociale pentru
provovarea permeabilității profesionale și a mobilității geografice”
1. Denumirea bunei practici/experienței:
Implementarea ECVET în domeniul sănătății și al asistenței sociale.
2. Tipul proiectului sau inițiativei (ex: finanțat în cadrul unei inițiative EU, în cadru național,
etc.):
Transfer de Inovație
Număr proiect DE/11/LLP-LdV/TOI/147429
3. Necesitatea pentru care a fost definită și realizată buna practică/experiența:
Importanța sectorului sănătății și al asistenței sociale va crește datorită dezvoltărilor
demografice. În același timp, lipsa muncitorilor calificați în acest sector va crește în multe țări
vest-europene. Germania de exemplu ducea lipsă de 39000 de muncitori în 2005, iar statisticile
arată că până în 2025 vor avea o lipsă de 193000 de muncitori calificață în domeniul sănăyății și
asistenței sociale. (destatis: comunicat de presă 06.12.2010). Italia și Belgia se află în aceeași
situație. De aceea sectorul sănătății și asistenței sociale va juca un rol crucial pe piața muncii din
viitor.
4. Scopuri generale și obiective specifice:
Principalele scopuri ale proiectului sunt:
- Descrierea rezultatelor unităților de învățare, inclusiv credite ECVET pentru
următoarele profesii: Staatlich anerkannter Sozialassistent (DE, asistent social),
Staatlich anerkannter Altenpfleger (DE, infirmier azil de bătrâni), Aide-soignante
(BE, asistent medical), Aide-familiale (BE, asistent familial), Aide-ménagère (BE,
menajeră), Assistente Familiare (IT, asistent familial), Ausilario Socio
Assistenziale (IT, asistent medical), Operatore Socio Sanitario (IT, operator social
în sănătate) und Collaboratore Domestico – Colf (IT, menajeră)
- Metodologie pentru descrierea rezultatelor de învățare orientate pe activități și
bazate pe competențe, sub formă de unități conform recomandărilor ECVET și
EQF.
- Metodologie pentru alocarea creditelor ECVET pentru unitățile de învățare și
calificări
- Standard de evaluare comune orientate pe competențe
- Metodologie pentru definirea standardelor comune
pentru evaluarea
rezultatelor învățării formale, informale și non-formale.
- Model pentru o transcriere personalizată a rezultatelor de învățare evaluate
conform instrumentelor de transparență EUROPASS
- Compararea rezultatelor învățării pe baza profesiilor examinate pentru
permeabilitate națională
- Metodologie pentru compararea rezultatelor de învățare care permite
mobilitatea și permeabilitatea
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-

Dezvoltarea, tranferul și implementarea calificărilor suplimentare pentru
competențele profesionale central pe baza modulelor altor profesii

