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1. Introducere 

 

Proiectul "Competențe înainte de diplome", Erasmus+ KA2 finanțat de Comisia Europeană în cadrul 

proiectului nr.2021-1-FR01-KA220-ADU-00030141, își propune să identifice și să dezvolte posibile 

modalități de recunoaștere1 și validare2 a competențelor3 dobândite prin medii non-formale și 

informale, în special cu cursanții adulți lăsați în urmă și alte grupuri țintă dezavantajate, în principal 

prin utilizarea unui portofoliu de validare. 

Nerecunoașterea anumitor măsuri de calificare face dificilă obținerea de locuri de muncă proporționale 

cu competențele lor de către un număr semnificativ de persoane, migrarea și munca în alte țări sau 

accesul la educație suplimentară, chiar dacă aceștia au toate competențele și cunoștințele necesare. 

Astfel, validarea învățării non-formale și informale este văzută din ce în ce mai mult ca un factor-cheie 

în punerea în aplicare a învățării pe tot parcursul vieții în toate aspectele sale. Din ce în ce mai multe 

țări europene subliniază importanța de a face învățarea vizibilă în afara educației și formării formale și 

de a-i oferi o valoarea justă, de exemplu la locul de muncă, în timpul activităților recreative și acasă. 

Această includere progresivă pe piața forței de muncă aduce beneficii tuturor, deoarece angajatorii au, 

de asemenea, posibilitatea de a avea acces la dovada personalului calificat și de a le potrivi mai bine cu 

locurile de muncă potrivite, crescând în același timp productivitatea, iar statele sunt în continuare în 

măsură să aibă asigurări mai bune privind creșterea competitivității și a creșterii economice, precum și 

incluziunea socială și echitatea. 

Trecerea de la obiectivele generale de politică la cele practice este o altă poveste. Unele țări lucrează 

la soluții de la sfârșitul anilor 1980 și au dat rezultate semnificative, altele se află încă într-un stadiu 

incipient de discuții și dezvoltare. Alte țări sunt încă reticente în a introduce validarea și, în unele cazuri, 

                                                           
1 Verificați definiția din glosar,  
2 Verificați glosarul, 
3 Verificați glosarul,  
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își exprimă teama de a o vedea în conflict cu – sau chiar de a submina – alte forme de educație, formare 

și învățare.  

Parteneriatul proiectului este compus din șapte organizații situate în Franța, Cipru, Irlanda, Italia, 

Portugalia, România și Slovacia, care colaborează la realizarea proiectului. 

Această cercetare comparativă este primul rezultat al acestui proiect, menită să fie un raport de studiu 

practic și ușor de utilizat, pentru a obține o imagine de ansamblu asupra cadrului european și a datelor 

naționale ale fiecărei țări partenere cu privire la procesele, instituțiile și conceptele de validare a 

învățării non-formale4 și informale5, în special în ceea ce privește competențele-cheie în domeniul 

educației adulților. În plus, cercetarea comparativă poate fi, de asemenea, o orientare utilă pentru a 

cunoaște beneficiile și oportunitățile de validare destinate cursanților și educatorilor adulți. 

În detaliu, PR1 - Comparative Research (Cercetare Comparativă) este rezultatul a șapte rapoarte 

naționale realizate în fiecare țară parteneră cu scopul de a realiza o mai bună prezentare a conceptelor 

legate de validarea, recunoașterea și certificarea competențelor non-formale; de a raporta cu privire 

la acțiunile pe care fiecare țară și Europa, în general, le-au implementat în acest domeniu, inclusiv 

identificarea instituțiilor active în domeniu și a bunelor practici de învățat; în același timp, analizarea 

nevoilor și a lacunelor încă prezente în acest sector la fiecare nivel; sensibilizarea cetățenilor europeni 

cu privire la importanța și potențialul recunoașterii și validării învățării lor6, permițând persoanelor să 

fie mai informate cu privire la diferitele oportunități de formare; validare și certificare; să doteze 

organizațiile partenere și educatorii cu cunoștințe7 și competențe privind validarea învățării informale 

și non-formale, să își sporească nivelul comun de familiarizare cu diferite8 metodologii de evaluare și 

procese de validare, pentru a pune bazele dezvoltării de rezultate ulterioare. 

                                                           
4 Verificați glosarul,  
5 Verificați glosarul,  
6 Verificați glosarul,  
7 Verificați glosarul,  
8 Verificați glosarul,  
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În timpul cercetării, fiecare partener a efectuat o consultare cu profesioniștii pentru a înțelege mai bine 

nevoile și dificultățile grupului țintă. Apoi, fiecare partener a identificat două bune practici în propria 

țară pentru a compara politicile, instrumentele, metodologiile și transpunerile sistemelor naționale. 

Conținutul și activitatea comparată a tuturor rapoartelor naționale este cheia cercetării transnaționale. 

 

2. Raport de studiu privind procesele, instituțiile și conceptele de validare 

și recunoaștere a competențelor non-formale și informale în domeniul 

educației adulților 

2.1 Scenariul European 

 
Potrivit "Raportului Eurydice privind educația și formarea adulților în Europa" (2019), există o 

majoritate a adulților (25-64) care au absolvit o educație secundară superioară sau studii mai înalte 

(78,4%), în ciuda faptului că s-a observat un risc de 41% de excluziune digitală. Acest lucru înseamnă 

că competențele digitale au devenit o prioritate în educația adulților.  

Din păcate, participarea adulților la educație și formare are un procent scăzut și este inegală (după cum 

se indică în infograficul de mai jos). 

Din acest motiv, diferite măsuri au fost promovate pentru a facilita accesul adulților la educație și 

formare, ca programele E&T subvenționate public, sprijin financiar, învățare flexibilă, orientare, 

informare educațională, sensibilizare, recunoaștere și validare a învățării non-formale și informale. 
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Pentru a înțelege mai bine scenariul european și instituțiile și procesele de validare, acesta vă va oferi 

o imagine de ansamblu. 

CEDEFOP - Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale este o instituție care vizează 

îmbunătățirea educației și formării profesionale (VET) prin elaborarea eficientă a politicilor în Europa. 

Acesta lucrează la validarea învățării non-formale și informale de la începutul anilor 1990.  

În 1999, a fost redactată Declarația de la Bologna, în timpul unui proces care a implicat puține țări 

europene pentru a dezbate reformele învățământului superior și încercarea de a depăși obstacolele 

din calea creării unui Spațiu european al învățământului superior. Cele șase obiective ale Tratatului și 

orientărilor de la Bologna s-au axat pe "apariția unui loc european de școlarizare mai bună ca 

modalitate esențială de a vinde mobilitatea și capacitatea de inserție profesională a rezidenților și 

îmbunătățirea tipică a continentului". 

Cu această ocazie a început pentru prima dată recunoașterea legitimă a dobândirii ocazionale de 

cunoștințe prin intermediul propunerilor postate pentru a prezenta strategii și sfaturi pentru a traduce 

efectele învățării nereglementate în competențe formale. 
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În ultimii ani,  instituțiile de învățământ europene și câteva țări europene au înțeles importanța 

validării, fiind subiectul principal pe agendele lor politice.  

"Această schimbare este strâns legată de importanța tot mai mare a învățării pe tot parcursul vieții. 

Combinația dintre o piață a muncii în schimbare rapidă, o populație îmbătrânită și o concurență globală 

intensificată face necesară utilizarea tuturor cunoștințelor, abilităților și competențelor disponibile – 

indiferent de locul și modul în care au fost dobândite. Interesul pentru validare poate fi considerat ca 

fiind strâns legat de eforturile de a crea sisteme de calificare mai flexibile – ceea ce face posibil ca 

indivizii să-și construiască cariere de învățare care să se întindă pe tot parcursul vieții ("from cradle to 

grave").9 

Implementarea învățării pe tot parcursul vieții înseamnă cunoașterea mecanismelor de reputație și 

validare a acestei stăpâniri. Fără îndoială, cu toții adunăm experiențe și suntem capabili să privim înapoi 

la ceea ce ne-au învățat în ceea ce privește informațiile, cunoștințele și comportamentul. Recenziile 

asociative, convingerile militante și dorința de auto-educare în afara cadrelor stabilite sunt câteva 

exemple de recenzii care provin din stilurile de viață ale experților, precum și din stilurile de viață 

private. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Cedefop, Validarea învățării non-formale și informale în Europa, 2008,                       

https://www.cedefop.europa.eu/files/4073_en.pdf  
 

https://www.cedefop.europa.eu/files/4073_en.pdf
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Cedefop distinge trei grupuri de țări10: 

● Cele pentru care validarea este o realitate practică pentru indivizi. Din 2002, VAE (Validarea 

experienței dobândite) a permis oamenilor să-și valideze abilitățile într-o gamă foarte largă de 

profesii și să obțină toate sau o parte din diplomele care atestă abilitățile lor. 

● Cele în care validarea este în curs de dezvoltare.  Aceste țări desfășoară experimente foarte 

interesante, dar încă nu dispun de cadrele juridice și politice naționale care să permită validarea 

să devină larg răspândită. 

● Cele care se află în stadiile inițiale de dezvoltare a proceselor de validare. Aceste țări abia 

încep să se intereseze de validarea învățării anterioare și, uneori, există o rezistență puternică 

la aceasta. 

În ciuda acestui fapt, Cedefop observă că există un interes comun în aceste procese, în mare parte 

stimulate de politicile europene. 

Recomandările nu încurajează un singur „răspuns corect”, ci mai degrabă se străduiesc să aleagă acțiuni 

adecvate pentru a construi soluții durabile. Pregătirile ar trebui să fie adecvate pentru motiv și 

construite în conformitate cu mediul lor operațional exact. Scopul este de a defini opțiunile disponibile 

părților interesate atunci când adoptă aranjamente de validare și de a lua în considerare atât acțiunile 

practice care trebuie întreprinse, cât și rezultatele acestora. Comisia UE și CEDEFOP au emis în comun 

un set principal de recomandări cheie pentru verificarea învățării non-formale și informale în 2009. 

(CEDEFOP și comisia ECU, 2009). 

În 2012, recomandarea a încurajat statele membre să instituie mecanisme naționale pentru validarea 

competențelor informale și non-formale. Aceste măsuri sporesc valoarea și cunoștințele privind 

competențele și cunoștințele dobândite în afara educației și formării formale: la locul de muncă, acasă 

                                                           
10 Thot Cursus, 2009, pe Internet https://cursus.edu/fr/3764/obtenir-une-reconnaissance-de-ses-apprentissages-informels-et-

non-formels 

https://cursus.edu/fr/3764/obtenir-une-reconnaissance-de-ses-apprentissages-informels-et-non-formels
https://cursus.edu/fr/3764/obtenir-une-reconnaissance-de-ses-apprentissages-informels-et-non-formels
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sau în activități de voluntariat11. Comisia Europeană și Centrul European pentru Dezvoltarea Formării 

Profesionale (Cedefop) încă asistă statele membre în acest proces. 

În acest sens, orientările europene oferă orientări strategice și practice decidenților politici și părților 

interesate pentru a le ajuta să pună în aplicare validarea. Inventarul european utilizează exemple bune 

de practici și analize tematice pentru a ilustra utilizarea validării la nivel național, regional și la nivel 

local în Europa. Orientările și inventarul încurajează toate părțile implicate să își continue eforturile de 

dezvoltare a proceselor de validare în Europa. 

Necesitatea de a crea un cadru la nivel european pentru a valida și a recunoaște rezultatele învățării 

non-formale și informale12 este importantă pentru a le permite cetățenilor europeni să dea valoare 

experiențelor și rezultatelor lor de învățare în străinătate, sprijinind învățarea pe tot parcursul vieții și 

pe tot parcursul vieții.  

Pentru a menționa contribuțiile importante publicate pentru a găsi un punct de întâlnire între diferitele 

sisteme de validare din Europa, CEDEFOP a prezentat câteva orientări pentru validarea învățării non-

formale și informale ca o primă contribuție la un set de orientări european pentru validare. Prin 

intermediul cooperării dintre Comisia Europeană, Direcția Generală Educație și Cultură și Cedefop, 

publicația a avut scopul de a oferi instrumente practice, consultanță de specialitate care să fie aplicată 

pe o bază pur voluntară pentru a adăuga valoare la nivel național sau local. Încă nu putem vorbi de un 

cadru politic aprobat de un organism legislativ13. 

 

                                                           
11 Web Site Europass https://europa.eu/europass/fr/validation-non-formal-and-informal-learning 
12 Verificați glosarul 
 
13 Cedefop, Orientări europene pentru validarea învățării non-formale și informale   , 2009, 

<https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf> 
 

https://europa.eu/europass/fr/validation-non-formal-and-informal-learning
https://www.cedefop.europa.eu/files/4054_en.pdf


*Cedefop, Orientări europene pentru validarea învățării non-formale și informale, 2009

Comisia și Consiliul UE

Agențiile UE 

Cedefop și Fundația Europeana de Training (ETF)

Organizațiile partenerilor sociali

Ministerele educației și formării

Ministerul muncii

INSTITUȚII IMPLICATE*

SISTEMELE UTILIZATE
Grupul consultativ al Cadrului european al calificărilor (EQF) monitorizează

punerea în aplicare a Recomandării Consiliului

Grupul Europass este format din țări care produc rapoarte ad-hoc cu privire la

măsurile pe care le-au pus în aplicare pentru a implementa recomandarea.

Aceste rapoarte oferă o oportunitate de a revizui progresul și de a identifica

problemele 

Youthpass

Principii europene comune pentru validare 

Standarde europene de validare în proiect

Sistemul european de credite pentru educația și formarea profesională (ECVET) 

Sistemul European de Transfer de Credite (ECTS)

Cadre naționale de calificări (NQF/CNC)



METODOLOGIA UTILIZATĂ

Numărul proiectului: 2021-1-FR01-KA220-ADU-00030141

Metodologiile
INSTRUMENT DE

EVALUARE
OBIECTIVE

Metodă deschisă   

de coordonare (MDC) 

Cooperare tehnică

(învățare reciprocă /

învățarea de la

colegi) 

Programe

experimentale și de

cercetare (Program

de învățare pe tot

parcursul vieții,
Programe-cadru de 

 cercetare) 

Validarea

experienței

dobândite        

 (VAE)

Recunoașterea

învățării prealabile

(RPL) / Evaluarea   

și recunoașterea

învățării prealabile

(PLAR)

/ Validarea învățării

non-formale și

informale (VNIL)

DEZBATERE

METODE

DECLARATIVE

INTERVIURI

OBSERVARE

METODA

PORTOFOLIULUI

oferă candidatului

posibilitatea de a demonstra

profunzimea cunoștințelor, 

 precum și abilitățile de

comunicare;

bazată pe propria identificare

și evaluare a competențelor

de catre indivizi, semnate în

mod normal de o terță parte,

pentru a certifica

autoevaluarea

pot fi utilizate pentru a

clarifica problemele ridicate

în documentele justificative

prezentate și/sau pentru a

revizui domeniul de aplicare

și profunzimea cunștințelor;

obținerea dovezilor de

competență de la o persoană

în timp ce îndeplinește sarcini

zilnice la locul de muncă;

utilizarea unei combinații de

metode și instrumente

utilizate în etape consecutive

pentru a produce un set

coerent de documente sau

modele de lucru care să releve

competențele și abilitățile
unei persoane 
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C 

Conform raportului din 2018 în colaborare cu documentul Education Above All și UNHCR: 

●  Norvegia a dezvoltat un nou pașaport european al calificărilor, pe care refugiații și migranții 

îl primesc în urma unui interviu. Acest instrument este în curs de implementare în Grecia, Italia, 

Norvegia și Regatul Unit. 

●  În Europa, din 36 de țări în 2016, doar patru au pus înaplicare o singură abordare pentru a 

recunoaște învățarea anterioară care acoperă toate sectoarele.  

● Și, deși un număr mic de țări au practici pozitive care evaluează în mod specific învățarea 

prealabilă a migranților și a refugiaților, inclusiv un sistem în Norvegia introdus în Norvegia în 

2017 pentru a cartografia electronic competențele adulților în centrele de primire a azilului, 

majoritatea nu. Doar o treime din cele 36 de țări europene au avut proiecte de validare a 

învățării anterioare care au vizat în mod specific imigranții. Franța, de exemplu, nu vizează 

imigranțiidin sistemul său să recunoască învățarea anterioară lansată în 2002. 

Motivele pentru care RPL este utilizat rar în activitățile pentru tineret din UE -> diversitatea RPL, 

diferențele dintre politica RPL între statele membre ale UE și chiar în statele membre, RPL nu este pur 

și simplu related la un domeniu de politică, educația formală se concentrează mai mult pe cunoaștere 

decât pe competențe 

 

2.2 Scenariul Național 

Potrivit Cedefop, există multe motive pentru dezvoltarea unui sistem de validare a învățării non-

formale și informale la nivel național. Acest lucru se poate datora sistemului educațional. Scopul este 

de a promova accesul la sistemul formal de educație și de a îmbunătăți eficacitatea acestuia. Este 

vorba, de asemenea, despre încurajarea mobilității și permiterea oamenilor să aibă o "a doua șansă" 

dacă și-au abandonat studiile sau dacă nu au avut șansa să le urmeze. Un alt motiv este economic și se 

încadrează în logica economiei cunoașterii. Ideea este de a face piața forței de muncă mai flexibilă și 

mai 



Proiectul N°: 2021-1-FR01-KA220-ADU-00030141  
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 Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului acesteia, care reflectă doar 

punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în ea. 

inovatoare, iar validarea poate fi un instrument de abordare a deficitelor de forță de muncă din unele 

sectoare ale economiei.Din punct de vedere social, validarea poate fi văzută ca un mijloc de integrare 

a grupurilor de persoane defavorizate, inclusiv a șomerilor, a imigranților, a refugiaților și a persoanelor 

de o anumită vârstă. Acest motiv nu este independent de factorul demografic. 

În mod similar, dezvoltarea, într-un cadru non-formal și informal, a anumitor competențe și abilități în 

domeniul noilor tehnologii, încurajează validarea. Ultimul factor care favorizează dezvoltarea 

sistemelor naționale de validare, potrivit Cedefop, este interesul tot mai mare al tuturor părților 

interesate, în special al sectorului privat și al celui de-al treilea sector. Acestea din urmă tind să utilizeze 

această metodă mai ușor. Unele state membre ale Uniunii Europene au dezvoltat deja Direcția pentru 

Mediu, Sănătate Publică și Protecția Consumatorilor a Comisiei Europene, în timp ce, în alte state 

membre ale Uniunii Europene, nu au făcut-o14.De asemenea, au fost colectate transpunerile politicilor 

europene în sistemele naționale. Măsura în care validarea a devenit o practică comună pentru 

persoane este strâns legată de "deschiderea" calificărilor naționale și de faptul că rezultatele învățării 

obținute în exterior sunt acceptate ca bază legitimă pentru un certificat sau o diplomă. Dezvoltarea 

rapidă a cadrelor naționale ale calificărilor (CNC) în întreaga Europă, ca răspuns la cadrul european al 

calificărilor (CEC), a (în perioada 2005-07) a consolidat interesul pentru validare și pot fi considerați ca 

fiind principalii și unicii factori de influent în acest domeniu. 15Cartea verde a Comisiei Europene privind 

mediul, sănătatea publică și protecția consumatorilor.  

 

 

                                                           
14 Hélène Dereszowski, Valorificarea și validarea experienței non-formale și informale. O soluție pentru piața europeană a 

muncii? Mai 2009, https://firca.ci/download/110/publications-
institutionnelles/3205/affairessociales_valorisationapprentisage2_0.pdf  
 
15 https://www.cedefop.europa.eu/files/4073_fr.pdf 
 

https://firca.ci/download/110/publications-institutionnelles/3205/affairessociales_valorisationapprentisage2_0.pdf
https://firca.ci/download/110/publications-institutionnelles/3205/affairessociales_valorisationapprentisage2_0.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/4073_fr.pdf


Date demografice Franța

1

Peste 18 ani 

Bărbați/femei

Nivel scăzut de calificare 

Angajați, șomeri

Tineri și adulți din medii modeste și defavorizate, uneori cu un
nivel scăzut de educație

Instituții publice și private 
In fiecare țară există lecții oferite migranților, imigranților, refugiaților, solicitanților de azil etc.

Aceste lecții pot fi furnizate de organisme  publice, semi-private sau private. Iată ce există în Franța:

 

 ORGANISME PUBLICE
ORGANISME SEMI-

PRIVATE
INSTITUȚII PRIVATE

Ministerul pentru

Învățarea permanentă

Consiliul Național

pentru Ocuparea Forței

de Muncă, Formare și

Orientare Profesională -

CNEFOP

Comitetul

interprofesional pentru

angajați și pentru

formare profesională -

COPANEF – cu filiale

regionale

 Pôle Emploi

Mission locale

Cap Emploi

Agenția Naționala

pentru Instruirea

vocațională(Afpa)

ComisiaProfesională          

de Certificare (CCP)

Certificatori

Comisia Profesională de

Consiliere (CPC)

Parteneri sociali

Organe Consulare

Organizații de pragătire

"Fiecare în mișcare":

Revigorează proiectele

profesionale de refugiați, cu

ajutorul studenților francezi și

englezi și sprijin profesional.

Obiectivul este să creșteți de la

doisprezece la patruzeci și

șapte unități partenere pentru

a sprijini mai mult de 1,400

refugiați.



Măsuri luate
Când vine vorba de taxe, este adevărat că bugetul oamenilor diferă. Chiar dacă unele persoane nu

au posibilitatea să plătească pentru cursurile lor, trainingurile și învățarea limbilor străine pot

avea loc prin intermediul unor organizații și cu ajutorul proiectelor UE. Puteți găsi mai multe

informații detaliate mai jos.

Instrumente si sisteme Metodologii Politici

Sisteme VAE- validation

des acquis de l’expérience 

Sistemul de credite CVET

pentru educație și formare

profesională.

EDUFORM

Commission de la

certification

professionnelle

FRAFP

Qualéduc 

EVA

Validarea activității
profesionale dobândite

cunoscută sub numele

de 85 (VAP 85) 

Cont de activitate

individuală (Compte

Personnel d’activité -

CPA)

 Abordarea curriculară

 Legea privind modernizarea    

socială (2002)

Eduform

Law NOTRe (Nouvelle

Organisation Territoriale de

la République)

TAXE

Ca parte a parcursului competențelor deangajare , angajatorii pot beneficia de asistență lunară

pentru integrarea profesională plătită de stat  în valoare de 30 până la 60% din valoarea brută a  

SMIC pe oră.



Finanțare disponibilă 

În această pagină puteți vedea ce instituții oferă finanțare pentru cursuri

100 %

#1 PLANUL DE DEZVOLTARE A
COMPETENȚELOR (PDC)

  

100%

#2 CDP AL COMPANIEI
 

100%

#5 FONDURI PENTRU PERSOANELE
CU DIZABILITAȚI  ( FIPHFP,
AGEFIPH, CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE MALADIE)
 
 

100 %

#3 FINANȚAREA DE CĂTRE
CONSILIUL REGIONAL

 
 

100 %

#4 FINANȚAREA
RECALIFICĂRII CU COMPTE

PERSONNEL DE FORMATION
 
 
 



Cadrul European al Calificărilor
(CEC)

 Sistemul european de transfer și acumulare de credite (ECTS) 

ECVET/SECEFP (pentru Sistemul European de Credite pentru Educatie

si Formare Profesională )

Instrumente pentru recunoașterea comună a rezultatelor învățării:

Europass și Youthpass

Registrul național al certificărilor profesionale (RNCP): Nivelurile

cadrelor naționale ale calificărilor, bazate pe rezultatele învățării,

contribuie, prin urmare, la transparență prin specificarea a ceea ce se

așteaptă de la titularul unei certificări; Acest lucru conferă o oarecare

încredere în certificatele din alt stat

Comisia interministerială, interprofesională și

interinstituțională, creată prin legea privind

modernizarea socială, care este responsabilă de

stabilirea echivalențelor între nivelurile

certificărilor franceze și Cadrul European al

Calificărilor.

Conseil d’évaluation de l’école, înființat în  2020,

acționează ca un organism public independent

pentru a asigura coerența între evaluările

naționale și internaționale în educație.

Comisia Nationala de Certificari
Profesionale (CNCP)



Date demografice Cipru

Tineri 18+                                   Gimnaziu / Liceu 

Cu normă întreagă, cu
jumătate de normă, Șomeri

Migranți, imigranți, solicitanți de azil
 

Bărbați/Femei

Instituții publice și private 

 În fiecare țarăexistă lecții oferite migranților, imigranților, refugiaților, solicitanților de azil etc.

Aceste lecții pot fi furnizate de organisme publice sau private. Iată ce există în Cipru:

 ORGANISME PUBLICE
ORGANISME SEMI-

PRIVATE
ORGANISME PRIVATE

Centre de Educare a

Adulților

Institute de Stat pentru

Educația continuă (SIFE)

HRDA-Autoritatea De

dezvoltare a Resurselor

Umane

Centrul Multifuncțional

al Municipalității
Nicosia -

Centrul Emphasys  oferă

un numărul de cursuri

gratuite prin inițiativa sa

"Hub-ul de învățare ".

Strângeri de fonduri Agapi



Măsuri luate
Când vine vorba de taxe, este adevărat că bugetul oamenilor diferă. Chiar dacă unele persoane nu

au posibilitatea să plătească pentru cursurile lor, trainingurile și învățarea limbilor străine pot

avea loc prin intermediul unor organizații și cu ajutorul proiectelor UE. Puteți găsi mai multe

informații detaliate mai jos.

Mod de învățare Centru de învățare Mingle 

Platformă online

Colaborarea Unic  și

Cardet (ONG) și CUT

Ajută migranții,
imigranții,
solicitanții de azil și

resortisanții țărilor

terțe 

Ajută persoanele

vulnerabile cu:

           a. Locuințe
        b. Ocuparea forței

de muncă

     c. Educație (non-

formală, formală și

informală)

         d. învățarea limbii

grecești și a limbii

engleze

           e. sănatatea

         f. prestațiile sociale

  g. drepturile si

responsabilităţile

  h. consiliere și

indrumare

           i. călătoria

Ateliere și activități
educaționale gratuite

Colaborarea centrului

Emphasys și a acțiunilor

cetățenești 

Oportunități de    

 învățare  pe tot parcursul

vieții
Persoane din medii și vârste

diferite (refugiați,  migranți,
imigranți etc.)

 Atelierele de formare sunt

despre

            a. Competențe digitale

           b.    Alfabetizarea digitală

și mediatică

        c. Îmbătrânirea activă  și

sănătatea mintală

        d. Conștientizarea culturală  

și incluziunea socială 

         e. Antreprenoriat social

         f. Schimbările climatice   și

dezvoltarea durabilă

     g. Orientare în carieră și

capacitatea de inserție
profesională

 Proiectul UE

Implementat de Primăria

Nicosia 

Ajută la crearea

350 de ore de formare 

 lingvistică și un atelier de 5

zile privind competențele

interculturale.

 400 de ore de  experiență
MINGLING

1000 de ore de sesiuni 

 individuale de  mentorat

pentru a-și îmbunătăți 
 resursele  vitale.

        a. unei interacțiuni active

cu localnicii 

      b. TCN învață limba ,

cultivă abilitățile sociale și

înțeleg mai bine comunitatea;

          c. în cele din urmă pentru

a îi  ajuta  să-și îmbunătățească

perspectivele economice, sociale  

și individuale



TAXE 
Pentru a participa la lecții, migranții, imigranții,
solicitanții de azil etc. uneori ar trebui să plătească o

sumă mică de bani.

 Centrul de Educație a Adulților (Epimorfotika),

Între 0 și 50 Euro / an

Instituția de Stat pentru Educație Continuă

(SIFE) – Între 10 și 400 Euro / an

HDRA - Rezidenții șomerin din Cipru au dreptul

gratuit la programele de formare.

Agapi & Emphasys oferă lecții pentru gratuite.

1.

2.

3.

4.



Finanțare disponibilă 
În această pagină puteți vedea ce instituții vă pot oferi finanțare pentru cursuri

0%

#1 CENTRUL DE EDUCAȚIE
PENTRU ADULȚI

Acestea oferă doar lecții gratuite de turcă

ciprioților-greci și lecții gratuite de greacă

ciprioților turci

50% 100%

#2 INSTITUȚIA DE STAT
PENTRU EDUCAȚIE CONTINUĂ

Burse integrale sau parțiale pentru elevii

aflați în incapacitate economică de a plăti

250-400 de euro pe an

Copiii din familii numeroase au 50%

reducere.

Dacă 3 elevi participă la cursuri și sunt frați,
atunci al 3-lea elev nu plătește.

100%

#3 HRDA
Toate programele finanțate în cadrul

HRDA sunt finanțate integral pentru

șomeri. La sfârșitul lecțiilor sau

seminariilor, aceștia susțin un examen

și în cazul în care promovează, primesc

un certificat de recunoaștere în temeiul

HRDA

100%

#4 AGAPI & EMPHASYS
Educație gratuită pentru grupurile

vulnerabile (migranți, solicitanți de azil etc.),

prin urmare, acestea nu oferă finanțare.

Când vine vorba de EMPHASYS până la

sfârșitul cursurilor de formare, oamenii

primesc un certificat.



Cadrul European al Calificărilor
(CEC)

 Cipru are o mulțime de limitări din cauza bugetului țării. Una dintre ele este

strategia de comunicare CNC sau CEC care nu au fost încă dezvoltată. Prin

urmare, Cipru nu are un cadru național și nu poate valida învățarea non-

formală și informală, dar există un proiect care a fost finanțat pentru FSE și care

va crea un mecanism adecvat dezvoltat în 2018. Acest plan se va concentra pe

tineret, educația adulților și voluntariat. Pentru a valida o astfel de învățare

procesul va conține 5 etape;

                     1. Consiliere informațională individualizată

                     2.Identificare;

                     3.Recunoașterea rezultatelor învățării;

                     4.Evaluarea rezultatelor învățării;  

                     5.Certificare.

HRDA, a dezvoltat un sistem de calificări profesionale (SVQ) - Systima

epagelmatikon prosondon (ΣΕΠ) - prin care învățarea informală și

informală poate fi verificată prin acordarea integrală sau partial de

calificări. Alte 80 de calificări profesionale sunt planificate să fie

dezvoltate în cursul perioadei  de programare FSE 2014-20.

 Standardele utilizate în sistemul calificărilor profesionale se referă nu

numai la competențele profesionale, ci și la competențele

interpersonale dezvoltate prin experiența de muncă (cum ar fi munca

în echipă și colaborarea); acestea sunt diferite de cele utilizate în

ucenicie sau în calificările VET școlare și nu sunt recunoscute în

educația  formală. Cu toate acestea, pe măsură ce CyQF se dezvoltă, se

iau în considerare modalități de conectare a celor două sisteme VET.

Odată ce procesul este finalizat, va exista o legătură potențială între

cele două sisteme  VET.

Consiliul cipriot pentru calificările din învățământul superior

(KYSATS) recunoaște, de asemenea, creditele pentru experiența
profesională ca parte a unei calificări  individuale.

 

CyQF



Date demografice Irlanda

13

30 - 50 Gimnaziu/Liceu 

Șomeri

Persoane cu dizabilități

Bărbați/Femei

Instituții publice și private 

În fiecare țară există lecții oferite adulților și în special persoanelor cu dizabilități. Aceste lecții pot

fi furnizate de organisme  publice, semi-private sau private. Iată ce există în Irlanda:

ORGANISME PUBLICE
ORGANISME SEMI-

PRIVATE
ORGANISME PRIVATE

Recunoașterea Învățării

Prealabile (RPL) este un

process prin care dovada

învățării (formală, non-

formală sau informală)

care a avut loc înainte de

înscrierea în

învățământul superior

este recunoscută și poate

fi valorificată.                    

Centrele de evaluare a

competențelor

profesionale  și

practicienii în validarea

învățării non-formale și

informale a adulților.

AONTAS organizează și

reprezintă Rețeaua 

 comunitară de educație
(CEN) în Irlanda.

ACE este Centrul pentru

Educația Continuă a

Adulților  de la University

College Cork (UCC).



Măsuri luate
Când vine vorba de taxe, este adevărat că bugetul oamenilor diferă. Chiar dacă unele persoane nu

sunt în măsură să plătească pentru cursurile lor, instruirile și învățarea limbilor străine pot avea

loc prin intermediul unor organizații și cu ajutorul  proiectelor  UE.  Puteți găsi mai multe detalii

în informațiile de mai jos.

Instrumente si
sisteme

             Metodologii                   Politici

În numele

Departamentelor pentru

Educație și Învățământ

Superior, Cercetare,

Inovare și Știință, a

fost creată în 2012 o

nouă organizație
numită Quality and

Qualifications Ireland

(QQI). Este o agenție de

stat independentă, sub

Departamentul

Educației și

Competențelor, care

este responsabil de

promovarea,

menținerea,

implementarea și

revizuirea NFQ.

Colaborează cu

ministere, instituții de

învățământ superior,

angajatori și sectorul

nonprofit și se află în

centrul sistemului de

calificări.

Au fost reformulate atât

Principiile, cât și orientările

operaționale pentru

recunoașterea învățării

anterioare în învățământul

și formarea continuă și

superioară, publicate pentru

prima dată de NQAI în 2005,

precum și Politica și

criteriile de acces, transfer și

progresie pentru furnizorii

de învățământ și formare

profesională de către QQI în

2015. Documentele au fost

publicate pentru prima dată

în 2003, respectiv 2005. Pe

lângă respectarea

reglementărilor QQI privind

acumularea, transferul de

credite și identificarea și

evaluarea cunoștințelor,

aptitudinilor și

competențelor dobândite

anterior, furnizorii trebuie,

de asemenea, să

implementeze propriile

politici și proceduri locale

ATP. Legea din 2019 privind

calificările și asigurarea

calității (modificarea) oferă

furnizorilor o poziție mai

proeminentă în procesele de

aplicare a RPL.

Crearea unui cadru

pentru RPL și o mai mare

recunoaștere a învățării

la locul de muncă,

încurajând învățarea pe

tot parcursul vieții, a fost

unul dintre obiectivele

Strategiei naționale de

competențe 2025 -

Viitorul Irlandei,

anunțată în 2016. Atât

planul de învățământ

superior, cât și educația și

formarea continuă (FET).

Strategia a cerut

aplicarea sistematică a

RPL în cele două

sectoare, precum și un

cadru național RPL care

acoperă sectoare.



TAXE

Pentru a participa la lecții, uneori pot exista taxe. Mai

exact, în Irlanda:

Costurile RPL depind de o serie de factori, cum ar fi

metodele de evaluare utilizate (de exemplu, evaluarea

portofoliului vs. examen) și amploarea și maturitatea

sistemului RPL. Trebuie remarcat faptul că taxele pentru

RPL nu reflectă neapărat costurile totale RPL. Costurile

totale ar include dezvoltarea de sisteme, formarea

personalului, mentorat, serviciu clienți, procesarea

cererilor, verificarea, centrele de cunoștințe, îndrumarea

sau alte structuri de sprijin. Costurile specifice sunt, de

asemenea, relevante pentru angajatori – formarea

personalului (mentori, evaluatori) și timpul petrecut de

angajați în realizarea RPL. Costurile RPL în Irlanda variază

între 600 EUR și 2.000 EUR pentru fiecare persoană, în

funcție de tipul procedurii RPL, cu un cost mediu estimat de

1.250 EUR per persoană.

Finanțare
disponibilă

0%

Nu există finanțare publică în curs de
desfășurare disponibilă pentru accesul
la recunoaștere și validare.



Cadrul european al calificărilor
(CEC)

Cadrul Național Irlandez al
Calificărilor (NFQ/CNC)

CEC este bine implementat în Irlanda. Calificările care fac parte din CNC-ul irlandez

primesc un nivel CEC. Irlanda a fost prima țară care a pus în aplicare CEC în 2009,

iar în prezent calificările din Irlanda se bucură de validare europeană și de

recunoaștere în  întreaga Europă și în afara acesteia. Irlanda a fost prima țară din

Europa care a stabilit o relație clară și transparentă între CNC cu 10 niveluri și CEC 

 cu 8 niveluri.

Quality and Qualifications Ireland oferă consiliere cu privire la recunoașterea

calificărilor irlandeze în străinătate.  Dar oferă , de asemenea, consiliere cu  privire la

recunoașterea calificărilor străine în Irlanda.

 

Înființat în 2003, Cadrul Național al Calificărilor din Irlanda (NFQ)

descrie calificările în termeni a ceea ce studenții știu, înțeleg și sunt

capabili să facă. De asemenea, stabilește căi de calificare de la un nivel

NFQ la altul.

NFQ oferă angajatorilor, furnizorilor de educație și cursanților un

cadru de referință simplu și transparent pentru calificări în Irlanda.



Date demografice Italia

19

Vulnerabili din cauza șomajului, a calificărilor
mai scăzute, a discriminării bazate pe gen.

18 - 30 Gimnaziu, Liceu,
Învățământ superior

ȘomeriBărbați/Femei

Instituții publice și private 

 ORGANISME PUBLICE
 ORGANISME SEMI-

PRIVATE
ORGANISME PRIVATE

Organismul de acordare a

dreptului public :

   1. Ministerul Educației,

Universității și Cercetării 

     2. Regiunile și provinciile

autonome Trento și Bolzano

  3.Ministerul Muncii și

Politicii Sociale

      4. Ministerul  Dezvoltării

Economice

Accreditarea:

          Funcționează fără scop

lucrativ sub supravegherea

Ministerului  Dezvoltării 

 Economice.

         Este singurul organism

de acreditare din Italia numit

de guvernul  italian, în

conformitate cu Regulamentul

European  765/2008, pentru a

certifica competența,

independența și

imparțialitatea organismelor

de certificare, inspecție și

verificare și laboratoare  de

testare și calibrare.

Audit: 

Formare

 Managementul riscului

Servicii pentru

organismele de certificare

Registrul de conformitate

cu  software-ul (software

bazat pe web pentru a

gestiona mai bine

activitățile de

conformitate).

O entitate cu multiple fațete în  

contextul  italian, care oferă

servicii  inovatoare de

conformitate organizațiilor.

Printre serviciile sale cheie

putem menționa următoarele:

În fiecare țară există lecții oferite migranților, imigranților, refugiaților, solicitanților de azil  etc.  

Aceste lecții pot fi furnizate de organisme  publice sau semi-private sau private.  Iată ce există în

Italia:



Actions taken
În Italia, contextul pentru conceperea și acordarea calificărilor este complex, reglementat

de mai multe acte legislative în cadrul diferitelor autorități regionale și naționale. Începând

cu anul 2001, regiunile și-au sporit competențele în domeniul educației, și-au păstrat

competența în  domeniul  formării profesionale și în definirea profilurilor  și calificărilor

profesionale.

Instrumente si
sisteme

Metodologii   Politici

Libretto Del Cittadino

("Broșura cetățeanului"),    

redenumit "Dosar

electronic ".

Sistemul Regional de

Formalizare și

Certificare a

Competențelor (SRFC)

definește și

reglementează

recunoașterea formală a

competențelor dobândite

prin învățarea formală,

non-formală și

informală.

În Emilia Romagna   

 competențele

beneficiarilor pot fi

menționate și corelate

cu standardele

profesionale menționate

în  SRQ (Sistemul

Regional  de Calificări).