Conform scopurilor, următoarele pachete de lucru au fost și vor fi realizate:
1) Managementul și coordonarea proiectului
2) Asigurarea calității
3) Transferul rezultatelor din proiectele anterioare
4) Adaptarea la contextul german
5) Adaptarea la contextul belgian
6) Adaptarea la contextul Italian
7) Adaptarea la contextul transnational
8) Testarea
9) Diseminarea și implementarea
5. Nivel/context de aplicare teritorial/sectorial:
- Sănătatea umană și activitățile de Serviciu Social
- Educație
- Administrația Publică și Apărarea; Securitatea Socială Obligatorie
6. Parteneri/dezvoltatori implicați:
 Fédération de l’enseignement de promotion sociale catholique
 Le FOREM - Office wallon de l'emploi et de la formation professionnelle
 CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI AZIENDA SPECIALE DELLA
PROVINCIA DI BRESCIA
 Tempo Libero Soc. Coop. Sociale ONLUS
 TENDA Solidarietà e cooperazione Brescia Est - Consorzio di Cooperative Sociali,Soc.
Coop. Sociale
Actions Intégrées de Développement asbl
7. Grupuri beneficiare/țintă (în termeni calitativi și cantitativi):
Furnizori de:
- Sănătatea umană și activitățile de Serviciu Social
- Educație
- Administrația Publică și Apărarea; Securitatea Socială Obligatorie
8. Coordonate temporale/perioada de realizare:
Octombrie 2011-2013
9. Principalele conținuturi ale activităților:
- Adaptarea la contextul transnațional și testarea
- Activități de diseminare
10.1 Produse și rezultate – Descriere generală:
- Acest proiect nu are produse. Tipurile de produse planificate: module, pagini
web, transparență și certificare, programe
- Rezultatele proiectului vor fi diseminate pe parcursul și în special la sfârșitul
proiectului.
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10.2 Produse și rezultate – Relația cu instrumentele europene comune Europass, EQF și
ECVET, și cu scopurile și obiectivele proiectului ECVET – Turism pentru sănătate:
Rezultatele sunt așteptate în metodologia pentru descrierea rezultatelor de învățare orientate
pe activități și bazate pe competențe, sub formă de unități conform recomandărilor ECVET și
EQF – credite ECVET, standard de evaluare, EUROPASS, permeabilitate națională și mobilitate.
10.3 Produse și rezultate – Durabilitate (rezultatele sunt încă în folosință ori terminate,
și pentru că):
Rezultatele vor fi folosite.
10.4 Produse și rezultate – Piedici principale în calea exploatabilității:
Adaptarea metodologiei la contexte.
10.5.1 Produse și rezultate – Transferabilitate probabilă (considerând generalitatea
contextelor de potențial transfer la nivel european, național, teritorial și sectorial):
Transferabilitatea și standardele comune pentru evaluare sunt printre cele mai importante
scopuri de îndeplinit.
10.5.2 Produse și rezultate – Transferabilitate specifică (în special în cadrul ECVET –
TURISM PENTRU SĂNĂTATE):
De ce sunt rezultatele Cum
sunt
rezultatele
Produse/rezultate
transferabile în ECVET – transferabile în ECVET –
transferabile
TURISM PENTRU SĂNĂTATE
TURISM PENTRU SĂNĂTATE
Rezultat 1:
”.............................................”
Rezultat 2:
”.............................................”
Rezultat 3:
”..............................................”
Rezultat n:
”..............................................”
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ANEXĂ
Surse de documentare
Folosite pentru analiză

Tip document

Transfer de Inovație

Titlu
Implementarea ECVET în
domeniul sănătății și al
asistenței sociale pentru
provovarea
permeabilității
profesionale și a mobilității
geografice
Implementarea ECVET în
domeniul sănătății și al
asistenței sociale

Pagină web
http://www.adameurope.eu/adam/project/vie
w.htm?prj=8600#.Ua8JSpw_I8
M
http://www.properchance.eu/website_english.ht
ml
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IV. STRATEGIA PLANULUI DE ACȚIUNE ECVET PENTRU CONFIGURAȚIILE PROFESIONALE ÎN
DOMENIUL TURISMULUI PENTRU SĂNĂTATE