Câteva regiuni, cum ar fi

Toscana, Valle d'Aosta,

Emilia-Romagna și

Piemont, au promulgat

legi pentru a promova

metode de recunoaștere

a rezultatelor învățării

non-formale și

informale și de acordare

a creditelor - cu toate

acestea, există o lipsă de

continuitate în cadrul

serviciului care trebuie

rezolvată.

Decretul 13/2013, a definit o

etapă specifică dedicată

validării competențelor, în

special "Faza de identificare", 

 care urmărește să identifice și

să aducă transparență în ceea

ce privește competențele

persoanelor.  În  cazul

învățării non-formale și

informale, acest pas implică

un sprijin specific în analiza

și documentarea experienței

de învățare și în corelarea

rezultatelor cu una sau mai

multe calificări.



Finanțare disponibilă 

Costul organismului de certificare

Costul consultanței

Costul personalului

Conform celui mai recent  Inventar  european privind Validarea (actualizarea din 2018), cadrul de  

finanțare pentru activitățile de  validare este reprezentat în cea mai mare parte din fonduri 

 publice, regionale și europene (FSE sau Programul Leonardo da Vinci al Programului de învățare

pe tot parcursul vieții,  LLP).

Fondurile interprofesionale (Fondi Interprofessionali) au fost, de asemenea, utilizate pentru

finanțarea proiectelor și modelelor de validare.

Între 2016 și 2018, a  existat o utilizare sporită a Fondurilor de garantare pentru  tineret pentru

procedurile  de validare adresate beneficiarilor NEET, inclusiv proiectul național de validare în

cadrul funcției publice.

Costurile de certificare  variază însă, costurile de dezvoltare și certificare sunt compuse în esență
din trei elemente:

Punctul național de  coordonare pentru CEC este dotat  cu  6 angajați ANPAL cu contracte

permanente și primește resurse financiare din  fonduri UE (acord  de grant  pentru PNC CEC  ).

Acesta este sprijinit în continuare de colaborarea cu cosolicitanții în cadrul acordului de  grant

CEC 2018-20 (Eurodesk, CIMEA, CINECA, Unioncamere) (Comisia Europeană  și Cedefop, 2020). 

 NCP CEC este responsabil pentru punerea în aplicare operațională a CNC și pentru actualizarea

raportului de corelare. Institutul Național de Analiză a Politicilor Publice (INAPP) este implicat în

prezent în calitate de evaluator independent pentru a garanta calitatea și fiabilitatea în corelarea

calificărilor la CNC/CEC.

TAXE

O estimare neoficială efectuată în cadrul sistemului de validare a regiunii Toscana a estimat că

costul unui proces mediu de validare ar varia între 500 și 1 200 EUR pe persoană fizică. Cu toate

acestea, în Italia, majoritatea practicilor de validare sunt realizate din fonduri publice,  dar, în

anumite contexte, a existat o cofinanțare între capitalul  privat și cel  public.



Procedurile de corelare cu CNC sunt gestionate de Punctul Național de 

 Coordonare al CEC la ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro -

Agentia Nationala pentru Politici Active de Ocupare a Fortei de Munca),

utilizand INAPP (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche -

Institutul National de Analiza a Politicilor Publice) pentru evaluarea

independenta a propunerilor de referenta.

·Cunoștințele

·Competențele

·Autonomia și responsabilitatea

CNC își propune să coordoneze și să consolideze diferitele sisteme care contribuie la oferta

publică de învățare pe tot parcursul vieții și de servicii pentru identificarea, validarea și

certificarea competențelor.

CNC dezvoltă trei dimensiuni descriptive ale competențelor în ceea ce privește: 

Cadrul european al calificărilor
(CEC)

Odată cu Convenția semnată în „Conferința Stat-Regiuni” din 20.12.2012, a fost adoptat

„Primul raport italian privind referirea calificărilor la Cadrul European al Calificărilor”

(EQF).

Începând cu data de 13 aprilie 2017, punctul de coordonare CEC din Italia nu mai este

gestionat de ISFOL (Institutul pentru Dezvoltarea Formării Profesionale a Lucrătorilor),ci

de Agenția Națională pentru Piața Activă a Muncii (ANPAL).

Procesul de corelare cu CEC este un proces național autonom prin care părțile interesate și

autoritățile naționale convin asupra unor legături adecvate între nivelurile naționale de

calificare și nivelurile CEC.

Pentru a se asigura că procesele naționale se desfășoară într-un mod transparent pentru a

garanta cele mai bune condiții pentru încrederea reciprocă, Grupul consultativ CEC a

aprobat zece criterii pentru a sprijini țările.

Până în prezent, Italia a atribuit nivelul CEC majorității calificărilor publice emise de

Ministerul Educației, Universității și Cercetării și de regiuni. 

În cadrul sinoptic italian, sunt indicate nivelurile CEC ale diferitelor tipuri de calificări.

Informațiile privind nivelul CEC sunt incluse în certificatul care atestă obținerea calificării

(de exemplu, diploma) sau în documentele Europass care însoțesc certificatul (supliment la

certificat  sau supliment la diplomă).

Cadrul național al calificărilor



Date demografice Portugalia

25

Slab calificați (abandon școlar timpuriu); 
migranți (cu competențe  lingvistice portugheze); 
adulți aflați în situații de risc (instituționalizați, sprijiniți
pentru asistență socială, încarcerați).

  

Peste 23 de ani Echivalent cu clasa a 6-a
sau mai puțin

Șomeri; în cea mai mare parte
cu salarii mici și/sau locuri de
muncă precare

Bărbați/Femei

Instituții publice și private 

În fiecare țară există lecții oferite migranților, imigranților, refugiaților, solicitanților de azil etc. Aceste

lecții pot fi furnizate de organisme  publice, semi-private sau private. Iată ce există în Portugalia:

ORGANISME PUBLICE
ORGANISME SEMI-

PRIVATE
ORGANISME PRIVATE

Agenția Națională pentru

Calificare și Învățământ

Profesional (Agência Nacional

para a Qualificação e o Ensino

Profissional - ANQEP, I.P.) -

instituție publică interministerială

care gestionează educația
adulților.

Institutul pentru Ocuparea Forței

de Muncă și Formare Profesională

(Instituto do Emprego e da

Formação Profissional – IEFP,

I.P.) - serviciul public național de

ocupare a forței de muncă, cu

responsabilități privind calificarea

adulților.

Rețeaua de centre de calificare

(Rede de Centros Qualifica) -

centre de calificare specializate

pentru cursanții adulți, furnizori

locali de consiliere și formare

profesională și VPL (în Portugalia,

cunoscut sub numele de RVCC,

Recunoaștere, Validare și

Certificare a Competențelor)

- Centrele de calificare pot fi

promovate de centre private de

formare și entități similare.



Măsuri luate
Când vine vorba de taxe, este adevărat că bugetul oamenilor diferă. Chiar dacă unele persoane nu

sunt în măsură să plătească pentru cursurile lor, instruirile și învățarea limbilor străine pot avea

loc prin intermediul unor organizații și cu ajutorul  proiectelor  UE.  Puteți găsi mai multe

informații detaliate mai jos.

Instrumente si sisteme Metodologii Politici

Centrele de calificare oferă

informații și îndrumare

cursanților adulți și

implementează procese

RVCC, calificare formală

în cadrul sistemului

național de învățământ.

Pașaportul Qualifica

(Passaporte Qualifica)

instrument digital gestionat

de cursantul adult, pentru

înregistrarea și creditarea

calificărilor și

competențelor dobândite,

precum și posibile căi de

formare pentru

îmbunătățirea calificării.

 Informarea și gestionarea

ofertei de educație și

formare (Sistema de

Informação e Gestão da

Oferta Formativa SIGO) –

platformă digitală

națională pentru

înregistrarea și gestionarea

tuturor ofertelor

educaționale și

profesionale, accesibilă

numai operatorilor și

coordonatorilor.

Funcționează și ca

instrument de monitorizare

pentru autoritățile centrale.

Procesul RVCC este o cale

educațională ghidată,

bazată pe un audit de

competențe și pe validarea

dovezilor cunoștințelor și

competențelor dobândite în

contexte formale, non-

formale și informale, de-a

lungul vieții. Acesta este

încadrat de descriptori de

competențe cheie, agregați
într-un portofoliu reflectiv

și proiectarea unui proiect

final, care urmează să fie

evaluat de un grup de

formatori, pentru a produce

o calificare formală și o

diplomă, academică și

profesională.

Programul Qualifica

(Programa Qualifica) -

Program strategic

național de

implementare a

Agendei Europene de

Calificare (2017-

2020/2021-2027),

combinând instrumente

și mecanisme și o rețea

largă de operatori,

Centrele de Calificare.



Finanțare disponibilă 

100%

În cazul Portugaliei, acesta este un proces complet gratuit. Chiar și pentru a face

față problemelor de transport, programul prevede strămutarea echipelor

educaționale în satele și municipiile învecinate.

TAXE

Întregul proces RVCC este gratuit.

Acelerador Qualifica – un grant bănesc disponibil pentru cursanții adulți
care își îmbunătățesc calificarea prin procese de RVCC. Acesta este egal cu

un procent (1,25) din indexarea națională a asistenței sociale și se acordă

după încheierea certificării. 



Cadrul european al calificărilor
(CEC)

Sistemul național de calificări (Sistema Nacional de Qualificações – SNQ) și

Cadrul național al calificărilor (Quadro Nacional de Qualificações

– QNQ) - instrumente de referință pentru toate calificările din sistemul

național de învățământ și formare. Acesta definește un set de structuri și

mecanisme și adoptă nivelurile de calificare și descriptorii Cadrului european al

calificărilor (CEC). 

Catalogul național al calificărilor (Catálogo Nacional de Qualificações - CNQ) –

un instrument digital deschis, care reglementează peste 270 de calificări

profesionale în 40 de domenii educaționale și de formare, cu informații
detaliate privind: profilul ocupațional, formarea profesională referințe și cadre

pentru cursuri de formare sau recunoașterea, validarea și certificarea

competențelor informale și non-formale (academice și profesionale).

Sistemul Național de Credite pentru Educație și EFP (Sistema Nacional de

Créditos do Ensino e Formação Profissionais – SNCEFP) – un sistem care

permite atribuirea, capitalizarea și transferul creditelor, exprimat într-o

valoare cantitativă, pentru învățarea dobândită în diferite parcursuri

educaționale și de formare și în diferite contexte. Urmând principiile

Sistemului European de Credite pentru Educație și Formare Profesională,

ECVET, acesta a fost implementat în 2017 și definește modulel pentru

pașaportul Qualifica.

Cadrul Dinamic al Competențelor Digitale pentru Portugalia (Quadro Dinâmico

de Referência de Competência digital) – un instrument de evaluare și certificare

a competențelor digitale ale populației portugheze, pe baza Cadrului european

de transparență digitalăpentru cetățeni. De asemenea, funcționează ca un

suport pentru a proiecta politici, strategii și programe educaționale.

Europass și Youthpass – implementat în 2005 și gestionat de Centro Nacional

Europass, CNE.



Date demografice România 

18+

(Tineri) adulți care provin din gospodării cu venituri mici
sau din zone defavorizate, cum ar fi mediul rural, cu un
nivel scăzut de educație.

Școala Gimnazială  

Cu normă întreagă, cu jumătate
de normă, șomeriBărbați/Femei

Instituții publice și private

IÎn fiecare țară există lecții oferite migranților, imigranților, refugiaților, solicitanților de azil etc. 

 Aceste lecții pot fi furnizate de organisme  publice, semi-private sau private. Iată ce există în

România:

ORGANISME PUBLICE
ORGANISME SEMI-

PRIVATE
ORGANISME PRIVATE

Autoritatea Națională

pentru Calificări (ANC)

Centre de evaluare a

competențelor

profesionale și practicieni

în validarea învățării

non-formale și informalea

adulților.

Centre de evaluare a

competențelor profesionale

și practicieni în validarea

învățării non-formale și

informalea adulților.

Centrele de validare aplică taxe diferite pentru recunoașterea competențelor dobândite prin alte

modalități decât formale, în funcție de tipul de calificare. De exemplu, taxele pot varia de la 100 de euro

pentru un certificat de lucrător în comerț la 250 de euro pentru un cosmetician.

Taxe



Măsuri luate
Când vine vorba de taxe, este adevărat că bugetul oamenilor diferă. Chiar dacă unii oameni nu pot

plăti pentru cursurile lor, trainingurile și învățarea limbilor străine pot avea loc prin intermediul

unor organizații și cu ajutorul proiectelor UE. Mai jos puteți găsi informații mai detaliate.

Instrumente si
sisteme

Metodologii Politici

Registrul Național al

Calificărilor din

Învățământul

Superior (RNCIS)

Centrul Național

pentru Învățământul

Tehnic și Profesional

și Dezvoltarea

Formării (CNDIPT)

Baza legislativă pentru CNC

prevede că calificările

obținute prin educația non-

formală și informală vor fi

incluse în cadru folosind

descriptori de nivel CNC.

Metodologia actuală permite

obținerea certificatelor de

competență prin validarea

învățării non-formale și

informale până la nivelul

CNC 3.

Măsuri legislative pentru

înființarea de centre

comunitare de învățare pe

tot parcursul vieții au fost

adoptate în 2017 prin Cadrul

legislativ pentru validarea

învățării non-formale și

informale (VNFIL)

Din 2004 Legea Educaţiei

Naţionale nr. 1/2011

Strategia națională pentru

învățarea pe tot parcursul

vieții (2015-2020)

Înființarea în 2014 a unei

structuri dedicate pentru

validare în cadrul Centrului

Național de Acreditare

(CNA) a contribuit la

îmbunătățirea coordonării

sistemului de validare



Cadrul european al calificărilor
(CEC) și CNC

Ca răspuns la inițiativa CEC, Cadrul Național al Calificărilor pentru

învățarea pe tot parcursul vieții (CNC) din România a fost creat în 2013

prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 (actualizată în continuare în 2015

și 2018), cu scopul creșterii transparenței, comparabilității și portabilității
calificărilor. ANC este responsabilă pentru implementarea și dezvoltarea

CNC.

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a

Diplomelor (CNRED) a fost creat pe baza H.G. Nr.

49/1999 si functioneaza ca diviziune in cadrul Ministerului

Educatiei, având ca principale atributii: recunoasterea si

echivalarea calificarilor străine si elaborarea

reglementărilor si metodologiilor de recunoaștere si

echivalare a calificărilor străine. 

Centrul Național de
Recunoaștere și Echivalare a

Diplomelor (CNRED)



Date demografice Slovacia

Legea actuală privind învățarea pe tot parcursul vieții stabilește cuantumul taxei de până la

maximum 300 EUR pentru  proba de aptitudini (aceeași limită se aplică și pentru reexaminare). Legea

nr.145/1995 privind taxele administrative stabilește cuantumul taxelor pentru efectuarea examenelor

de competență profesională în legătură cu diferite reglementări legale (de exemplu, Legea privind

transportul rutier, Legea privind licențele comerciale, Legea privind protecția împotriva incendiilor și

altele).

18+

Persoane slab calificate, persoane care abandonează
timpuriu școala, persoane aflate în căutarea unui loc de
muncă 

Gimnaziu/liceu

Forță de muncă cu jumătate
de normă, cu venituri mici,
slab calificată

Băbați/Femei

Instituții publice și private 

În fiecare țară există lecții oferite migranților, imigranților, refugiaților, solicitanților de azil etc. Aceste

lecții pot fi furnizate de organisme  publice, semi-private sau private.  Iată ce există în Slovacia:

ORGANISME PUBLICE
ORGANISME SEMI-

PRIVATE 
ORGANISME PRIVATE 

Ministerul Educației,

Științei, Cercetării și

Sportului al Republicii

Slovace

Institutul de Stat pentru

Învățământul

Profesional

Observatorul Național

Slovac (SNO)

Institutul Slovac pentru

Tineret    (IUVENTA)

Centru metodologic și

pedagogic (MPC)

Organizație caritabilă

catolica slovacă 

Centrul de informare

privind migrația (MIC)

Academia de Educație
Școala Internațională de

Arte Liberale din

Bratislava

Taxe



Măsuri luate
Când vine vorba de taxe, este adevărat că bugetul oamenilor diferă. Chiar dacă unii oameni nu pot

plăti pentru cursurile lor, trainingurile și învățarea limbilor străine pot avea loc prin intermediul

unor organizații și cu ajutorul proiectelor UE. Mai jos puteți găsi informații mai detaliate.

Instrumente si
sisteme

Metodologii Politici

Pasul inițial în această

direcție a fost făcut în

2013, când a fost

introdusă „Declarația de

recunoaștere a

beneficiilor educației

informale în munca de

tineret”. Declarația este

un instrument care

evidențiază argumentul

educației non-formale și

leagă toate entitățile care

înțeleg rolul important pe

care îl joacă în educarea

tinerei generații. Până

acum declarația a fost

semnată de peste o sută

de reprezentanți
importanți ai sectorului

de stat, privat, public și

neguvernamental.

Sprijin pentru programele de

opțiuni de acreditare ale

educației non-formale, lobby

pentru opțiunile de

acreditare în cadrul

Ministerului Educației,

Științei, Cercetării și

Sportului al Republicii

Slovace

Stipularea unei definiții a
„lucrării pentru tineret” cu

părțile interesate și

clarificarea despre ce

înseamnă munca pentru

tineret și ce rol joacă

educația non-formală în

aceasta 

Activități promoționale

(crearea de scurte

videoclipuri animate,

publicații, întâlniri

personale)

 Vizibilitatea instrumentului

de recunoaștere a educației

non-formale în UE

(Youthpass)

Conferința națională privind

direcția ulterioară a

activității pentru tineret

Crearea unei strategii care, pe

lângă declarație, a inclus mai

multe alte inițiative și activitatea

unei echipe  mai largi: 

Institutul pentru tineret: În

cadrul recunoașterii educației

non-formale în domeniul

tineretului, este important ca

muncitorii tineri să știe că

Ministerul Educației, Științei,

Cercetării și Sportului din

Republica Slovacă a creat o

Comisie de acreditare în

domeniul activității pentru

tineret. Activitățile sale sunt

reglementate de Statutul

Comisiei de Acreditare în

domeniul muncii pentru tineret

și sunt formate din 11 membri

care activează în domeniul

activității pentru tineret.

Comisia de Acreditare evaluează

cererile de acreditare și, în

calitate de organism consultativ,

recomandă Ministerului să

elibereze sau nu un certificat de

acreditare. Scopul acreditării

programelor educaționale este

de a ajuta la percepția muncii

pentru tineret ca un instrument

important pentru educația non-

formală. Este posibil să solicitați
acreditare, iar instrucțiunile

exacte sunt reglementate de

IUVENTA.



Finanțare disponibilă 
Slovacia este una dintre țările în care finanțarea proiectelor este o resursă

importantă pentru demararea și stabilirea proceselor de validare și este folosită

mai degrabă pentru a susține proiecte de validare decât pentru a integra sisteme

de validare. Avantajul acestei metode de finanțare este în special posibilitatea de a

sprijini activități în care nu există surse de stat sau private, dar prezintă un risc

ridicat în ceea ce privește sustenabilitatea rezultatelor și concentrarea pe

utilizatorul final.

#1 FONDURI ALOCATE DE
LA BUGETUL DE STAT

#2 FINANȚARE PRIN
PROIECTE (COFINANȚATE DE 

 UE SAU DIN ALTE SURSE)

#3 COMBINAȚIE DE
RESURSE PUBLICE ȘI

PRIVATE, TAXE
ÎNCASATE DE LA ELEVI

ELEVI
 

#4 ALTE FONDURI PUBLICE 



Cadrul european al calificărilor
(CEC)

Acest sistem de calificare se află în prezent într-o etapă de

pregătire de către Institutul de Învățământ Profesional de Stat

și fiind responsabilitatea acestora să îl pună în aplicare pe

teritoriul Republicii Slovace. În afară de aceasta, rezultatele

acestui proiect își vor găsi locul în noua legislație privind așa-

numita educație pe tot parcursul vieții. O altă misiune a

Institutului de Stat pentru Educație Profesională este de a

redacta un raport oficial anual care să acopere tema validării și

apoi de a-l împărtăși cu entități din alte țări ale  UE.

Institutul de Stat pentru Educație
Vocațională

Cadrul European al Calificărilor (CEC) este un cadru european comun de

referință al cărui scop este de a face calificările mai ușor de citit și de

înțeles în diferite țări și sisteme. Acoperind calificările la toate nivelurile și

în toate subsistemele de educație și formare, CEC oferă o imagine de

ansamblu cuprinzătoare asupra calificărilor din cele 38 de țări europene

implicate în prezent în punerea sa în aplicare. În strânsă cooperare cu 

 Comisia  Europeană, Cedefop oferă sprijin analitic și de coordonare pentru

punerea în aplicare a CEC și efectuează o serie de studii și analize

comparative privind aspecte legate de punerea în aplicare a cadrului la

nivelul  UE, la nivel național și sectorial.
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3. Consultări cu profesioniștii 

Pentru a consolida analiza nevoilor cercetării, consultările au fost efectuate în fiecare țară parteneră. 

Aproape 5 profesioniști din domeniile educației non-formale și informale au fost implicați de fiecare 

partener. La Consultații au participat profesori, formatori, consultanți în educația adulților și directori 

ai asociațiilor și centrelor de formare. 

Mai jos a fost inclusă rapoartele din toate țările partenere. A fost aplicată metoda de cercetare Focus 

Group pentru a implica un grup mic de oameni care au fost ghidați în discuție de către un facilitator. 

Unele dintre ele au avut loc față în față, iar altele în sesiuni online. 

Consorțiul a ales 5 teme pentru a realiza interviul pentru a identifica nivelurile de:  

●       Conștientizare 

●       Accesibilitatea procesului de validare pentru profesioniștii care învață  

●       Metode de recunoaștere 

●       Bariere în calea validării 

●       Nivelul de satisfacție al proceselor de validare 

După fiecare Consultare, participanților le-a fost trimis și un formular de evaluare pentru a evalua 

discuția, iar un altul pentru a evalua acuratețea răspunsurilor adunate. Eterogenitatea rolurilor 

profesionale implicate în Focus Group-uri, a permis efectuarea unei analize semnificative asupra 

accesibilității și barierelor de validare a competențelor dobândite în medii non-formale și informale. 

 

În Franța , Asociația ANI International a implicat 6 profesioniști prin intermediul platformei Zoom. 

Aceștia s-au prezentat fără ezitare. Printre ei s-au regăsit 1 facilitator și 2 asistenți care să ia notițe și 

să asigure bunul mers al interviului. Facilitatorul a prezentat obiectivele proiectului și a explicat 

participanților cadrul focus group-ului. Facilitatorul a explicat diferitele proceduri post-focus group (în 
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special sondajul de la sfârșitul focus group-ului). A apărut și dorința unui schimb la nivelul proiectului 

de rețea pe întreg teritoriul Franței. În general, discuția a fost interesantă pentru a analiza diferitele 

perspective între sectorul public și cel privat. Dar, de asemenea, pentru a înțelege cu ce fel de bariere 

și lacune trebuie să se confrunte elevii din Franța pentru a-și recunoaște și valida competențele în 

contexte non-formale și informale. S-a dezvoltat o discuție productiva in rândul participanților, 

descoperind experiențe profesionale si personale diferite. 

 

În Cipru , Organizația Emphasys a implicat 6 participanți dintre care 1 facilitator. În timpul prezentării 

și discuției au participat aceleași organisme publice și private pe care partenerul le-a menționat deja în 

raportul național, cum ar fi HRDA (Autoritatea pentru Dezvoltarea Resurselor Umane din Cipru), 

Centrele Municipale Multifuncționale și le-a pus la dispoziție o nouă organizație pe care nu au 

menționat-o în raportul Consiliului pentru refugiați din Cipru. În general, grupul de focus părea să 

înțeleagă și să ofere o mulțime de informații și experiențe personale în jurul subiect CompB4D pentru 

educație informală și non-formală și și-au spus părerile cu privire la barierele validării. 

 

În Irlanda, Redial a implicat 5 participanți care s-au prezentat înainte de începerea Focus Group-ului. 

Facilitatorul a făcut apoi o scurtă trecere în revistă a proiectului și s-a prezentat. A trecut peste 

structura focus grup-ului cu participanții. Facilitatorul focus group-ului a oferit o mulțime de informații 

suplimentare fiecărei componente, concentrându-se în special pe prima componentă, creșterea 

gradului de conștientizare. Învățarea non-formală și informală nu sunt recunoscute și validate în mod 

uniform de numeroasele industrii din Irlanda. Cadrul național al calificărilor (NFQ) din Irlanda și 

Recunoașterea Învățării anterioare (RPL) sunt legate și numai persoanele care utilizează învățarea 

anterioară pentru a obține certificarea oficială în anumite sectoare au permisiunea de a utiliza RPL în 

Irlanda. Pe de o parte, acest lucru este destul de avantajos pentru orice solicitant care are succes în a-

și recunoaște învățarea anterioară, deoarece nu va exista niciodată nicio îndoială că nu îndeplinește 

cerințele unui anumit nivel. RPL este legat de NFQ și standardele trebuie să fie păstrate, astfel încât 



Proiectul N°: 2021-1-FR01-KA220-ADU-00030141  

 

     
 

22 
 Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului acesteia, care reflectă doar 

punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în ea. 

solicitantul trebuie să depună mult efort și să prezinte o tonă de dovezi justificative pentru a-și accepta 

învățarea anterioară. Quality and Qualifications Ireland este numele agenției oficiale responsabile cu 

calificările în Irlanda (QQI). Contactați furnizorul local de educație și formare sau agenția de asistență 

pentru educația și educația adulților dacă aveți întrebări despre recunoașterea printr-o procedură RPL, 

recomandă QQI. În prezent, multe locuri de muncă necesită un anumit nivel de alfabetizare IT, iar 

activitățile de validare nu fac excepție. 

 

În Italia, Promimpresa  a implicat 5 profesioniști. Participanții au fost invitați să ia parte la focus group 

printr-un "Apel pentru participanți" care a fost postat online și prin canale interne de comunicare. 

Experiențele și profesiile lor au fost foarte relevante pentru subiectul discutat, deoarece, în general, 

participanții au venit parțial dintr-un fundal de validare și parțial dintr-o pregătire didactică / 

educațională. În concluzie, este posibil să se presupună că sistemul de validare a competențelor pe 

teritoriul italian are încă o distanță considerabilă de parcurs. Desigur, se resimte nevoia de mai multă 

comunicare între entități, atât publice, cât și private, dar, mai presus de toate, de a ajunge mai mult la 

ingredientul principal, și anume persoanele care pot accesa aceste procese de validare și care, prin 

urmare, pot beneficia de ele. Este important să rețineți că lumea și mai ales lumea muncii este în 

continuă schimbare și, ca urmare, trebuie să ne adaptăm la nevoile și cerințele unei realități care este, 

de fapt, cu multiple fațete.  

 

În Portugalia , școala A2BEJA, a implicat 6 profesioniști dintre care 2 facilitatori. Procedurile de focus 

group au fost realizate in 2 ședințe, online si față în față. Facilitatorii au prezentat participanților 

obiectivele și informațiile relevante despre proiect și această etapă. Discuția s-a desfășurat prin 

intermediul întrebărilor, iar participanții au vorbit liber. Au fost 6 participanți din aceeași regiune, 

Alentejo, și toți fac parte din echipele Centrelor de Calificare: 2 sunt coordonatori, 2 sunt profesioniști 

de orientare/ghidare, recunoaștere și validare (TORVC); 2 sunt profesori/educatori. Procesul de 

recunoaștere și validare a învățării anterioare, a experienței și a competențelor dobândite de-a lungul 

vieții, în fiecare context informal, non-formal și formal, este o modalitate foarte eficientă de a spori 
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calificarea, capacitatea de inserție profesională și bunăstarea socială. Aceasta necesită o structură și 

orientări comune și coerente, instrumente și metodologii adecvate și măsuri de asigurare a calității, 

dar flexibilitatea sa permite răspunsuri variate. RVCC sau VPL se bazează pe o abordare autobiografica, 

se bazează pe un diagnostic bun si este adaptabilă oricărui individ, in special publicului vulnerabil: 

strămutați, migranți, slab calificați, șomeri sau cu situație precara a locului de munca, persoane 

încarcerate sau instituționalizate. Publicul țintă: adulți de peste 23 de ani, cu competențe și abilități 

profesionale și sociale. Procesul ia în considerare profilul și caracteristicile individuale, regionale și 

culturale.  

●  Procesul RVCC trebuie încă să fie cunoscut din punct de vedere social și recunoscut în rândul 

angajatorilor ca o modalitate credibilă de a spori competențele, calificările și de a spori productivitatea 

și capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor. Succesul și satisfacția cursanților adulți pot atrage 

noi candidați. 

●  Stabilirea de parteneriate cu entități locale și angajatori și crearea de rețele cu entități inter 

pares ancorează procesul și maximizează impactul și rezultatele.     

●  Echipele pedagogice necesită stabilitate, resurse umane suficiente și timp pentru a gestiona 

întregul proces, orientări coerente, formare periodică și sprijin strâns din partea autorităților 

responsabile.   

 

În România, CPIP a implicat 5 profesioniști dintre care 1 facilitator. Activitățile focus group-ului s-au 

desfășurat online pe durata unei sesiuni. În baza unui parteneriat cu Penitenciarul Rahova, Luminița 

Medelet, director adjunct reintegrare socială, care a participat și la focus group, a facilitat participarea 

a 4 profesioniști cu o vastă experiență în educația formală și non-formală. Facilitatorul a oferit o scurtă 

trecere în revistă a obiectivelor proiectului și a trecut peste structura focus group-ului împreună cu 

membrii. Înainte de a începe, participanții s-au prezentat și și-au împărtășit trecutul. În general, chiar 

dacă participanții au fost educatori de tineri adulți și adulți, domeniul lor de activitate este axat pe 

sistemul penitenciar din România, în care în prezent nu se utilizează procesul de validare a învățării 

non-
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formal și informale. Ei au fost conștienți de prezența unor astfel de tehnici, cu toate acestea, nu au avut 

atât de multe informații despre acest subiect. Ei cred în utilizarea sa și consideră că ar fi util să se aplice 

astfel de metodologii în sistemul penitenciar, pentru persoanele private de libertate, astfel încât să 

poată ajuta la integrarea lor înapoi în societate.   

 

În Slovacia, ICEP a implicat 6 profesioniști, reușind să reunească unii dintre cei mai buni experți în 

domeniu din Slovacia. Cel puțin pentru trei dintre ei, validarea educației și a competențelor non-

formale/informale este principalul obiectiv al activității lor. Focus Group-ul a arătat că domeniul 

validării nu primește suficientă atenție din partea statului, iar ceea ce este, poate, și mai important 

pentru publicul general nu este conștientizarea unei astfel de proceduri. În cursul acestui an, la 

Bratislava va fi organizată o conferință internațională de către Asociația Instituțiilor de Educație a 

Adulților din Republica Slovacă, în cadrul acestui eveniment viitor experții străini vor avea șansa de a-

și împărtăși experiența. Institutul de Stat pentru Educație Profesională intenționează să lanseze o 

campanie de informare cu privire la oportunitățile de validare în Slovacia, care ar putea ajuta industria. 

De asemenea, noua legislație poate schimba în bine situația actuală, dar nu este garantat că proiectul 

de lege va fi adoptat de guvernul slovac. 
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4. Cele mai bune practici 

O bună practică înseamnă „O procedură care a fost demonstrată prin cercetare și experiență că produce 

rezultate optime și care este stabilită sau propusă ca standard adecvat pentru adoptarea pe scară largă”.   

Autorii cercetării au utilizat următoarele criterii pentru identificarea celor mai bune practici din fiecare țară 

implicată: 

●       Eficacitate: Metoda sau practica a reușit să obțină rezultatul dorit.  

●      Eficiență: o bună utilizare a resurselor. Cu alte cuvinte, poate fi pus în practică cu resurse ușor 

accesibile.   

●       Relevanță: Poate fi utilă în cadrul proiectului Competențe înainte de diplome . 

●       Sustenabilitate: Poate fi continuată mult în viitor.  

●       Posibilitatea de duplicare: Poate fi ușor replicată.  

Tipurile de bune practici luate în considerare sunt cele mai bune practici dezvoltate de organismele și 

instituțiile publice și de ong-uri și organizațiile non-profit 

În plus, au fost luate în considerare criteriile de evaluare a transferabilității, ceea ce înseamnă în ce măsură 

punerea în aplicare a practicii este sistematizată și documentată, făcând posibilă transferul acesteia în alte 

contexte și țări. Acest lucru înseamnă analizarea practicilor care utilizează instrumente (de exemplu, un 

manual cu o descriere detaliată a activității) care permit repetarea/transferul, resursele ușor accesibile, 

care au fost deja transferate cu succes.  Pentru această parte, fiecare partener a trebuit să identifice și să 

prezinte cele mai bune practici dezvoltate de organismele/instituțiile publice, ONG-urile sau organizațiile 

non-profit din țările lor. După o cercetare intensă și posibilitatea de a identifica cele mai bune practici ale 

țărilor lor, un model Word a fost dat parteneriatului, iar aceștia au documentat rezultatele lor. Descrierea 

practicilor include toate elementele organizaționale și de mediu, cadrul local, costurile de implementare a 

practicii și caracteristicile practicii pentru populația țintă. 



Să facă mai mult pentru a ține seama de situația lor socială și de  sentimentul lor de excludere

Implicarea întreprinderilor încă de la început în efortul  de formare, în special în formarea profesională

Folosirea de metode active de predare care facilitează acțiunea, mai degrabă decât învățarea pasivă 

dezvoltarea abilităților și a cunoștințelor pentru a-și defini mai bine proiectul  profesional

găsirea unui loc de muncă (contract pe durată determinată sau permanentă, muncă temporară etc.)  în

profesia aleasă de ei 

sau pentru a avea acces la cursuri de formare (PAC, Bac pro, BAC, BTS, etc.)  adaptate proiectului lor

profesional 

să faciliteze integrarea lor socială și civică: să își cunoască drepturile (sănătate, locuință, bani) și

îndatoririle (să descopere instituții, activități civice etc.)

DETALII DE IDENTIFICARE - I Bune practici

Denumire: E2C PARIS - école de la 2eme chance

Oraș și țară: Paris, Franța
Autoritate/organizație responsabilă: Chantal Lebernady (director)

Tipul validării: Training individualizat (cu stagii de practică)

Descrierea practicii/acțiunii: Validarea învățării non-formale și informale prin operaționalizarea ICT

Obiectiv-cheie: Menținerea echilibrului între cererea și oferta de forță de muncă, sprijinirea persoanelor fizice

în vederea elaborării unui plan de acțiune care să corespundă nevoilor actuale ale pieței forței de muncă,

combaterea abandonului școlar și sprijinirea tinerilor fără diplome și calificări. Caracteristica puternică a

programului "A doua șansă" pentru școli este că se concentrează pe segmente deosebit de vulnerabile ale

populației: tineri adulți care au părăsit sistemele tradiționale de învățământ fără diplomă și care acum trebuie

să se confrunte cu dificultăți sociale și umane marcante 

Obiective specifice: "The White Paper, Teaching and Learning - Towards the Learning Society", stabilește 3

principii de bază pe care școlile cu a doua șansă își bazează funcționarea:

1.

2.

3.

Programul "A doua șansă pentru școli" oferă stagiarilor trei forme complementare de sprijin pentru a promova

integrarea  lor socială, civică și profesională:

1.

2.

3.

4.

Bune Practici în Franța

Grupul țintă

Școlile cu a doua șansă îi întâmpină pe tinerii aflați în pragul excluderii care

doresc să  aibă acces la o profesie aleasă, fie prin formare, fie prin acces

direct la locuri de muncă: între 16 și 25 de ani (vârsta medie: 20 de ani),

calificările (90 % nu au un BEP/PAC validat), șomerii (87 % nu au

experiență profesională și 6 % au fost neangajați de mai mult de un an),

femei și bărbați (48 % femei) de cetățenie franceză sau străină cu statut

juridic pentru o perioadă care variază de la 4 la 18 luni (durata medie: 7

luni).



DETALII DE IMPLEMENTARE

 Activități principale

  -Sprijin pentru tinerii fără calificări și fără locuri de muncă care sunt motivați să dobândească competențele

necesare pentru integrarea lor socială, civică și profesională.

  -Structuri independente, construite pe o bază locală puternică, construiesc parteneriate cu companiile și cu

toți actorii integrării. De asemenea, acestea trebuie să aloce resurse dedicate.

  - Fiecare cursant beneficiază de o cale individualizată și alternativă pentru a intra în piața muncii.

  - Tinerii care se alătură unui E2C au statutul de stagiar în formare profesională și primesc în medie 500 EUR

pe lună, finanțați de Regiune (suma variază în funcție de situația tânărului și include protecția socială). Curs

individualizat: dobândirea autonomiei in afara sistemului scolar clasic  (intrare și ieșire permanentă): 

  -Coaching: valorificarea competențelor dobândite în sprijinul post-formare

  -Alternanță: experiență pe piața muncii a proiectului profesional atât în interiorul, cât și în afara companiei 

  -resurse dedicate: apartenența la un sistem instituțional, beneficiul unei ancorări solide în mediul local

Când: în orice moment al anului

Unde: Paris, Franța
Cine a fost implicat (autorități, voluntari, ONG-uri): Angajati (instructori, antrenori...) si voluntari

Eficacitate: Școlile din a doua șansă au pus în aplicare mai multe activități, implicând stagiarii, care

demonstrează eficacitatea acestora.  În primul rând, crearea unei  emisiuni  radio: descoperiți interviurile

realizate de cursanții E2C Toulouse, precum și subiectele discutate în această emisiune radiofonică. Mulțumiri

Fundației Edith CRESSON pentru E2Cs pentru susținerea acestui proiect.

Apoi, o expoziție de artă: descoperiți lucrările cursanților site-ului E2C Nîmes în jurul temei "o privire asupra

frumuseții", ca parte a Printemps des poètes. Pe lângă realizarea unui documentar la muzeul Louvre Lens:

stagiarii E2C Artois au realizat un documentar despre organizarea expoziției "Empire of Roses" la muzeul

Luvru-Lens. Apoi, opt tineri de la E2C de l'Artois, cu aparatul de fotografiat și microfonul în mână, au filmat,

intervievat și surprins punctele culminante ale deschiderii în prezența lui Christian Lacroix (scenograf),

Xavier Bertrand (președintele  regiunii   Hauts de France) și a dnei LIENARD (Fundația Total).

Apoi, a urmat producția unui clip video, Apoi, avem proiectul Bel espoir al E2C Yvelines: stagiarii au plecat

timp de o săptămână pentru a descoperi Bretania la bordul unei nave cu 3 catarge aparținând asociației AJD

(Association des Jeudis et Dimanches). Scopul acestui proiect a fost de a le spori apetitul pentru implicarea

comunitară și ajutorul reciproc. Această aventură le-a permis, de asemenea acestor tineri să se descopere, să

câștige încredere și să-și asume responsabilitatea. În urma acestei experiențe, majoritatea au făcut un pas

înapoi de la proiectul lor și au luat decizii care i-au condus la angajare sau formare.

Și, în cele din urmă, "Parcours ma ville": își propune să ofere stagiarilor o mai bună înțelegere a orașului

Nantes.

Evaluarea transferabilității: Practica s-ar putea reproduce în alte state membre, deoarece persoanele care

migrează în Europa se confruntă cu bariere lingvistice sau probleme de integrare profesională deoarece nu au

o diplomă, lucru care ar putea facilita intrarea pe piața forței de muncă și reducerea ratei șomajului în alte

state.