Scopul fundamental al ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE este aplicarea instrumentelor și
cadrelor EQF și ECVET persoanelor incluse în perimetrul profesional comun european în
turismul pentru sănătate, îdentificat de către partenerii din sistemul VET al țărilor
participante la activitățile din pachetul de lucru 2 și finalizate la a 3-a întâlnire de consorțiu
din Perugia (perimetrul a fost limitat la configurațiile clasificate în nivelul 5 EQF și sub acesta,
și în cadrul lor), la configurațiile de Cosmetician, Manager în turismul pentru sănătate și
Asistent fitness/wellness ca și domenii transversale.
Acvititățile majore planificate pentru acest scop se axează pe definiția conținutului
Memorandumului de Înțelegere ECVET (structurarea calificărilor în unități transferabile de
rezultate ale învățării cu alocarea creditelor ECVET), pe formalizarea de cître organizații
importante (în special instituții publice competente în VET și în turismul pentru sănătate,
parteneri sociali ai angajatorilor și muncitorilor, alte asociații interesate și furnizorii de VET
pentru sectorul respectiv, la nivel național și teritorial), și pe aplicarea la nivel individual (prin
Contracte de Studii ECVET, programe VET cu metode de validare flexibile, transfer și
recunoaștere a rezultatelor învățării obținute în contexte formale, informale și non-formale,
sitemul de acordare a creditelor ECVET, Transfer, Validare și Acumulare, aplicând
reglementările naționale și regionale), precum și pe integrarea și multiplicarea acestor
rezultate, în perspectiva implementării sale eficiente pe toată durata proiectului și după
încheierea acestuia.
Astfel, strategia (precum și activitățile și instrumentele) procesului ECVET începând cu
Memorandumul de Înțelegere pentru configurațiile profesionale în turismul pentru sănătate
sprijinit de către proiect, trebuie să fie centrat pe implicarea partenerilor cheie în fiecare țară
(instituții publice competente în VET și în turism pentru sănătate, sectorul privat, angajatori
și muncitori, alte asociații interesate și furnizorii de Vet în sistemul respectiv), dar și pe
metodele pentru elaborarea configurațiilor profesionale în rezultate ale unităților de
învățare cu alocare de puncte ECVET, pentru a facilita certificarea rezultatelor de învățare
dobândite de specialiștii interesați dincolo de barierele dintre diferite sisteme VET.

În ceea ce privește metodele de elaborare a configurațiilor profesionale în unități de învățare
cu alocare de credite, pe baza specificațiilor ECVET, proiectul precizează că, pentru activarea
și dezvoltarea procesului ECVET pentru configurațiile profesionale în turismul pentru
sănătate, partenerii vor începe prin definirea perimetrului profesional în cauză în termeni de
activități, sarcini, cunoștințe, abilități, competențe, obiective pentru certificare, unități de
învățare și credite ECVET corespunzătoare, concentrându-se pe elemente standard în toate
țările partenere (profil profesional, specificațiile abilităților, obiective pentru certificare), pe
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factori subsidiari (modalități de certificare, validarea învățării formale, informale și nonformale, proceduri, module de calificare), și pe creditele ECVET alocate unităților de
învățare.
În ceea ce privește implicarea, în fiecare țară, a instituțiilor publice competente în VET și în
turismul pentru sănătate, sectorul privat, angajatori și muncitori, alte asociașii interesate și
furnizorii VET din sectorul respectiv, proiectul se concentrează pe integrarea părții tehnice
planificate pe elaborarea calificărilor cu procesul planificat de oferire de informații despre
calitatea, relevanța și eficiența rezultatelor proiectului pentru partenerii cheie, și de
asemenea cu procesul planificat să asigure că rezultatele de succes ale proiectului vor fi
transferate factorilor decizionali competenți. La nivel local, regional, național și european
(activități de integrare pentru instituțiile publice competente în VET și turism pentru
sănătate, și în sectorul privat) și că aceste rezultate vor fi adoptate și aplicate de utilizatorii
finali (activități de multiplicare pentru muncitori și formabili, furnizori de VET și întreprinderi
din sectorul turism pentru sănătate). Acets proces continuu sprijinit de partenerii de
consorțiu și prin activități planificate de zile de informare și grupe de lucru în fiecare țară
participantă, bazate pe nevoile utilizatorului și care vor asigura împărțirea responsabilității
tuturor partenerilor, precum și o interacțiune continuă între ei, pentru asigurarea exploatării
rezultatelor pe tot parcursul proiectului și după încheierea lui.
În concluzie, primul aspect important al procesului este integrarea care trebuie să
caracterizeze conceperea conținuturilor Memorandumului de Înțelegere (și în special
elaborarea configurațiilor profesionale în turismul pentru sănătate) și implicarea partenerilor
cheie pentru asigurarea aprobării precevedirlor Memorandumului de Înțelegere la nivel
național și regional, în cadrul sistemelor VET specifice sectorului turism pentru sănătate din
Europa. Cu alte cuvinte, de la semnarea Memorandumului de Înțelegere și de la
angajamentul partenerilor cheie, în special al celor care au competențe legislative teritoriale
cu privire la calificarea și certificarea profesională (și în acest caz a celor cu competențe în
turismul penntru sănătate) este primul pas pentru transpunerea eficientă a calificărilor în
teritoriile respective și apoi posibilitatea persoanelor de a obține recunoașterea și cerificarea
rezultatelor de învățare dobândite. Este necesar să maximizăm eficiența acestui proiect prin
implicarea acestor parteneri cheie de la început sau cât mai curând posibil.
În al doilea rând, ținând cont de marile diferențe existente, în special în termeni de calificare
profesională și certificare a competențelor, reguli și proceduri, în sistemele VET europene
din țările participante, este și mai importantă colaborarea partenerilor cheie competenți și
interesați din sectorul public și privat, relevanți din punct de vedere teritorial în acest
context.
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V. ACTIVITĂȚI ALE PLANULUI DE ACȚIUNE ECVET

Activitățile prevăzute de proiectul ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE pentru a aplica
instrumentele și cadrele europene EQF și ECVET specialiștilor din sectorul turism pentru
sănătate încep și includ în special intervențiile ce definesc și formalizează procesele de
participare, Memorandumul de Înțelegere pentru configurațiile profesionale în turismul
pentru sănătate pentru a fi aplicate persoanelor în faza experimentală pe tot parcursul
proiectului și după încheoerea acestuia.Mai exact aceste activități implică:
-

Pregătirea unei ciorne complete a Memorandumului de Înțelegere pe baza
exemplelor de bune practici adunate pe parcursul pachetului de lucru 3
(Evidențierea competențelor, TANDEM, QUALITOOL, TourBo în Europa,
Rețeaua TC ECVET, ECVET – ALIMENTAȚIE și implementarea ECVET în
domeniul sănătății și asistenței sociale pentru promovarea permeabilității
profesionale și a mobilității geografice) și care conține:
o O introducere referitoare la originea și contextul general al
Memorandumul de Înțelegere, prevederile existente la nivel european
legate de Memorandumul de Înțelegere, definițiile, obiectivele
generale și specifice ale Memorandumul de Înțelegere;
o forma și conținutul Memorandumului de Înțelegere în termeni de
participanți, scop, validare și eficiență;
o calificările care vor fi elaborate pe parcursul pachetului de lucru 4
pentru a stabili corespondentul european pentru evaluare, transfer și
procesele de acumulare a rezultatelor de învățare dobândite în
contexte formale, informale și non-formale (unități, părți de unități și
credite corespunzătoare);
o mecanismele pentru implementarea Memorandumului de Înțelegere
și pentru dialog și cooperare administrativă, reglementările cu privire
la naționalitate, revizuirea contractului și notificarea de sistare a
acestuia;

-

acitvitățile urmăreau să implice în Memorandumul de Înțelegere pe lângă
partenerii de proiect și instituțiile publice competente în VET și turism pentru
sănătate, sectorul privat, angajatori și lucrători, alte asociații interesate și
furnizorii de VET din sectorul vizat, la nivel local, regional și național, pentru a
fi realizate pe parcursul pachetului de lucru 5;

-

formalizarea, de către parteneri și organizațiile competente/interesate deja
implicate, a Memorandumului de Înțelegere cu privire la configurațiile
profesionale europene din turismul pentru sănătate (semnarea oficială a
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Memorandumului de Înțelegere va avea loc la sfârțitul pachetului de lucru 5,
la a 5-a întâlnire de proiect în Slovacia);
-

aplicarea Memorandumului de Înțelegere, începând cu un test pilot realizat
pe parcusul pachetului de lucru 6, va implica 120 de angajați și practicanți din
țările participante pentru a recunoaște și certifica rezultatele de învățare
dobândite și creditele ECVET confor cu reglementările regionale și naționale
asupra procedurilor și căilor de certificare, validarea învățării formale,
informale și non-formale, modulele de calificare, folosind modele comune
pentru Contractele de Studii ECVET și Suplimentul la Cerificatul Europass.