Bune Practici în Franța



Chemat să lucreze cu fiecare persoană prin dezvoltarea prezenței de spirit și a cunoașterii.

Preocupat să stabilească o relație adevărată și autentică cu fiecare persoană primită.

Atenție la calitatea vieții prin asigurarea unei misiuni de protecție și prin investiții într-o dinamică de

responsabilizare.

O cultură a încrederii: bazată pe încredere, relația stabilită cu fiecare persoană, fie ea tânără sau

adultă, favorizează ascultarea și dialogul. Prin încurajarea sprijinului, facilitatorul dezvoltă o abordare

preventivă, acceptând elementul de risc și incertitudine.

O cultură a speranței: privind lucrurile dintr-o perspectivă plină de speranță, facilitatorul nu reduce

niciodată persoana la comportamentul său actual și o mobilizează într-o dinamică a schimbării.

O cultură a alianței: Facilitatorul formează o alianță cu fiecare persoană încredințată în timp ce este

poziționat într-o relație de apropiere potrivită. El sau ea creează o legătură cu grupul prin promovarea

unei culturi a implicării în care se așteaptă ca fiecare să-și îndeplinească sarcinile. El sau ea stabilește

cadrul pentru o alianță cu familiile, precum și cu toți ceilalți actori educaționali, cultivând un

sentiment autentic de parteneriat.

DETALII DE IDENTIFICARE - II Bune practici

Denumire: Association d’Éducation Populaire Charonne Réunion

Oraș și țară: Paris, Franța.

Autoritate/organizație responsabilă: Yahia Adane (director) 

Tip de validare: Educația populară realizată în mod individual

Descrierea practicii/acțiunii:

  - Pregătirea fizică, intelectuală și morală a copiilor, adolescenților și adulților de ambele sexe și ocuparea

utilă a timpului liber

  - Promovarea educației populare

  - Crearea, administrarea și susținerea oricărei asistențe sociale 

  - Promovarea spiritului civic și educarea oamenilor la libertate, respectarea drepturilor egale ale fiecărei

personae și fraternitate 

   - Promovarea solidarității cu cei aflați în dificultate

Obiective-cheie: sensibilizarea și educarea tinerilor și a tinerilor adulți cu privire la toate aspectele legate

de cetățenie, societate și muncă.  Ghidarea lor în toate etapele care duc la integrarea lor socio-profesională

Obiective specifice:

  Indiferent  de funcția sa în asociație, facilitatorul se află într-o poziție  educațională:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bune Practici în Franța

Grup țintă:

Copii, adolescenți și adulți de ambele sexe.



Eficacitate: Școlile de a doua șansă au implementat mai multe activități, implicând stagiarii, fapt care

demonstrează eficiența lor. În primul rând, crearea unei emisiuni radio: descoperiți interviurile realizate

de cursanții E2C Toulouse, precum și subiectele discutate în această emisiune radio. Mulțumiri Fundației

Edith CRESSON pentru E2Cs și pentru susținerea acestui proiect.

Apoi, o expoziție de artă: descoperiți lucrările cursanților pe site-ului E2C Nîmes în jurul temei "o privire

către frumusețe", ca parte a Printemps des poètes. Expoziția a fost deschisă publicului larg la Maison de

la Région. Pe lângă realizarea unui documentar la muzeul Louvre Lens: cursanții E2C Artois au realizat

un documentar despre organizarea expoziției "Empire of Roses" de la muzeul Luvru-Lens. Tema filmului:

lumea muzeală și organizarea unei expoziții .
Apoi, opt tineri de la E2C de l'Artois, cu camera și microfonul în mână, au filmat, intervievat și surprins

punctele culminante ale deschiderii în prezența lui Christian Lacroix (scenograf), Xavier Bertrand

(președintele Hauts de Regiunea Franța) și dna LIENARD (Fundația Total).

 Apoi, a urmat producția unui  clip  video: cursanții E2C Côte d'Opale au  scris, au cântat și  au regizat un

clip video pentru a-și prezenta parcursul vieții și alegerea E2C. Acest clip video a fost produs cu ajutorul a

doi profesioniști. Apoi, avem proiectul Bel espoir al E2C Yvelines: stagiarii au plecat timp de o săptămână

pentru a descoperi Bretania la bordul unei nave cu 3 catarge aparținând asociației AJD (Association des

Jeudis et Dimanches). Scopul acestui proiect a fost de a le spori apetitul pentru implicarea comunitară și

ajutorul reciproc. Această aventură le-a permis, de asemenea, acestor tineri să se descopere, să câștige

încredere și să-și asume responsabilitatea. În urma acestei experiențe, majoritatea au făcut un pas înapoi

de la proiectul lor și au luat decizii care i-au condus la angajare sau formare.

În cele din urmă, "Parcours ma ville": își propune să ofere stagiarilor o mai bună înțelegere a orașului

Nantes. Scopul este de a le permite să-și dezvolte capacitatea de mobilitate, consolidându-și în același

timp sentimentul de apartenență la viața orașului lor. Tinerii de la E2C au creat o aplicație numită

"GuidiGo", care combină elemente audiovizuale, text și puzzle-uri. Scopul este de a prezenta

caracteristicile artistice, de urbanism, arhitecturale și de patrimoniu ale orașului. Acest proiect are atât un

scop distractiv, cât și educațional prin asocierea tehnologiei digitale  și utilizarea rețelelor sociale

Evaluarea transferabilității: Practica s-ar putea reproduce în alte state membre, deoarece persoanele

care migrează în Europa se confruntă cu bariere lingvistice sau probleme de integrare profesională

deoarece nu au o diplomă, lucru care ar putea facilita intrarea pe piața forței de muncă și reducerea ratei

șomajului în alte state.

Bune Practici în Franța



Creșterea capitalului  uman  (HC)

Creșterea capitalului social  (SC)

Dobândirea spiritului civic/integrării sociale

Cursuri de limbi străine

Activități culturale și instituționale 

Experiențe MINGLING

Sesiuni de mentorat

Ateliere și materiale de instruire

DETALII DE IDENTIFICARE - I Bune practici

Denumire: Proiect EU Mingle

Oraș și țară: Nicosia, Cipru.

Autoritate/organizație responsabilă: Municipiul Nicosia

Tipul validării : Validare individuală

Descrierea practicii/acțiunii: Pe termen scurt și mediu, 1000 de persoane (500 de TCN - 500 de localnici

din 5 țări) vor beneficia de o serie de activități/ateliere inovatoare care se bazează pe rezultate de succes

ale proiectului (Ħwawar u Fjuri, EMKIT, ateliere multiculturale pentru angajatori și formare lingvistică

folosind metodologia CLIL). Moștenirea proiectului este asigurată prin dezvoltarea platformei „How to

MINGLE”, care oferă o abordare holistică pentru părțile interesate cu privire la modul de

reproducere/repetare a tuturor acțiunilor proiectului pentru a consolida HC și SC pentru TCN prin

intervenții atât la TCN, cât și la localnici. Toate materialele dezvoltate (ghiduri pentru facilitatori,

materiale de instruire, instrument de evaluare, ghid pas cu pas pentru activitățile implementate de mentori

etc) vor fi de asemenea disponibile pe platformă.

Obiectiv-cheie: Facilitarea spiritului civic și a integrării resortisanților țărilor terțe. 

Obiective specifice: 

1.

2.

3.

 DETALII DE IMPLEMENTARE

 Activități principale:

1.

2.

3.

4.

5.

Când: în perioada 2020-2021

Unde: Nicosia, Municipiul Nicosia si MMC

Cine a fost implicat (autorități, voluntari, ONG-uri): Municipalitatea Nicosia și MMC (Centrul de

Management Mediteranean  )

Bune Practici în Cipru

Grupul țintă

Refugiați, imigranți, migranți, solicitanți de azil, resortisanți ai

țărilor terțe, localnici. 



Eficacitate: În timpul ultimei lor conferințe din Cipru, cursanții au vorbit și-au exprimat sentimentele 

în legatură cu această experiență  unică.  Evaluarea și formarea lingvistică: 

  - M-am bucurat de informațiile oferite de poliție și mi-a plăcut că poliția ne-a vorbit despre drepturile 

 noastre. (Activitate în clasă)

  - Am vizitat satele tradiționale cipriote [...] Mi-a plăcut că am învățat cum se face mierea. (Vizită) 

Ateliere interculturale (predare în clasă și vizite)

  -  Fantastică experiență!  (Participant MMC)

 - M-am bucurat de compania altora și  de mâncarea gustoasă. (Participant din municipiul Nicosia) -

Mingling Experiences

  - O experiență extraordinară prin care am întâlnit oameni versatili și moduri de gândire diferite. Aș 

 repeta experiența.  (Mentor MMC)

Evaluarea trasferabilității: Practica poate fi replicată de alte state membre. Acest proiect al UE a fost

realizat în colaborare cu 10 organizații și a fost tradus în 5 limbi și se pot găsi manualele online la

Materials – Mingle (projectsgallery.eu). Există activități online privind acumularea capitalului uman

(Instrumentul de evaluare a competențelor lingvistice și programele și materialele de formare CEFR

pentru 3 niveluri).  Când vine vorba de Evaluarea și Mentorarea Cetățeniei active cu EMKIT, există un

ghid al mentorului pentru utilizarea EMKIT și o curriculă de formare pentru o comunicare și mentorat

multicultural eficient. În cele din urmă, pentru experiențele de amestecare există un ghid metodologic și

chestionare pentru potrivirea TCN-urilor cu localnicii.

Bune Practici în Cipru

https://mingle.projectsgallery.eu/resources-and-materials/


DETALII DE IDENTIFICARE - II Bune practici

Denumire: CURSURI GRATUITE DE FORMARE PENTRU ȘOMERI, MIGRANȚI ȘI REFUGIAȚI

Oraș și țară: Nicosia, Cipru

Autoritate /organizație responsabilă: Citizens In Power (Cetățenii la putere)

Tipul validării: Validare individuală

Descrierea practicii/acțiunii:

Îmbogățirea competențelor în tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)

Obiective cheie: Creșterea șanselor acestor grupuri de persoane care sunt excluse de la angajare.

Obiective specifice:

  - Crearea de oportunități educaționale și inițiative pentru a aduce educația digitală în zonele rurale,

evidențiind valoarea și influența competențelor digitale pentru viitorul Industriei 4.0;

  - Creșterea incluziunii sociale a persoanelor care provin din medii defavorizate, cuprinzând nu numai

rezidenții din zonele rurale, ci și refugiații și migranții;
   - Creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța educației digitale și la oportunitățile pe care

aceasta le genereză

 DETALII DE IMPLEMENTARE

Activități principale: Dobandirea de cunostinte, competențe si abilități legate de domeniul TIC: oportunitate

de avansare personala; Creșterea capacității de inserție profesională; Incluziunea socială în viața de zi cu zi a

comunității locale; Încorporare lină pe termen lung; Posibilitatea de a întâlni oameni noi; Acces sporit la o

gamă largă de produse și servicii, cum ar fi informații, educație, oportunități economice și de drepturi civile

Când: 4-5 ore pe saptamana timp de 90 de zile

Unde: Nicosia (Alexias, Lakatamia/ CIP), Limassol ( B' Technical School Limassol)

Eficacitate: Potrivit buletinului informativ al CIP EDesign Newsletter Vol.6 (e-designproject.eu) participanții
au fost foarte mulțumiți de abilitățile și competențele pe care le-au dobândit după finalizarea Hotspoturilor și

o mulțime au solicitat să fie notificați cu privire la noile cursuri disponibile pe viitor în Hotspoturi.

Abilități tehnice dezvoltate: Scriere cod și programare; Depanare. Raționament analitic; Proiectarea

experienței utilizatorului; Managementul oamenilor;

Abilități soft de învățare activă dezvoltate: Flexibilitate și creativitate; Rezolvarea problemelor; Comunicare și

colaborare;  Planificare și gestionare.

Potrivit CIP și partenerilor lor, feedback-ul primit de la participanți a fost excelent, iar atelierele practice au

arătat potențialul acestor tehnologii digitale în mai multe sectoare, astfel încât viitoarea industrie 5.0 să nu

compromită abilitatea de a angaja sau să excludă anumite categorii sociale. Acestea chiar au ajutat la

deschiderea perspectivei oamenilor către aceste evoluții.
Evaluarea transferabilității: Această practică ar putea fi reprodusă în alte state membre pentru că acest

proiect pune la dispoziția formatorilor un manual. Manualul este tradus în 6 limbi diferite (Germană, Greacă,

Engleză, Portugheză, Italiană, Lituaniană), ceea ce înseamnă că formatorii care vorbesc una dintre aceste

limbi îl pot folosi. Manualul este prezentat într-o formă online, ceea ce îl face accesibil Manualului E-DESIGN

WP10 (e-designproject.eu).

Bune Practici în Cipru

Grup țintă:

Șomeri, refugiați și migranți (16 ani și peste)

 

https://e-designproject.eu/material/handbook/FINAL_E-DESIGN%20WP10%20Handbook.pdf


DETALII DE IDENTIFICARE - I Bune practici

Denumire:  SOLAS Further Education and Training Authority

Oraș și țară: Dublin, Irlanda

Autoritate/organizație responsabilă: Andrew Brownlee, acționează ca o legătură directă între 

consiliul de administrație și conducerea SOLAS.

Tipul validării: Validarea grupului 

Descrierea practicii/acțiunii: SOLAS a fost înființată oficial în octombrie 2013. Din acel moment,

organismul a dezvoltat o strategie de educație și formare suplimentară de 5 ani. Aceștia colaborează

îndeaproape cu Managerii Regionali de competențe și cu partenerii din Consiliile de administrație ale

Educației și Formării la nivel național, SOLAS gestionează o serie de programe de educație și formare

continuă care permit cursanților să exceleze pe piața forței de muncă și să prospere în societate. 

 Programele includ ucenicii, stagii, Abilități pentru a avansa, eCollege și Fondul European de ajustare la

Globalizare.

SOLAS gestionează, de asemenea, Programul de instruire pentru sănătate și siguranță Safe Pass, Sistemul

de  certificare a competențelor în construcții (CSCS) și Sistemul de  certificare a  competențelor în carieră

(QSCS).

Aceștia gestionează baza de date națională a competențelor și oferă cercetare, date și analize pentru

Grupul de experți privind nevoile viitoare în materie de competențe și pentru a face publică activitatea. 

SOLAS este organismul intermediar desemnat pentru Programul Fondului social european pentru

ocuparea forței de muncă, incluziune și învățare (PEIL) 2014-2020. Programele eligibile de educație și

formare suplimentară sunt cofinanțate de guvernul irlandez, fondul social european (FSE) și Inițiativa

privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI). Programele cofinanțate includ formarea ETB

pentru șomeri, Alfabetizarea adulților, Inițiativa "Înapoi la educație", Centrele comunitare de formare și

Youthreach.

Obiectiv-cheie: SOLAS a fost înființată pentru a integra sectorul educației și formării continue în Irlanda

și pentru a oferi o direcție strategică acestui sector. Autoritatea pentru educațieși formare continuă (FET)

este cea care are responsabilitatea de a coordona și de a finanța o gamă largă de programe de formare și

educație suplimentară în Irlanda.

Obiective specifice: Facilitarea accesului, transferului și progresului cursanților prin recunoașterea

învățării prealabile (RPL) în cadrul național al calificărilor. Oferă linii directoare furnizorilor de FET și

asigură îndeplinirea standardelor minime. Monitorizează procesele RPL și promovează coordonarea

abordărilor, documentarea celor mai bune practici.

Bune Practici în Irlanda

Grup țintă

 Dizabilități de învățare, adulți șomeri, grupuri  de călători, comunitatea 

 ROMA, învățare  pe tot parcursul vieții pentru adulți



DETALII DE IMPLEMENTARE

Activități principale:

Programul de instruire pentru sănătate și siguranță Safe Pass, Sistemul de Certificare a Competențelor în

construcții (CSCS) și Sistemul de Certificare a Competențelor în carieră (QSCS), Ecollege, stagii, ucenicie,

Programul Abilități pentru a avansa (cu scopul de a dota angajații cu competențele necesare pentru a

progresa în actualul loc de muncă sau pentru a profita de noile oportunități de angajare), Programul

Competențe pentru a fi competitiv (o inițiativă de sprijinire a celor care și-au pierdut locul de muncă ca

urmare a COVID-19,pentru de a reintra pe piața forței de muncă).

SOLAS finanțează, planifică și coordonează o gamă largă de programe de formare și educație
suplimentară, lucrând în parteneriat cu ETB-uri locale, servicii Intreo, școli și colegii, precum și o serie de

agenții și organisme de educație  la nivel național. 

Când: 2013- prezent

Unde: Dublin, Irlanda

Cine a fost implicat (autorități, voluntari, ONG-uri): autorități, voluntari, organizații, angajatori,

consilii de educație și formare (ETB), Comitete non-educative și de formare. 

Eficacitate: Au fost publicate date pe site-ul lor cu rezultatele programelor anterioare care au fost

implementate. Cifrele vorbesc de la sine.

Aici pot fi găsite date generale de la rezultatele timpurii, despre câți cursanți au fost implicați și câți dintre

ei au fost angajați. Există un raport statistic foarte detaliat..

Evaluarea transferabilității: Este transferabilă deoarece implică un număr mare de parteneri la nivel

național și poate fi finanțat de stat .  Planul lor strategic este rațional și ușor de aplicat în alte țări.

Bune Practici în Irlanda



DETALII DE IDENTIFICARE - II BUNE PRACTICI

Denumire: AONTAS National Adult Learning Organisation

Site-ul: https:// www.aontas.com/contact

Oraș și țară: Dublin, Irlanda

Numele autorității sau organizației responsabile: Directorul executive NIAMH O'REILLY, AONTAS

(Organizația Națională de Învățare a Adulților).  

Tip de validare (individuală sau în grup): grup

Descrierea practicii/acțiunii (Inclusiv a instrumentelor de validare și a metodelor de validare):  Adult

and Community Education: Supported Learner Pathways 2020-2021 (Educația adulților și a comunității:
parcursurile de învățare sprijinite 2020-2021) vizează consolidarea capacității educatorilor comunitari și

dezvoltarea de noi orientări pentru utilizarea recunoașterii învățării anterioare în lucrul cu grupurile

marginalizate și vulnerabile și cu angajații cu calificări scăzute. Programul este condus de AONTAS

(Organizația națională de învățare a adulților), în calitate de coordonator național irlandez pentru Agenda

europeană pentru învățarea în rândul adulților (EAAL). EAAL este finanțată de  Programul Erasmus+   al

Uniunii Europene și cofinanțat de Departamentul Educației through SOLAS.

AONTAS - Organizația Națională irlandeză de învățare a adulților este o organizație
neguvernamentală irlandeză pentru promovarea și facilitarea învățării în rândul adulților. Deși este un

organism neguvernamental din 1976, acesta primește finanțare de la Departamentul educației și

competențelor.

Obiectiv-cheie: Calitatea de membru al AONTAS include persoane fizice, precum și o serie de organisme

de stat, cum ar fi ETB-urile consiliilor de educație și formare, organizațiile de educație comunitară,

sindicatele, institutele de tehnologie, furnizorii de învățare și proiectele comunitare, printre altele.

AONTAS produce o serie de publicații periodice, cum ar fi The Adult Learners Journal, precum și

publicații de cercetare. Aceasta este o organizație caritabilă înregistrată.

Obiective specifice: pentru a promova importanța învățării adulților, a spori profilul acesteia și a-i

extinde vizibilitatea.