Considerând problemele deja evidențiate pentru o abordare strategică pentru planificarea
acestui proces (în special, posibilitatea unei implicări prealabile eficiente a unor parteneri
cheie care au competența sau/și interesul în implementarea acesteia și necesitatea implicită
de a avea competența în fiecare dintre țările participante). Se pare că consorțiul de proiect,
în această fază, trebuie să delege și să implementeze două sarcini specifice suplimentare,
pentru a fi realizte de fiecare țară participantă, aceasta fiind identificarea tuturor
partenerilor cheie din domeniul public și privat la nivel național, regional și sectorial și
organizarea și programarea unei inițiative de informare pentru aceștia.

Legat de aceste sarcini, pe lângă diferențele semnificative dintre sistemele VET din țările
reprezentate în consorțiu, este posibilă definirea și evidențierea unir criterii și instrumente
comune, ușor adaptabile și folosibile de către parteneri în contextul național specific lor.
Cu privire la aceste instrumente și criterii, partenerii de consorțiu trebuie să definească
termenii de ”grila de identificare a partenerilor cheie”, care concentreză diferitele tipologii
de parteneri cheie care trebuie implicați în procesul ECVET. Aceasta trebuie completată de
către fiecare partener pentru țara respectivă, apoi trebuie conceput un ”model de scrisoare”
pentru a fi folosit la contactarea și implicarea lor în proiect.
”Grila de identificare a partenerilor cheie”, compusă din 2 subgrile pentru Autoritățile
publice și Sectorul privat, și ”modelul de scrisoare de invitație” sunt prezentate în paginile
următoare.

Proiect numărul 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi
Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

65

WP3 – Planul de acțiune pentru procesul ECVET (R9)
Numărul proiectului: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Acronim: ECVET - Health-Tourism (ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE)

A. Grila de identificare a partenerilor cheie
Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci
Transfer de Inovație
Project Nr.: 2012-1-HU1-LEO05-05823
Titlu proiect: “Turism pentru sănătate: Un proces ECVET de asigurare a transparenței și recunoaștere în întreaga Europă a rezultatelor învățării și a
calificărilor configurațiilor profesionale în sectorul turism pentru sănătate”
Acronimul proiectului: ECVET - HEALTH-TOURISM
Grila de identificare a partenerilor cheie
Autorități publice
Competent în VET

Nivel
european

Nivel
național

Nivel
regional

Nivel
local

Competent în Turism

Nivel
european

Nivel
național

Nivel
regional

Nivel
local

Sectorul privat
Compete
nt în
Competent în
servicii
formare Turism Turism
pentru
pentru
Sănătate
Sănătate

Denumire:
Responsabil:
Persoana
de
contact:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Data de contact:
Comentarii:
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Denumire:
Responsabil:
Persoana
de
contact:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Data de contact:
Comentarii:
Denumire:
Responsabil:
Persoana
de
contact:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Data de contact:
Comentarii:
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B. Model de scrisoare de invitație
SUBIECT: Proiectul Leonardo da Vinci Turism pentru sănătate: Un proces ECVET de asigurare a
transparenței și recunoaștere în întreaga Europă a rezultatelor învățării și a calificărilor
configurațiilor profesionale în sectorul turism pentru sănătate:
Implicarea partenerilor cheie relevanți

Stimate domn/doamnă,
Vă scriem în legătură cu un proiect Leonardo da Vinci care este parte a Programului European
de Învățare pe tot parcursul vieții 2007-2013, care implică o intervenție multilaterală pentru
Transferul de Inovație axat pe transparența și recunoașterea competențelor și calificărilor
profesionale operate în sectorul turism pentru sănătate, aplicând cadre și instrumente
europene: Cadrul European de Calificări – EQF și Sistemul European de Credite pentru Educație
și Formare Profesională – ECVET.
Rezumatul proiectului
Turismul constituie unul dintre cele mai importante sectoare economice din Ungaria și Europa,
cu o semnificativă relevanță ocupațională. În sectorul turism și activități o importanță crescândă
o are segmentul de turism pentru sănătate.
Turismul pentru sănătate pentru satisfacerea cererii de servicii și produse legate de acest tip de
turism, oferă locuri de muncă unui număr mare de oameni, într-o gamă diversificată de
calificări în toate țările și regiunile europene, de multe ori neclar definite în termini de rezultate
ale învățării dar frecvent reglementate în ceea ce privește accesul la formare și oportunități de
calificare, într-un mod ce limitează foarte mult mobilitatea dincolo de ”granițele” sistemelor
VET (limite ale sistemelor VET naționale/regionale, bariere în mobilitatea din cadrul unui anumit
sistem VET; obstacole în cadrul mobilității în afara educației formale).
Astfel, partenerii proiectului (furnizori VET, întreprinderile și asociațiile nonprofit care
funcționează în domeniul turismului pentru sănătate, având competențe legislative în turism și
în VET la nivel regional) au hotărât că o intervenție pentru punerea în transparență și
recunoașterea rezultatelor învățării care caracterizează profesiile din turismul pentru sănătate,
aplicând și implementând instrumentele și cadrele europene EQF și ECVET, ar putea avea un
impact semnificativ.
Principalele activități sunt concentrate pe conținutul Memorandumului de Înțelegere ECVET
(definirea domeiului professional în termeni de rezultate ale învățării, corelarea lui cu EQF prin
sistemele și cadrele de calificări naționale, elaborarea calificărilor în unități de învățare
transferabile cu alocare de credite) și pe aplicarea acestuia (Contracte de Studii, Alocare,
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Transfer, Validare și Acumulare de Credite, prin programele VET corespunzătoare cu modalități
flexibile de validare, transfer și recunoaștere a rezultatelor de învățare dobândite în context
formale, informale și non-formale), precum și pe integrarea și multiplicarea acestor rezultate.
Este de așteptat ca aceste activități să crească mobilitatea specialiștilor în turismul poentru
sănătate, contribuind la apariția unor calificări și standarde de formare general acceptate.
Impactul proiectului asupra grupurilor țintă va fi semnificativ pe timpul proiectului (cel puțin 50
de specialist în turismul pentru sănătate în Europa, din care 30 în Ungaria și câte 10 în fiecare
dintre celelalte țări participante) dar și după încheierea proiectului, prin valorizarea activităților
care vizează factorii decizionali sectoriali și publici precum și beneficiarii, la nivel local, regional,
national și european.
Scopuri și obiective
Deoarece unul din factorii majori care limitează învățarea și oportunitățile de lucru precum și
mobilitatea în afara sistemelor VET a specialiștilor în turism pentru sănătate este identificată ca
fiind lipsa definirii și certificării, în Europa, a cunoștințelor lor, a aptitudinilor și competențelor.
Proiectul intenționează să aplice EQF și ECVET acestor specialist, definind acest domeniu de
calificare în termini de rezultate ale învățării, corelarea cu EQF prin sistemele și cadrele de
calificare naționale, elaborând programe VET cu modalități flexibile de validare, transger și
recnoaștere a rezultatelor învățării dobândite în context formale, informale și non-formale.
Pentru aceste scopuri se prevăd următoarele obiective:
- Analiza configurațiilor profesionale de turism pentru sănătate în sistemele VET
europene din sectorul turism, clasificându-le cu EQF din țările participante și
identificând o configurație profesională/perimetru comun;
- Definirea unui plan de acțiune pentru activarea unui process ECVET pentru
aceste configurații, începând de la colectare, analiză, adaptarea exemplelor de
bune practice deja existente la transparența/recunoașterea
competențelor/calificărilor și la activarea procesului ECVET;
- Definirea configurațiilor profesionale în termini de
activități/sarcini/competențe/unități de învățare/credite ECVET;
- Definirea și formalizarea (parteneri și organizații competente/interesate)
Memorandumului de Înțelegere ECVET pentru configurații profesionale;
- Definirea și formalizarea (de către specialist în turism pentru sănătate,
întreprinderi interesate, agenții de formare) Contractelor de Studii ECVET care
descriu, conform Memorandumului de Înțelegere, procesele de formare în
contextele formale/informale/non-formale și creditele ECVET care urmează să
fie obținute;
- Acordarea de credite ECVET pentru rezultate de învățare verificate, la sfârșitul
formării, utilizând Europass, specialiștilor implicați, de către agențiile de formare;
- Transferal validarea și acumularea creditelor ECVET acordate în sisteme VET
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sectoriale/teritoriale implicate în Memorandumul de Înțelegere.