Bune Practici în Irlanda

Grupul țintă

Grupuri marginalizate și vulnerabile, angajați cu calificări scăzute

http://www.aontas.com/contact
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Technology#Ireland
https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_of_Technology#Ireland


DETALII DE IMPLEMENTARE

Activități principale: Promovare și recunoaștere, Rețeaua de educație comunitară, Festivalul cursanților

adulți, Rețeaua națională de învățare pe tot parcursul vieții, activități europene, jurnal academic evaluat

de colegi despre cursanții adulți și politici și reprezentare

Când: Anul Planului Strategic 2019-2022

Unde: Dublin, Irlanda (în Anglia, Scoția, Țara Galilor, precum și alte țări partenere)

Cine este implicat (autorități, voluntari, ONG-uri): există mulți parteneri diferiți, aceștia fac parte din

multe proiecte europene, precum și diferite țări partenere

Eficacitate

Au publicat ultimul articol cu date statistice ale elevilor alături de care au lucrat împreună. Pe site-ul lor

oficial, există și o parte numită "VOCEA CURSANTULUI", se pot găsi mărturii ale elevilor care au făcut

parte dintr-un sprijin din partea AONTAS.

https:// www.aontas.com/learner-stories/

Evaluarea transferabilității
Desfășoară un proiect numit NALAB - Rețeaua pentru învățarea transfrontalieră a adulților care reunește

Republica Irlanda, Irlanda de Nord, Anglia, Scoția și Țara Galilor în viziunea noastră comună privind

egalitatea educațională. Aceștia predau practicarea cunoștințelor transferabile și a aplicațiilor în mai mult

de o singură regiune.

Bune Practici în Irlanda

http://www.aontas.com/learner-stories/


DETALII DE IDENTIFICARE - I Bune practici

Denumire: KODE-KoDE NQF Recunoașterea și validarea competențelor non-formale și informale în 

cadrul cadrelor naționale de calificare

Oraș și țară: Bresica, Italia

Numele autorității sau organizației responsabile: Social Innovation Label (FR)

Tipul validării : Validarea grupului 

Descrierea practicii / acțiunii: SkillPass se bazează pe o abordare inductivă pentru identificarea

abilităților bazate pe aventura jocurilor video. În joc, elevul-jucător construiește portofoliul eroului său și

stăpânește treptat noțiunile de bază referitoare la domeniul de competență. Animațiile de pe ecran se

bazează pe această învățare pentru a înțelege mai bine realitatea experiențelor tinerilor; Aplicația
"acompaniază" beneficiarii din experiențele/situatiile oferite pentru a genera atașamentul față de capacități
si apoi abilități transversale: rezolvarea problemelor, comunicarea, prelucrarea informațiilor,

lucrul/funcționarea ca echipa etc. Șcenariul constituie arborele lor personal (în evoluție) de abilități și

poate fi împărtășit cu comunitatea lor (prieteni, voluntari, utilizatori colaboratori etc.)

În plus, există un sistem de recunoaștere/validare de către o terță parte (tutori, formatori, departamentul de

RESURSE UMANE etc.) Aplicația software permite o abordare la distanță și individualizată a identificarii

abilităților lor, tânărul beneficiar putând în orice moment să înregistreze experiențele in timpul stagiilor

profesionale sau al mobilității internaționale.

Scopul principal: Scopul KøDE-NQF a fost de a adăuga competențele dobândite în contexte non-formale și

informale la cele dobândite prin educație și formare formală. Scopul proiectului a fost de a oferi

practicienilor din domeniul orientării profesionale instrumente eficiente pentru măsurarea, evaluarea și

validarea competențelor și abilităților dobândite în contexte non-formale și informale, precum și a

modului în care acestea se raportează la CEC și CNC. Principalele rezultate ale proiectului sunt

instrumentele KøDE-NQF pentru măsurarea și validarea competențelor non-formale și informale în

conformitate cu nivelurile CEC și nivelurile NQF corespunzătoare, precum și acest manual care oferă

orientări pentru utilizarea instrumentelor în timpul  procesului  de orientare.

Obiective specifice: Punerea la dispoziția practicienilor din domeniul orientării profesionale a unor

instrumente eficace de măsurare, evaluare și validare a competențelor și competențelor dobândite în

contexte non-formale și informale, precum și a modului în care acestea se raportează la CEC și CNC.

Principalul rezultat al proiectului este KøDE-NQF pentru măsurarea și validarea competențelor non-

formale și informale în conformitate cu nivelurile CEC și nivelurile NQF corespunzătoare, precum și acest

manual care oferă orientări pentru utilizarea instrumentelor în timpul procesului  de orientare.

Bune practici în Italia

Grupul țintă

Kode a fost proiectat pentru o gamă largă de oameni, cum ar fi:

  -Persoanele care caută noi provocări în profesia lor și/sau caută noi obiective,

  -Persoanele care caută orientare  profesională de bază;

 -Persoanele care caută o nouă orientare în carieră sau care încep un nou loc de muncă sau o nouă

carieră,

  -Persoanele care caută un loc (nou) în societate

  -Persoanele cu un nivel scăzut de  stimă de sine din cauza limitărilor fizice, culturale sau sociale și care

caută noi perspective,

  -Oameni care se simt "marginalizați", în special oameni care se află în a doua jumătate a vieții lor, 

  -Persoanele care sunt șomere sau ale căror locuri de muncă sunt în pericol sau care, din alte motive,

sunt în căutarea unei  noi afaceri sau a unui loc de muncă. 

  -Oameni care trebuie să-și asume o mare responsabilitate într-o succesiune  de afaceri.



DETALII DE IMPLEMENTARE

Principalele actvități:
KODE se bazează pe un set de instrumente pentru formare, coaching, mentorat și auto-formare. 

 Chestionarul de autoevaluare a competențelor se bazează pe 64 de competențe incluse în așa-numitul

Atlas de competențe KODE. 

Când: SkillPass trecut prin mai mult de  20 de  luni de testare în anul 2011

Unde: Europa (Țările partenere- Germania, Polonia și Italia)

Cine a fost implicat (autorități, voluntari, ONG-uri): Parteneri și autorități regionale

Eficacitate:

Proiectul a avut ca rezultat publicarea manualului (tradus în limbile partenerilor) precum și a numărului

de participanți implicați (peste 1500 de beneficiari în Europa) – ca urmare, se poate considera că și-a atins

obiectivul. 

Evaluarea transferabilității
Practica poate fi cu siguranță replicată de alte state membre, site-ul web menționează clar aplicabilitatea

acesteia, utilizarea sa și, de asemenea, evoluțiile sale ulterioare prin colaborarea cu alți parteneri. Cu

toate acestea, așa cum este afișat pe site, unele dintre materiale nu sunt gratuite, ci dimpotrivă, sunt

disponibile contra cost.

Bune practici în Italia



DETALII DE IDENTIFICARE - II BUNE PRACTICI

Denumire: Proiectul Lever - Modelarea învățării informale și a competențelor soft în experiența de

voluntariat pentru a crește ocuparea forței de muncă și mobilitatea cetățenilor 

Site web: http://www.leverproject.eu/ 

Oraș și Țară: Milano, Italia

Numele autorității sau al organizației responsabile: Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di

Sondrio (Lavops) [Centrul de servicii pentru voluntariat din provincia Sondrio]

Tipul validării (individual sau în grup): Grup (voluntari)

Descrierea practicii/acțiunii (inclusiv instrumente  de validare, metode de validare):

Procedură:

  - Depunerea candidaturii de către candidat, cu referire necesară  la nivelul QRSP și CEC al  competențelor

selectate;

  -Evaluarea cererii  de către organismul de  certificare cu atenție la nivelurile  CEC. Interviu de orientare

/informare

  -colectarea de probe de către candidat: de la tacit la explicit, instrumente de sprijin, indicatori de referință,

exemple de teste;

  -evaluarea de către evaluator și  organismul de certificare: evaluarea testelor și definirea evaluării finale, în

prezență, cu indicatori de referință;

  - eliberarea certificării de către organismul de certificare: posibila legătură cu broșura cetățeanului.

Obiectiv cheie: Proiectul își propune: Consolidarea zonei de încredere reciprocă, pe baza unui model și a unor

instrumente comune de valorificare a competențelor transversale în deplină transparență și transferabilitate

între EFP, Voluntariat și piața muncii și implementarea unui serviciu dedicat, capabil să promoveze întregul

sistem la nivel internațional și național și să funcționeze la viteză maximă.

 Obiective specifice:

  -recunoașterea reciprocă a cadrelor și standardelor legate de competențele transversale în cauză, în cadrul

parteneriatului, precum și între actorii politici implicați la nivel local și european; acest lucru va viza

consolidarea unui spațiu de încredere reciprocă pentru mobilitate, în conformitate cu noile directive europene

privind profesiile nereglementate (de exemplu, 2013/55/UE); 

  -o mai mare conștientizare  în rândul părților interesate cu privire la importanța voluntariatului ca mediu

de învățare  în beneficiul mediului  profesional;

  -implementarea de servicii interne pentru voluntari, de catre organizatii voluntare, pentru facilitarea si

sustinerea proceselor de valorificare si recunoastere formala a competentelor dobandite 

Bune practici în Italia

Grupul țintă

 Tineri și adulți

http://www.leverproject.eu/


DETALII DE IMPLEMENTARE

Activități principale: Procesul implică 5 etape diferite care sunt: Conștientizarea, Identificarea,

documentarea, evaluarea și privirea în perspectivă.

Când: 09/2017 – 11/2019 (27 luni)

Unde: Italia (+ parteneri în Belgia, Polonia, Spania și Țările de Jos)

Cine a fost implicat (autorități, voluntari, ONG-uri): Agențiile de certificare,  candidatul, validatorul

(evaluatorul) și tutorele.

Eficacitate:

În cadrul Avis Accademy, 25 de tineri voluntari de la Avis Regionale Lombardia au trecut printr-un proces de

certificare a competențelor dobândite prin voluntariat și validate de operatorii Randstad, ca parte a

angajamentului de CSR al companiei, conform modelului Proiectului Lever, dezvoltat conform standardelor

europene, de fapt, practica a fost într-adevăr eficientă. 

Evaluarea transferabilității:
Practica poate fi replicată de alte state membre, deoarece acest proiect a fost rezultatul parteneriatului dintre 5

state membre (Italia, Belgia, Țările de Jos, Polonia și Spania) și, prin urmare, materialul a fost tradus în

limbile partenerilor. Resursele create se adresează în mod special candidaților (de exemplu, voluntari,

studenți, lucrători etc.), în timp ce altele sunt special concepute pentru evaluatori. În general, toate aceste

resurse sunt importante pentru profesorul care lucrează îndeaproape cu candidatul.

Alte informații:
Pe platforma proiectului, setul de instrumente este disponibil în toate limbile partenerilor, precum și

disponibilitatea instrumentului web LEVER UP, care a furnizat oamenilor și centrelor de validare unele

servicii pentru a sprijini activitățile de evaluare.

Bune practici în Italia



DETALII DE IDENTIFICARE - I Bune practici

Nume: Scenariul poveștii de viață
Oraș și țară: Portugalia

Autoritate/organizație responsabilă: Agenția Națională pentru Calificare și Educație și Formare

Profesională  (Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, I.P - ANQEP)

Tipul validării: Validare individuală

Descrierea practicii/acțiunii: Utilizarea unui scenariu pentru a efectua înregistrarea poveștii de viață a

cuiva. Acest document ajută adultul în organizarea poveștii sale de viață și se prezintă ca un instrument de

sprijin pentru adult pentru a identifica și descrie experiențele și contextele relevante în care au avut loc.

Este de obicei o înregistrare scrisă digitală, dar poate lua orice altă formă sau se poate recurge la alte

mijloace (video, audio, un document multimedia) și poate fi utilizată creativ. Acest instrument a fost

utilizat și îmbunătățit de mult timp în procesele RVCC și a fost partajat între centrele de competențe,  

 făcând loc diferitelor versiuni, adaptate în funcție de caracteristicile entității și ale publicului  său.

Obiectiv-cheie: recunoașterea și validarea competențelor dobândite în contexte non-formale și informale.

Obiective specifice: sprijinirea dezvoltării unui portofoliu reflexiv; valorificarea cunoștințelor, abilităților

și atitudinilor dobândite și/sau dezvoltate de-a lungul vieții.

Bune practici în Portugalia

 Grupul țintă

Adulții care au renunțat la școală în căutarea timpurie a calificării pentru a

îmbunătăți capacitatea de inserție profesională; migranții fără certificat școlar

sau slab calificați, care doresc să le recunoască și să le certifice competențele

pentru a-și îmbunătăți calificările și capacitatea de angajare sau pentru a trece 

 la  o educație suplimentară.

https://anqep.gov.pt/np4/home.html


DETALII DE IMPLEMENTARE

Activități principale:

RVCC a avut un impuls din 2007, cu investiții guvernamentale bine planificate și solide pentru a depăși 

 vulnerabilitatea structurală a calificărilor scăzute în rândul unei mari părți a populației. Formarea specializată

periodică și activitatea de cooperare au deschis calea pentru a îmbunătăți această metodologie și pentru a crea

activități și instrumente care să răspundă diversității. 
 De-a lungul procesului de învățare al elevului adult, pașii principali sunt:

  - prezentarea și analizarea scenariului în ceea ce se numesc sesiuni de "recunoaștere" cu cursantul și educatorii

adulți;
  -  activități multiple pentru a sprijini cursantul adult să dezvăluie contextele și experiențele relevante (sondaj,

interviu, dezbatere, prezentări grafice, texte, elemente vizuale etc.) unde a avut loc învățarea; activitățile sunt

adaptate la nevoile individuale și la circumstanțele și/sau problemele actuale;

   - înregistrarea unui rezumat descriptiv, a unei reflecții și a dovezilor privind competențele dobândite.

   -  Evaluare

Curs individualizat: dobândirea autonomiei în afara sistemului scolar clasic (intrare si iesire permanenta): 

    - Coaching: valorificarea competențelor dobândite în sprijinul post-formare

    - Alternanță: experiența pieței muncii pentru proiectul profesional în cadrul și în afara companiei

   - Resurse dedicate: apartenența la un sistem instituțional, beneficiul unei ancorări solide în comunitatea locală

Când: Acest instrument a fost îmbunătățit în ultimii ani, adaptat formelor și mijloacelor digitale și a devenit un

sprijin relevant în învățământul la distanță sau în mediile educaționale hibride. Acesta este utilizat în întregul

process de învățare al elevului adult:

    - în principal la început ca un imbold inițial, pentru a explora, planifica și structura procesul;

    - în momente-cheie, ca instrument de evaluare a activității desfășurate și a  realizărilor;

    - la final, ca o imagine de ansamblu  a întregului proces și a ultimelor îmbunătățiri.

Unde: Portugalia

Cine a fost implicat (autorități, voluntari, ONG-uri): coordonarea centrului; echipa de educatori și cursanți
adulți

Eficacitate: Acest instrument și practică s-a dovedit a fi un sprijin important pentru a ghida cursanții adulți
printr-un proces RVCC și tot odată o modalitate importantă de  a stimula stima de sine și de a motiva adulții să

aibă încredere în abilitățile lor și să continue educația și calificarea. Oferim statistici de la instituția noastră, ca

exemplu, extrase din SIGO, sistemul național de management al informațiilor pentru furnizarea de servicii

educaționale.

Evaluarea transferabilității: practica poate fi reprodusă cu ușurință în multe contexte diferite, inclusiv sisteme

și scenarii naționale. Deoarece se bazează pe o abordare autobiografică, poate fi adaptată pentru a răspunde

diferitelor circumstanțe.

Bune practici în Portugalia



DETALII DE IDENTIFICARE - II Bune practici

Denumire: e-portfolio

Oraș și țară: Beja, Portugalia

Autoritate/organizație responsabilă: Agenția Națională pentru Calificare și Educație și Formare

Profesională  (Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional, I.P - ANQEP

Tipul validării: Validare individuală

Descrierea practicii/acțiunii:

Dezvoltarea unui portofoliu electronic structurat ca coloană vertebrală a procesului RVCC. Abordarea

autobiografică  devine digitală și  deschide posibilitatea ca o serie de mijloace să fie utilizate creativ pentru

a construi  portofoliul  individual: înregistrare  video/audio, multimedia, hyperlink-uri etc. Această

practică implică dezvoltarea preliminară a competențelor digitale de bază (accesarea și gestionarea e-mail-

ului, utilizarea funcționalităților cloud, colaborarea online, utilizarea unei platforme digitale de învățare,

utilizarea procesorului de text, utilizarea instrumentelor de videoconferință, eticheta online etc.) prin

instruire sau demonstrație.  

Obiective-cheie: sensibilizarea și educarea tinerilor și a tinerilor adulți cu privire la toate problemele

legate de cetățenie, societate și muncă. Ghidarea în toate etapele care duc la integrarea lor socio-

profesională.

Obiective specifice: sprijinirea dezvoltării unui portofoliu reflectiv; valorificarea cunoștințelor, abilităților

și atitudinilor dobândite și/sau dezvoltate de-a lungul vieții.

Bune practici în Portugalia

Grup țintă:

Adulții care au renunțat timpuriu la școală în căutarea unei calificări pentru a-și

îmbunătăți capacitatea de inserție profesională; migranții fără certificat  școlar

sau cu un nivel scăzut de calificare, care doresc să își  recunoască și să   își

certifice competențele pentru a-și îmbunătăți calificările și capacitatea de inserție
profesională sau pentru a se muta în învățământul  superior.

https://anqep.gov.pt/np4/home.html


ETALII DE IDENTIFICARE - II Bune practici

DETALII DE IMPLEMENTARE

Activități principale: Marchează începutul procesului RVCC, se construiește pe tot parcursul procesului

de învățare al elevului adult, este ghidat și evaluat în mod constant de echipa de educatori și de cursant și

este principalul produs pentru validarea competențelor.

Conținutul portofoliului electronic este total individual și se bazează pe alegerile cursantului și integrează

standardele Cadrului de referință pentru competențele-cheie (Referencial de Competências Chave - CCR),

cu dezbateri și reflecții despre competențele non-tehnice, problemele globale, cetățenia etc.

La final, acesta va fi unul dintre produsele evaluate de un juriu în vederea certificării competențelor

dobândite în contexte  non-formale și informale.

Eficacitate: Această practică i-a ajutat pe cursanții adulți să se implice mai ușor în procesul RVCC,

deoarece le permite să-și gestioneze mai bine timpul și este o muncă de cooperare între cursant și

educatori. Așadar, adulții se simt susținuți, mai încrezători și mai puțin predispuși să renunțe. În

perioadele de izolare în care a fost permisă doar educația la distanță, această metodă a promis adulților să-

și mențină formarea cu constrângeri reduse, iar unii chiar au participat mai regulat. Deși cei mai mulți s-

au adaptat bine la circumstanțe, unii nu aveau echipamentul și conectivitatea necesare și a fost greu de

răspuns în caz de izolare totală. Cu toate acestea, ratele de încheiere au crescut și au atins un vârf în

cursul anului 2020.

Evaluarea transferabilității: Practica poate fi reprodusă în multe contexte diferite, inclusiv sisteme și

scenarii naționale. Din nou, abordarea autobiografică și structura sa flexibilă pot fi adaptate pentru a

răspunde diferitelor nevoi. Cu toate acestea, există necesitatea de a accesa echipamentele digitale și

conectivitatea. Pe de altă parte, aceasta deschide calea către  dezvoltarea competențelor digitale.

Bune practici în Portugalia

https://catalogo.anqep.gov.pt/ufcdPesquisa


IDETALII DE IDENTIFICARE - I Bune practici

Denumire: Validare prin centre/rețea de furnizori care funcționează ca centre de validare/evaluare

Oraș și țară: România

Autoritate/organizație responsabilă: Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC)

Tipul validării: Validare individuală

Descrierea practicii/acțiunii: Fiecare centru de validare trebuie mai întâi să obțină o acreditare din partea

ANC pentru a fi pe deplin funcțional. Persoanele/organizațiile trebuie să îndeplinească anumite cerințe
pentru a obține această certificare, inclusiv dezvoltarea de instrumente de evaluare, testarea acestor

instrumente în medii reale de lucru și elaborarea unui raport  de autoevaluare, printre altele.