Valoarea europeană adăugată
Propunerea oferă o semnificativă valoare europeană adăugată în termeni de impact asupra
mobilității europene prin perspectiva ECVET. De fapt, scopul principal al implementării
procesului ECVET este de a permite o mobilitate mai ușoară a muncitorilor și studenților nu
numai peste granițele sistemului, constituite de un anumit sistem educațional (de exemplu
obstacole vertical și orizontale în fața permeabilității părților sistemului, și în special între
studiile superioare și formarea profesională în fiecare țară europeană) și obstacolele pentru
muncitorii din afara sistemului educațional (luând în considerare rezultatele educației
informale, incluzând formarea la locul de muncă, garantând asfel recunoașterea lor, dacă este
reglementată de legi naționale/regionale), dar în special dincolo de limitele sistemelor de
educație și formare profesională naționale (muncitorii care au perioade de formare în altă țară
europeană, trebuie să aibă posibilitatea ca acestea să fie recunoscute ca parte a formării în
propria țară).
Perspectiva ECVET, având nevoie de o abordare la nivel european, oferă această posibilitate, nu
doar la nivel regional sau național.
Cooperarea europeană îmbunătățită de proiect, cu participarea semnificativă a întreprinderilor
și asociațiilor nonprofit din domeniul turismului pentru sănătate din Europa și de asemenea a
instituțiilor publice care au competențe legislative în turism și în VET și a organizațiilor
specializate în VET cu cunoștințe specifice de transparență și recunoaștere a competențelor și
calificărilor, dar și în proiecte LLP, vor aduce beneficii vizibile în termeni de
generalizare/personalizare eficientă a rezultatelor la nivel european.
De ce și cum proiectui ECVET – TURISM PENTRU SĂNĂTATE are nevoie de implicarea
dunmeavoastră
După cum am menționat mai sus, principalele activități ale proiectului ECVET – TURISM PENTRU
SĂNĂTATE se concentrează pe implicarea, în fiecare țară, a partenerilor cheie competenți și
interesați și în special a instituțiilor publice competente în VET și ăn turism pentru sănătate,
sectorul privat, angajatori și muncitori, alte asociații interesate, și furnizori VET din sectorul
vizat.
Implicarea este forate necesară deoarece intențiile diferitelor categorii de parteneri cheie
influențează direct posibilitatea de extindere a procesului ECVET: de exemplu participarea
instituțiilor publice competente în VET va determina extinderea teritorială a prevederilor
Memorandumului de Înțelegere, pe când participarea sectorului privat și a furnizorilor VET este
fundamentală pentru asigurarea profesioniștilor interesați de oportunități concrete de aplicare
a prevederilor Memorandumului de Înțelegere în termeni de recunoaștere și certificare a
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rezultatelor de învățare dobândite și credite ECVET, în concordanță cu regulile naționale și
regionale pentru procedurile și căile de certificare, validarea învățării formale, informale și nonformale, module de calificare.
Astfel, proiectul se concentrează pe integrarea muncii tehnice planificate pe dezvoltarea
domeniului de calificare cu procesul planificat de furnizare a informațiilor partenerilor cheie
despre calitatea, relevanța și eficiența rezultatelor proiectului, să asigure că rezultatele de
succes ale proiectului vor fi transferate factorilor de decizie din sistemele de reglementare
locale, regionale, naționale și europene, și că axeste rezultate vor fi adoptate și aplicate de
către utilizatorii finali.
Cu alte cuvinte, proiectul ECVET – Turism pentru sănătate are nevoie de implicarea
dumneavoastră ca partener cheie fundamental, pentru a verifica și califica munca noastră și
rezultatele și pentru a asigura exploatarea rezultatelor pe tot parcursul proiectului și după
încheierea lui.
Ținând cont de cele de mai sus, vă rugăm să permiteți o întâlnire între organizațiile noastre
pentru a discuta propunerea în detaliu.
Cu stimă,
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VI. PROIECTAREA CONFIGURAȚIILOR PROFESIONALE ÎN DOMENIUL TURISMULUI PENTRU SĂNĂTATE CUPRINZÂND ACTIVITĂȚI, SARCINI, CUNOȘTINȚE,
ABILITĂȚI, COMPETENȚE, UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE, REZULTATE ȘI CREDITE ECVET ASOCIATE LOR

A. SECȚIUNEA A – COMPETENȚE EUROPENE COMUNE TRANSVERSALE CONFIGURAȚIILOO PROFESIONALE PRINCIPALE CE REIES DIN ACTIVITĂȚILE
PACHETULUI DE LUCRU 2

O arie de competență comună europeană transversală celor trei configurații vizate
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B. SECȚIUNEA B – COMPETENȚE EUROPENE COMUNE (ACTIVITĂȚI, SARCINI, CUNOȘTINȚE, ABILITĂȚI, COMPETENȚE, UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE,
REZULTATE ȘI CREDITE ECVET) SPECIFICE FIECĂREI CONFIGURAȚII PROFESIONALE PRINCIPALE CE REIESE DIN ACTIVITĂȚILE PACHETULUI DE LUCRU 2
(INCLUSIV ÎNVĂȚAREA INFORMALĂ/NON-FORMALĂ)

Trei domenii de competență comune europene, specifice pentru fiecare configurație
Cosmetician
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Manager în turismul pentru sănătate
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Asistent fitness/wellness
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C. SECȚIUNEA C – COMPETENȚE SPECIFICE TERITORIAL (NAȚIONAL/REGIONAL) PENTRU CONFIGURAȚIILE PROFESIONALE PRINCIPALE CE REIES DIN
ACTIVITĂȚILE PACHETULUI DE LUCRU 2

Câteva domenii de competență specific teritoriale (naționale/regionale) pentru configurații
Anexa maghiară (Regiunea ...)
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Anexa italiană (Regiunea ...)
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Anexa belgiană (Regiunea ...)
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Anexa română (Regiunea ...)
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Anexa slovacă (Regiunea ...)
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D. Tabel recapitulativ al creditelor ECVET
Credite ECVET pentru
competențele comune tuturor
țărilor participante

Credite ECVET pentru
competențele specifice fiecărei
țări participante

Total credite
ECVET

Secțiunea A – credite ECVET pentru competențele
europene comune transversale configurațiilor
profesionale
Secțiunea B – credite ECVET pentru competențele
europene comune specifice configurațiilor
profesionale
Secțiunea C – credite ECVET pentru competențele
specifice teritoriale (naționale/regionale) pentru
configurațiile profesionale
Total
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