Procesul de validare are următoarele caracteristici:

    - Trebuie să fie voluntar

  - Trebuie să se desfășoare în conformitate cu standardele ocupaționale stabilite; dovezile privind

competențele profesionale ar trebui colectate prin aplicarea diferitelor metode de evaluare, aplicate în

diferite contexte și cu diferite ocazii

   - Evaluarea ar trebui să fie independentă de educația și formarea profesională formală, ceea ce

înseamnă că poate avea loc în afara unui program formal de educație sau formare

    - Evaluarea fiecărei unități de competență ar trebui să se încheie cu un rezultat pentru candidat -

competent sau care nu este încă competent

Procesul de evaluare a competențelor profesionale constă în:

  - aplicarea instrumentelor de evaluare pentru fiecare candidat

 - certificarea unei competențe profesionale presupune validarea condițiilor minime de promovare a

tuturor cerințelor minime impuse de evaluatorii autorizați, aferente unităților de competență/rezultatelor

învățării, care definesc competența 

  - pentru fiecare ocupație/calificare supusa autorizării, în vederea testării instrumentelor de evaluare, în

condiții reale de muncă, de către fiecare evaluator, a unui număr minim de cinci procese de evaluare,

desfășurate în conformitate cu prevederile art.  11, alin.  (1), lit.  c)  a procedurii.

  - testarea instrumentului este obligatorie în cazul revizuirii standardului profesional/de formare/SOEFP 

  - instrumentele de evaluare sunt testate o singură dată. După aprobarea lor de către ANC, fiecare nou

evaluator de competențe profesionale achiziționează instrumentele de evaluare ale centrului. Evaluarea

acestora este verificată de centrul de evaluare, o singură dată, printr-o probă scrisă și simulând evaluarea

unui candidat. Acest aspect va fi evidențiat în raportul de autoevaluare prezentat de centru, iar proba

scrisă soluționată de evaluator va fi prezentată evaluatorului extern în cadrul vizitei de verificare.

  - procesul de testare a instrumentelor nu dă dreptul centrului de evaluare să elibereze certificate de

competență candidaților testați.

Bune practici în România

Grupul țintă

Orice persoană care a dobândit experiență anterior prin moduri non-formale

sau informale.  Această experiență nu ar trebui să fie legată de  domeniul  lor

educațional.



Obiectiv-cheie: Recunoașterea și validarea oficială a calificărilor și cunoștințelor dobândite prin

experiențe de muncă, activități non-formale și informale

Obiective specifice: Creșterea mobilității forței de muncă naționale pe piața europeană 

DETALII DE IMPLEMENTARE

Activități principale: implementarea unor centre în care persoanele fizice pot veni și dobândi validarea

calificărilor obținute prin metode informale și non-formale.

Când: Pe tot parcursul anului, de luni pana vineri, acestea fiind centre cu program normal de lucru.  

Unde: Centrele sunt implementate în toată țara, în mai multe orașe precum București, Brașov sau Sibiu. 

 Cine a fost implicat (autorități, voluntari, ONG-uri): Autorități, organizații și persoane fizice.

Eficacitate: Nu există date disponibile cu privire la procentul populației care a primit validarea

competențelor lor prin intermediul acestor centre

Evaluarea transferabilității: Se poate spune că această practică poate fi replicată în alte state membre, 

 deoarece în fiecare țară guvernul poate pune în aplicare centre de validare sau organizații similare. În

plus, aceste centre pot fi adaptate la mediul național, astfel încât orice persoană să poată avea acces la

serviciile lor.

Bune practici în România



DETALII DE IDENTIFICARE - II Bune practici

Denumire: SOSTRA - Soft Skills Training and Recruitment of Adult Educators

Oraș și țară: România

Autoritate/organizație responsabilă: CPIP, Orange Hill, Fondazione Hallgarten, Defoin, Universidad de

Córdoba, HAMK

Tipul validării: Validare individuală

Descrierea practicii/acțiunii: Un proiect UE implementat cu parteneri din diferite țări în care au fost

identificate nevoia și importanța competențelor soft în educația europeană a adulților.

În acest proiect, a fost creat un proces de învățare digital deschis, bazat pe ecusoane digitale, prin care

educatorilor de adulți le pot fi recunoscute abilitățile și competențele anterioare, precum și să dobândească

altele noi.

Insignele digitale sunt micro-acreditări electronice care pot fi folosite pentru a identifica și promova

competențe. Insignele (cum ar fi Mozilla Open Badge, Badge) certifică participarea elevului la educație sau

dezvoltarea abilităților acestuia; acestea pot fi, de asemenea, acordate după completarea unui curs.

Arhitectura Open Badge este bazată pe o imagine de identificare, grafică sau pictogramă și conținutul de

informații care o însoțește. Acest conținut arată numele insignei, identificarea emitentului, cunoștințele și

criteriile de expertiză necesare și o descriere a dovezilor (de exemplu, un document online) (Abramovici,

Schunn și Higashi, 2013; Brauer și Ruhalahti, 2014).

Această validare a competențelor dobândite prin acest proiect nu este însă acceptată în conformitate cu

legile sau standardele oficiale. Proiectul a fost implementat mai mult ca o practică informală, ca o

activitate transversală europeană.

Obiective cheie: Prin intermediul insignelor digitale electronice, educatorii de adulți pot dobândi noi

abilități soft și să li se recunoască competențele anterioare.

Obiective specifice:

  - recunoașterea nevoii și importanței competențelor soft ale educatorilor de adulți în țările partenere și la

nivel european

  - identificarea și descrierea a 15 competențe-cheie non-tehnice(soft) în rezultatele învățării 

  - dezvoltarea unui test online de auto-reflexie pentru evaluarea competențelor non-tehnice

  -co-crearea unui proces de învățare deschis bazat pe insigne și materiale de învățare multimodale pentru

a îmbunătăți competențele non-tehnice 

Bune practici în România

Grup țintă:

Educatori de adulți, manageri și personal de resurse umane (recrutori) în

organizații educaționale, formatori în cadrul companiei, consultanți de

formare și decidenți politici la nivel  local, regional, național și european.



DETALII DE IMPLEMENTARE

Principalele activități: 3 produse intelectuale au fost create pentru proiectul SOSTRA, cu toate acestea,

pentru această cercetare ne vom concentra doar pe a 3-a .

IO3 a inclus două obiective:

  -dezvoltarea unui test online de auto-reflexie pentru evaluarea și validarea competențelor soft (în timpul

IO3, Open Badge Factory (OBF) a fost utilizat pentru validarea și acreditarea competențelor) și

  - pentru a co-crea un proces deschis de învățare bazat pe insigne digitale pentru a îmbunătăți 
competențele lipsa

Ca etapă finală a proiectului, partenerii au testat noul proces de învățare digitală. Testorii au atras 123 de

participanți din diferite țări europene și 274 de ecusoane au fost aprobate și emise în întreaga Europă.

Printre solicitanți s-au numărat educatori pentru adulți, cercetători, asistenți sociali și manageri de

formare.  Două din cele șapte procese de testare s-au desfășurat față în față, restul s-au desfășurat online.  

Când: Ianuarie si Iunie 2020

Unde: online

Cine a fost implicat (autorități, voluntari, ONG-uri): parteneri de proiect, participanți (grup țintă)

Eficacitate: Când au colectat feedback cu privire la aplicabilitatea insignelor, în majoritatea țărilor

participanții au simțit că procesul a fost simplu și a fost desfășurat fără nicio problemă, deși câteva

grupuri au spus că au întâmpinat dificultăți la raportare, în special cu un anumit link care nu răspunde.

Acest lucru a condus apoi la concluzia că documentația trebuie implementată cu atenție. De asemenea, s-

a concluzionat că sistemul de raportare a insignelor acceptate ar putea fi mai bun în Open Badge Factor.

Un grup a subliniat că unele abilități soft i-au implicat pe alții în perspectiva lor și a fost greu să

diferențieze abilități precum incluziunea, diversitatea și respectul față de ceilalți, atunci când un altul a

solicitat criterii mai extinse pentru acordarea insignelor. Au existat și probleme cu recunoașterea oficială

a insignelor și procedura de revizuire, care pare că a fost lăsată prea mult la latitudinea corectorului.

Participanții au crezut că aceste abilități pot avea mai multe trepte decât nivelurile de bază de

performanță și non-realizare. În plus, au fost aduse în discuție probleme legate auto-evaluare.

Evaluarea transferabilității: Practica poate fi reprodusă cu ușurință în alte state membre, deoarece poate

fi implementată în întregime online. Atât timp cât există o traducere a conținutului disponibil, orice

cetățean din alte țări poate accesa platforma și valida sau dobândi noi competențe.
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DETALII DE IDENTIFICARE - I Bune practici

Denumire: THE SOUND OF BUSINESS - Valorificarea competențelor antreprenoriale ale adulților pentru a

diminua decalajul de cunoștințe despre afaceri 

Oraș și țară: Slovacia

Autoritatea/organizația responsabilă:

-  ICEP s.r.o., Slovacia

-  ECQ-centrul european  pentru ood de calitate, Bulgaria

-  AKEP Academia de antreprenoriat astiki etaireia, Grecia

-  Csmkik Csongrad County Camera de Comerț și Industrie, Ungaria

-  AN-społeczna akademia nauk, Polonia

-  PRISM impresa sociale s.r.l., Italia

Tipul validării: Validare individuală

Descrierea practicii/acțiunii: Proiectul E+ KA2 a reușit o cooperare excelentă și un schimb substanțial de

cunoștințe și experiență între partenerii de proiect. După cum a declarat Comisia Europeană "O agendă pentru

noi competențe și locuri de muncă", promovarea antreprenoriatului, a activităților independente și a inovării

"poate fi o sursă de soluții inovatoare pentru a răspunde cerințelor sociale într-un proces participativ, oferind

oportunități specifice de angajare pentru cei care se află în afara pieții muncii".

Conform manifestului Asociației Europene pentru Educația Adulților (EAEA), educația adulților trebuie să fie

clar încadrată într-o strategie generală de învățare pe tot parcursul vieții, care să ia în considerare și să acorde

o importanță egală tuturor sectoarelor și tuturor formelor de învățare (formală, non-formală și informală):

  -   Educația adulților este un bun comun și public și transformă vieți și societăți.
  -   Este încurajată participarea  tuturor cursanților și în special a celor cu competențe de bază scăzute.

 - Capacitarea metodelor și metodologiilor non-formale aplică creativitatea, cunoștințele și abilitățile existente

ale cursanților și oferă experiențe de învățare inspiraționale.

  - Formatorii profesioniști, trainerii și personalul sunt necesari pentru aplicarea metodelor adecvate și pentru

obținerea unui proces de învățare de înaltă calitate și a unei experiențe  de succes a cursantului.

  -  Consolidarea capacităților și inovarea în educația adulților. 

  - Cooperarea (regională, europeană, globală și instituțională) este esențială pentru vizibilitatea educației

adulților, dar și pentru învățarea reciprocă și transferul de inovare. Proiectul Sound of Business a contribuit

la promovarea acestei strategii.

Obiective specifice: (1) Punerea la dispoziția formatorilor a instrumentelor practice care să conducă la o

metodă inovatoare de formare în ceea ce privește competențele de bază și transversale, competențele

manageriale inovatoare și spiritul antreprenorial, (2)Utilizarea și promovarea unei abordări non-formale

bazate pe artă și muzică, (3)Să stimuleze inițiativele de angajare pe cont propriu în rândul adulților, în funcție
de nevoile peroanelor șomere, (4)Să promoveze/reînnoiască abilitățile manageriale ale adulților și să

promoveze conștientizarea importanței inovării și a învățării pe tot parcursul vieții, (5) Să recunoască și să

valideze învăţarea non-formală la nivel european. 
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Grupul țintă           

 - formatori/antrenori pentru adulți;
 - antrenori de afaceri, cursanți  adulți, experți în dezvoltarea afacerilor,nmembri ai

Rețelei întreprinderilor europene, departamente de formare ale instituțiilor de dezvoltare

a afacerilor,

-profesioniștii interesați în special de educația non-formală    

 ,managementulproiectelor cycle, afaceri și antreprenoriat, precum și de  carierele

muzicale;

  -Instituții de învățământ.



DETALII DE IMPLEMENTARE

Activități principale:

Au fost elaborate și dezvoltate următoarele 4 produse ale Proiectului: IO1: Instrumente de instruire

alemetodologiei SOB, IO2: Platforma de învățare, IO3: Documentar de învățare, IO4: Protocol pentru

certificarea competențelor. Această secțiune este detaliată mai jos.

Pe baza instrumentelor de Management al Ciclului de Proiect împărtășite cu participanții în timpul cursului de

formare și inspirat de criteriile sistemului de certificare pentru managerii de proiecte și programe din Europa,

ICEP, în calitate de lider IO4, a identificat o combinație de abilități și cunoștințe în toate domeniile de

competență în managementul proiectelor și a produs un tabel de referință încrucișată între Clasificarea

competențelor, abilităților, calificărilor și ocupației europene (ESCO) cu Cadrul de competențe antreprenoriale

(EntreComp) și Cadrul european al calificărilor (EQF) pentru a certifica competențele de bază și transversale,

antreprenoriatul și inovarea în afaceri. Prin urmare, Protocolul se concentrează pe o strategie de durabilitate

axată pe următoarele obiective specifice: Încurajarea dezvoltării la nivel de sistem a sprijinului pentru

competența antreprenorială, inclusiv, de exemplu, noi strategii și inițiative de politici, înființarea de comunități
de colaborare durabile la nivel național, regional sau local, reforma curriculară la nivel înalt, parteneriate

strategice între diferite sectoare etc.; Colaborarea cu angajatorii și serviciile de ocupare a forței de muncă pentru

a sprijini dezvoltarea și evaluarea competențelor antreprenoriale în căutarea unui loc de muncă, la locul de

muncă și în timpul vieții profesionale; Încurajarea inovației și a noilor abordări ale dezvoltării competențelor

antreprenoriale în diferite medii de învățare (inclusiv medii formale, non-formale și informale) și implicarea de

noi furnizori, companii, ONG-uri, intermediari; Evidențierea naturii în schimbare a pieței muncii și a educației

și formării, de exemplu, datorită tehnologiei digitale, pentru a sprijini inovația și creativitatea cetățenilor.

Când: Parteneriatul Sound of Business a început realizarea prezentului proiect în 1/10/18 pana la 30/12/20 (3 luni

de prelungire incluse). Concret, rezultatul proiectului N.4- Protocolul de certificare a competențelor a fost

implementat de la 01/08/20 la 31/12/20.

Unde: ONLINE

Cine a fost implicat (autorități, voluntari, ONG-uri): Organizații partenere de proiect, Grupuri țintă, Instituții
de învățământ.

Eficacitate: Rezultate; grupurile țintă implicate:

  -N. 23 formatori/trainer pentru adulți (plus 1 participant care a părăsit trainingul după două zile din motive

personale) echipați cu cunoștințe, abilități și tehnici inovatoare care îmbină metodologia Project Cycle

Management (Management al Ciclului de Proiect) cu dezvoltarea afacerilor și muzica rock.

  -N.118 (51 de participanți la focus grupuri + 67 de acorduri cu părțile interesate) implicați în analiza inițială și

evaluarea nevoilor. 

 -N. 91 antrenori de afaceri, cursanți adulți, experți în dezvoltarea afacerilor, membri ai Rețelei întreprinderilor

europene, departamente de formare ale instituțiilor de dezvoltare a afacerilor au dobândit competență
profesională,competențe practice și analitice necesare pentru dezvoltarea  afacerii.

  -N. 345 de profesioniști interesați în special de educația non-formală, managementul CICLULUI, afaceri și

antreprenoriat, precum și cariere muzicale, au ajuns și s-au implicat în 6 evenimente naționale de multiplicare

și au fost instruiți cu privire la metodologiile Sound of Business .

  -  133 de formatori aspiranți solicitați pentru certificarea competențelor 

  -  2 oportunități de dezvoltare a  incubatorului de afaceri.
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Evaluarea transferabilității:
ICEP a elaborat o strategie bazată pe identificarea principalelor părți interesate care urmează să fie

implicate în procesul de diseminare a protocolului la nivel instituțional. Strategia de monitorizare urmărește

să sensibilizeze părțile interesate cu privire la importanța procesului de recunoaștere a sistemelor de

certificare a competențelor și că procesul ar putea fi realizat în mod eficace, transparent și într-un mod în

care acest lucru este coerent și consecvent și de a obține asumarea și angajamentul părților interesate.

Toate rezultatele proiectului sunt disponibile și pot fi descărcate de pe site-ul/portalul proiectului pentru

orice utilizatori.  În plus, toate rezultatele fizice sunt disponibile în toate țările partenere în birourile

partenerilor de proiect. Pentru a se asigura că rezultatele proiectului vor fi preluate și integrate în

comunitate și după durata ciclului de viață al proiectului, de Strategia de Diseminare și Exploatare a explicat

deja modul în care  rezultatele proiectului vor fi împărtășite cu actorii principali, instituții relevante,

organizații și persoane fizice.

  - Întreținerea site-ului proiectului - site-ul proiectului va fi menținut timp de cel puțin 3 ani de la

finalizarea proiectului, ceea ce va permite exploatarea în continuare a rezultatelor proiectului. Resursele vor

menține rezultatele proiectului disponibile și actualizate, acestea fiind furnizate de toți partenerii de  proiect.

  -  Diversitatea lingvistică – Toate IOs au fost traduse în 7 (6 limbi partenere + engleză) limbi europene.  De

asemenea, IO3 , Learning Documentary a fost tradus în încă trei limbi ale UE (spaniolă, croată și sârbă).

 - Informațiile și rezultatele proiectului au fost încărcate și publicate pe site-ul Erasmus+ pentru

diseminarea și exploatarea rezultatelor. Aceasta este o altă modalitate eficientă de a asigura afișarea

completă a informațiilor despre proiect către publiul mai larg.

Alte informații
Investițiile în dezvoltarea competențelor creează un ciclu virtuos în care competențele căutate și superioare

sporesc productivitatea și contribuie la modernizarea economiei, la creșterea capacității de inserție
profesională și la asigurarea incluziunii sociale și a unor situații mai bune de muncă și de viață. De

asemenea, pe parcursul progresului implementării proiectului și cu perioada istorică pe care o parcurgem,

consolidarea unei abordări multipartite, mai ales când vorbim despre Certificarea/Validarea competențelor a

fost fundamentală. Menținerea legăturilor dintre serviciile publice de ocupare a forței de muncă și agențiile
private de ocupare a forței de muncă (inclusiv experți și reprezentanți din industria antreprenorială

națională și internațională, centre de formare profesională, organizații de formare, parteneri sociali și alte

instituții) servește drept platformă pentru schimbul de opinii cu privire la inițiativele și bunele practici în

domeniul incluziunii socio-economice. Lipsa implicării părților interesate în planificarea și dezvoltarea

evaluării și anticipării competențelor este considerată o barieră în calea elaborării de politici bine informate.

Abordarea proiectului Sound of Business poate inspira proiecte de inovare în strategie competitivă pentru

IMM-uri pentru a trata criza COVID, oferind IMM-urilor principiile strategiei competitive, descoperirea

cadrelor și practicilor inovatoare pentru a evalua resursele existente, a stimula și gestiona inovația și a

înființa o strategie competitivă pe termen lung.
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DETALII DE IDENTIFICARE - II Bune practici

Denumire: Icep Approved © Covid Manager Certification 

Website: www.iceponline.com/icep-approved-courses/ 

Oraș și țară: Online

Numele autorității sau organizației responsabile: Icep în cooperare cu auditul în Italia

(www.verifiche.info)

Tipul validării (individuală sau în grup): Individuală 

Descrierea practicii/acțiunii (inclusiv instrumente de validare, metode de validare): În unele regiuni din

nordul Italiei, precum și în zonele din Europa, profilul de Manager Covid a început să fie reglementat și

necesar, reprezentând o valoare adăugată în mediul de afaceri și profesional. În aceste domenii, Managerul  

 Covid este o figură cheie într-o organizație sau companie, chemată să desfășoare activități operaționale și

de coordonare (vizite la fața locului, colectare de date, întâlniri cu conducerea companiei, suport pentru

elaborarea și actualizarea unui plan de intervenție și a procedurilor aferente, periodic audituri) necesare

pentru izolarea și prevenirea infecției cu Coronavirus. Managerul Covid este, de asemenea, persoana de

contact a companiei, gestionând relațiile cu Organele de Control. De asemenea, se preconizează că un astfel

de profil va deveni mai proeminent și mai solicitat și că aceste competențe pot fi ușor adaptate la gestionarea

altor situații de urgență și a nevoilor legate de sănătate la locul de muncă.

Partenerul Icep Audit în Italia (un ICC - Icep Approved © Competence Centre) a oferit cursuri de formare

adaptate profesioniștilor pentru a dobândi astfel de competențe. Icep, în calitate de terță parte, a elaborat un

sistem de certificare care prezintă competențele de bază ale unui astfel de profil profesional și a dezvoltat un

examen de validare, pentru a valida această procedură de învățare și pentru a oferi o certificare pentru acești

lucrători. Astfel, aceștia vor putea intra sau reintra pe piața muncii, aducând un plus de valoare CV-urilor și

competențelor lor. 

Obiectiv-cheie: asigurarea recunoașterii și validării transparente a competențelor personale și profesionale,

în vederea creșterii valorii profesionale intrinseci și a competitivității persoanei în sectorul muncii.

Obiective specifice: validarea învățării persoanelor implicate în instruirea specifică oferită de partenerul

nostru  și de  Centrul de  Competențe Aprobat © de ICC - Icep "Audit în Italia" pe teme de Management 

 Covid.
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Grupul țintă

Profesioniști angajați sau șomeri care au dobândit competențe specifice prin formare

non-formală sau experiență profesională în sectorul identificat (în acest caz,

reglementări legate de Covid).

http://www.iceponline.com/icep-approved-courses/


Depunerea documentelor de aplicare

Verificarea conformității cu cerințele enumerate în sistemul de certificare 

Examinarea pe platforma online www.competenceinstitute.com

Eliberarea certificatului 

Monitorizarea îndeplinirii în continuare a cerințelor persoanei certificate de-a lungul timpului. 

DETALII IMPLEMENTARE :

Activități principale: Cursurile de formare aprobate © de Icep sunt activități de formare pe care un Centru 

 de competențe aprobat © de Icep le oferă, față în față sau într-un cadru de învățare la distanță. Un Centru

de competențe aprobat © de Icep este o organizație de formare care își desfășoară activitățile în conformitate

cu standardele de eficiență și eficacitate orientate spre învățare, pe baza cerințelor Icep CertiSkill. Centrul de

competențe este, de asemenea, un centru de examinare pentru certificarea competențelor non-formale și

poate oferi cursuri de formare icep-calificate care oferă acces la certificări. După finalizarea instruirilor,

stagiarii pot solicita accesul la Certificarea competenței profilului profesional legat de competența pe care au

dobândit-o. Etapele procesului de certificare sunt:

1.

2.

3.

4.

5.

Când: mai 2020 - în desfasurare

Unde: Online (www.competenceinstitute.com)

Cine a fost implicat (autorități, voluntari, ONG-uri ): Icep & Audit în Italia

Eficacitate:

Obținerea unei certificări de personal reprezintă o investiție semnificativă și un atu dezirabil pentru un

profesionist modern: califică persoana acreditată ca fiind un subiect de încredere; în plus, introduce persoana

într-un proces continuu de actualizare a competențelor, inclusiv o verificare desfășurată în diferite etape

(anual, trienale sau quinquennial, în funcție de profil), în scopul menținerii certificării. Din perspectiva unui

angajator, o certificare emisă de o terță parte independentă în conformitate cu standardele internaționale

este o garanție reală a competențelor specifice și practice ale angajatului, mai degrabă decât a calificărilor

generice. În plus, în cazul unor situații problematice, angajatorul poate raporta institutului de certificare

orice neconformitate sau nevoie de îmbunătățire a competențelor. Până în prezent (martie 2022), 163 de

persoane instruite au fost certificate de Icep ca Manager Covid.

Evaluarea transferabilității:
Pentru certificarea competențelor non-formale legate de profilurile profesionale care nu sunt necesare

pentru a fi acreditate la organismele  naționale de  certificare, Icep a proiectat și actualizează progresiv și

extinde mai multe sisteme de certificare pentru certificarea personalului de diferite profiluri profesionale, pe

baza profilurilor profesionale naționale și reglementările internaționale, cum ar fi standardele ISO (în

special ISO/IEC 17024:12) și clasificările ESCO. Deoarece acest proces se bazează pe cadre internaționale, ele

pot fi ușor reproduse și adaptate în alte țări, contexte de învățare și pentru alte grupuri țintă specifice sau

generice.
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 Sprijinul acordat de Comisia Europeană pentru realizarea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului acesteia, care reflectă doar 

punctul de vedere al autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în ea. 

5. Concluzii 

Consorțiul a realizat analiza concentrându-se pe un obiectiv pentru adulți cu următoarele elemente: 

peste 18 ani, bărbați și femei, șomeri și angajați, în cea mai mare parte salarii mici și/sau locuri de 

muncă precare, în principal care provin din condiții defavorizate, cum ar fi persoanele slab calificate, 

migranții, solicitanții de azil și adulții aflați în situații de risc (instituționalizați, cu asistența socială, 

încarcerați).   

Un Raport Național din fiecare țară parteneră a prezentat Cercetarea și a arătat că, în majoritatea 

țărilor, recunoașterea și validarea competențelor este posibilă datorită numeroaselor instrumente, 

metodologii și politici, implementate de diferite organizații și chiar instituții, publice sau private, care 

lucrează cu grupuri dezavantajate (migranți, refugiați, tineri, adulți izolați...). Cu toate acestea, la nivel 

public găsim că marea majoritate a structurilor lucrează pentru această recunoaștere și validare a 

competențelor, cu excepția Irlandei, unde sectorul privat pare să fie mai activ în acest domeniu. 

Comparația a constatat, de asemenea, că în unele țări, în special Portugalia, Franța, Irlanda și România, 

instrumentele, metodele, politicile și sistemele instituite au devenit instrumente legalizate și integrate, 

foarte larg acceptate și utilizate de toate sectoarele, publice sau private, pentru a sprijini învățarea pe 

tot parcursul vieții. Astfel, toate sectoarele și-au însușit aceste instrumente pentru a valida 

competențele dobândite în afara sistemului formal de educație. Acest lucru arată o acceptare și o 

standardizare ridicată a validării competențelor dobândite în moduri informale și non-formale. 

 

În plus, pentru a accesa oferta de recunoaștere și validare, majoritatea țărilor solicită o anumită sumă 

de bani, uneori până la câteva sute de euro. Cu toate acestea, unele țări sunt în măsură să ofere burse 

și finanțare pentru a-i sprijini cât mai mult posibil pe cei care au nevoie de ele. Între timp, în cazuri 

specifice există și accese gratuite. De exemplu, în Irlanda există programe gratuite de formare și 

educație non-formală finanțate de stat, sau în Portugalia procesul este complet gratuit și chiar acum 

adulții primesc chiar și o subvenție (peste 500 €) la certificarea de după, atâta timp cât nu au datorii la 

societăți sociale și finanțe. În schimb, în Cipru, doar dacă 2 copii participă deja la unele lecții, al treilea 
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poate participa la orice lecție gratuit. În schimb, Italia a menționat un sprijin doar din partea publicului 

și strângerilor de fonduri. În continuare, Slovacia este una dintre țările în care finanțarea proiectelor 

este o resursă importantă pentru începerea și configurarea proceselor de validare și este utilizat mai 

degrabă pentru a sprijini proiectele de validare decât pentru a integra sistemele de validare. În sfârșit, 

doar în România nu există fonduri disponibile pentru accesul la recunoaștere și validare la nivel 

național. 

Continuând analiza, Consorțiul a găsit mărturii interesante în timpul Focus Group-ului, descoperindu-

se nevoi și lacune diferite de la fiecare partener. Majoritatea partenerilor s-au concentrat pe grupuri 

sociale dezavantajate, cum ar fi România, care s-a confruntat cu problemele din sistemul penitenciar 

românesc, sau Cipru, care au discutat despre migranți, solicitanți de azil și refugiați. Aceste elemente 

au oferit cercetării un punct de plecare interesant pentru a sugera politici specifice în sistemul 

educațional pentru adulți. În plus, consultările au fost esențiale pentru a înțelege ce fel de bariere 

există pentru  cursanți și pentru cei care validează competențele.   

Pentru cursanți: financiar, lingvistic, un nivel exagerat de birocratizare si implicare a administrației 

publice și o lipsă de informare.   

 

În detaliu, Cipru a explicat modul în care aceste obstacole creează o lipsă de oportunități. Mergând 

mai departe în Irlanda a apărut o dificultate de terminologie și de limbaj utilizate în rezultatele FETAC 

learning. Între timp, în Portugalia, în timpul discuției, a apărut că există, de asemenea, o lipsă de 

echipamente digitale și conectivitate, distanțe lungi și lipsa transportului public, iar femeile tind să 

renunțe mai mult din cauza discriminării sociale și a presiunii.  

În România situația pare mai gravă decât în alte țări, într-adevăr, pe lângă problemele menționate 

anterior, au analizat lipsa centrelor de formare profesională și necunoașterea posibilității validării 

abilităților/competențelor dobândite informal și non-formal. 

Între timp, barierele pentru cine validează abilitățile: unii participanți au afirmat că în Franța există o 

mare diferență între așteptările buletinelor oficiale și răspunsurile la teste. De exemplu, la școală, elevii 
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lucrează la o mulțime de abilități care, în cele din urmă, nu vor fi luate în considerare la examene; 

Această mărturie converge cu unele probleme care există și în sistemul școlar italian, cum ar fi lipsa de 

comunicare. Aceste deficiențe fac ca sistemul de validare să fie, de asemenea, foarte fragmentat, iar 

profesioniștii să simtă că nu sunt suficient de pregătiți pentru a măsura competențele. 

În Irlanda a fost elaborat un aspect interesant, care indică faptul că, pentru a primi o acreditare 

semnificativă, candidatul ar putea fi nevoit să acționeze în continuare cu sistemul formal (va trebui în 

continuare să participe la cursuri, să depună cursuri etc.).   

În schimb, în Portugalia au apărut mai multe probleme, cum ar fi lipsa resurselor umane și suficient 

timp pentru a răspunde nevoilor, Rata absenteismului sau căile neregulate în rândul cursanților adulți, 

Gestionarea procesului și formarea cu cursanți adulți slab calificați, lipsa de stabilitate a membrilor 

echipei de predare cu impact asupra managementului și interacțiunii, lipsa resurselor digitale, lipsa de 

sprijin din partea unora dintre părțile interesate implicate.  

În plus, așa cum am menționat mai sus, în Romania situația este foarte grea, într-adevăr conform 

cercetărilor exista toate aceste bariere: lipsa/precaritatea informațiilor despre acest concept, de 

informare cu privire la modul în care este acceptata aceasta validare pe piața muncii, cu privire la 

continuarea etapelor de formare/pregătire/îmbunătățire în domeniul pentru care am obținut 

validarea,  de buna cooperare inter-agenție și lipsa de interes din partea asociațiilor guvernamentale 

sau neguvernamentale în acest sens și de o preocupare scăzută a agenților economici în ceea ce 

privește organizarea învățământului dual.  

În cele din urmă, în Slovacia a reieșit că procesul de validare a educației și competențelor non-

formale/informale nu este stabilit în mod corespunzător, chiar dacă o legislație privind această 

chestiune există deja. 

 

În ceea ce privește cele mai bune practici , putem concluziona că în toate țările există metodologii și 

implementări de validare și recunoaștere a competențelor dobândite într-un mod non-formal și 

informal, care ar trebui să fie păstrate pentru eficiența și ingeniozitatea lor și aplicate în alte țări 
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europene. Ne dăm seama, prin urmare, că este important să subliniem necesitatea de a oferi această 

validare și recunoaștere a competențelor grupurilor sociale cele mai defavorizate (în special 

refugiaților, tinerilor și adulților care au renunțat la școală etc.), deoarece acestea sunt cele care au 

nevoie de cel mai mult sprijin. Deoarece acesta este un proces individual, acesta poate fi adaptat la 

multe grupuri diferite, în special la cele care au cea mai mare nevoie sau care nu au competențe și 

cunoștințe.  

În cazul Portugaliei, un adult poate încheia cu o certificare parțială și ulterior o poate completa cu 

pregătire în competențele lipsă. (de exemplu, un curs de formare în domeniul competențelor digitale). 

Cu toate acestea, adulții au nevoie de competențe lingvistice (portugheză) pentru a face acest lucru. În 

cazul portughezilor, aceștia au avut câțiva migranți care s-au calificat, dar locuiesc aici de ceva timp și 

au dobândit competențe lingvistice.  

Apoi, dincolo de simpla recunoaștere și validare a acestor competențe, este important să le oferim și 

alte competențe, cum ar fi limbile străine, competențele administrative (pentru a putea gestiona 

documentele), competențele financiare și, de asemenea, competențele digitale. De asemenea, ne dăm 

seama că ceea ce favorizează foarte mult această validare și recunoaștere a competențelor este faptul 

de a face toate aceste procese ușor de utilizat și de a le face accesibile și răspândite pe scară largă, în 

special datorită unei bune comunicări cu privire la toate aceste instrumente.  

Așa cum am menționat, la fel ce important ca acest lucru este, de asemenea, ceea ce a ieșit din focus 

grupuri diferite. Discuțiile cu profesioniștii ne-au permis să identificăm ceea ce nu se întâmplă astăzi în 

fiecare țară și să identificăm probleme comune care trebuie abordate în validarea acestor competențe 

non-formale și informale.  

Deci, există o nevoie acută de a clarifica instrumentele, de a le face accesibile și ușor de utilizat pentru 

a depăși lipsa mare de informații care există astăzi în jurul acestei probleme care afectează atât 

persoanele care au nevoie de ele, cât și pe cei care le însoțesc (practicienii de validare).   

Un alt aspect trebuie menționat: acest proces se bazează pe experiența și cunoștințele sociale și 
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profesionale, deci funcționează mai bine cu adulții, persoanele cu vârsta mai mare de 18 ani, care au 

suficientă experiență de viață. De aceea, doar persoanele de peste 23 de ani sau cu o experiență de 

lucru de 3 ani o pot accesa în Portugalia, de exemplu 

Pe scurt, validarea și recunoașterea competențelor dobândite în mod informal și non-formal sunt încă 

noi; acest lucru se reflectă în lipsa de informații, lipsa de comunicare și caracterul vag al tuturor 

instrumentelor care sunt puse în aplicare. De asemenea, se poate spune că acestea sunt practici care 

sunt încă prea puțin puse în aplicare și răspândite în toate sectoarele. Cu alte cuvinte, în multe sectoare, 

este încă dificil ca competențele cuiva să fie recunoscute dacă nu au fost dobândite în mod oficial. Prin 

urmare, este necesar ca aceste instrumente să fie utilizate, să le răspândim și, în special, să ghidăm 

toate populațiile defavorizate în aceste procese pentru a face aceste practici populare și eficiente. În 

acest sens, stabilirea de parteneriate cu părțile interesate locale (autorități locale, angajatori etc.) ar 

putea fi foarte importantă pentru ancorarea procesului. 
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6. Glosar 

Învățare:  Proces cumulativ în care indivizii asimilează treptat entități din ce în ce mai complexe și 

abstracte (concepte, categorii și modele, comportament) și/sau dobândesc abilități și competențe16 

Rezultatele învățării/acquis-ul: Corpul de cunoștințe, abilități și/sau probleme pecare o persoană le-a 

dobândit și/sau este capabil să demonstreze la sfârșitul procesului de învățare.17 

Învățare formală: Învățarea care are loc într-un context organizat și structurat (în formare formală, 

formare în cadrul companiei) și concepută ca o aplicație care duce la recunoașterea formală (diplomă, 

certificat) Învățarea formală este intenționată din perspectiva cursantului 

Învățarea non-formală: Învățarea integrată în activitățile planificate care nu sunt concepute în mod 

explicit ca învățare, dar care conțin un element de învățare important Învățarea non-formală este 

intenționată din perspectiva cursantului. 

Învățarea informală: Învățarea care rezultă din activitățile vieții de zi cu zi în legătură cu munca, familia 

sau timpul liber Este adesea menționată ca învățare experiențială și într-un anumit fel, poate fi 

înțeleasă ca învățare accidentală. Nu este structurată în termeni de obiective de învățare, durata 

învățării și / sau mediu de învățare De obicei, nu induce nicio certificare Învățarea informală poate fi 

intenționată,  dar, în cele mai multe cazuri, este neintenționat (sau "secundar"/aleatoriu)18 

                                                           
16 Comisia Europeană, "Principii europene comune pentru validarea învățării non-formale și informale", p10 Disponibil pe: 

http://bit ly/atjGp8  
17 Ibid, p 10 
18 Bjonarvold, Jens ; Colardyn Danielle, Validarea învățării formale, nonformale și informale: politică și 

practici în statele membre ale UE, European Journal of Education, Vol 39, N°1, 2004, p 71 
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Competență: Capacitatea demonstrată de a utiliza cunoștințele, abilitățile și calitățiled personale, 

sociale și / sau metodologice în situații sau studii legate de muncă, precum și în dezvoltarea sa 

profesională și personală . 

Abilități: Abilitatea de a aplica cunoștințe și know-how pentru a finaliza sarcini și a rezolva probleme. 

În contextul Cadrului european al calificărilor, abilitățile sunt descrise ca fiind cognitive (de exemplu, 

care implică utilizarea gândirii logice, intuitive și creative) sau practice (de exemplu, implică dexteritate 

manuală sau utilizarea de metode, materiale, instrumente și instrumente)19 

Cunoștințe: Ele pot fi teoretice sau factuale. Validarea învățării non-formale și informale este împărțită 

în trei etape Prima este identificarea, a doua evaluare și a treia recunoaștere. 

Evaluarea (competențelor): Suma metodelor și proceselor utilizate pentru evaluarea rezultatelor unei 

persoane (cunoștințe, abilități și/sau competențe), conducând de obicei la certificare 

Certificat/diplomă: Document oficial eliberat de un organism autorizat care atestă realizările unei 

persoane fizice în urma unei proceduri standard de evaluare Certificare (a competențelor) Proces de 

validare formală a cunoștințelor, know-how-ului și/sau abilităților dobândite de o persoană ca urmare 

a unei proceduri de evaluare Certificatele și diplomele sunt eliberate de organisme autorizate  

Calificare: (a) Document oficial (certificat, diplomă) care atestă încheierea cu succes a unei educații sau 

a unei formări sau finalizarea cu succes a unui test sau examen; și/sau (b) Cerințe pentru accesul unei 

persoane la un post sau pentru a progresa în această profesie 

Recunoaștere: (a) Recunoaștere formală : procesul de acordare a statutului oficial competențelor, fie 

prin eliberarea de certificate, fie prin emiterea de echivalențe, unități de credit sau validarea 

                                                           
19 SCAD Plus, « Cadrul european al calificărilor », disponibil pe : http://bit ly/d1iGWk 
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competențelor dobândite Și/sau (b) recunoaștere socială cu privire la: fie prin recunoașterea valorii 

competențelor de către actorii economici și sociali  

Validare: Evaluarea și recunoașterea unei game largi de cunoștințe, know-how, abilități și abilități pe 

care oamenii le dezvoltă de-a lungul vieții în diferite domeniicontex ts, de exemplu prin intermediul 

Uniunii Europene, este singura țară din lume care poate face acest lucru. 
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