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PROIECTUL PHARE TVET RO 2002/000-586.02.01.01 MODERNIZAREA 
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

 
PARTICIPANŢI: Au fost selectate 122 de şcoli TVET dintr-un total de 466 
înscrise. Şcolile  se află în 11 zone din ROMÂNIA care au fost restructurate 
economic. Din Bucureşti au fost selectate 3 şcoli, printre care şi Colegiul 
Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii „Gheorghe Airinei”. 
 
Scurtă descriere a proiectului 
DIRECŢII DE ACŢIUNE 
1. Dezvoltarea calificărilor profesionale şi a curriculumului, certificarea 
competenţelor  pentru formarea iniţială (ÎN DOMENIUL POŞTEI ŞI 
TELECOMUNICAŢIILOR) 

 
Context 
Având în vedere procesul de integrare a României în Uniunea Europeană, abordările 
unui Cadru Naţional al Calificărilor în România trebuie privite în comparaţie cu 
dezvoltările de la nivel european.  

Directiva privind calificările profesionale adoptată pe data de 06 iunie 2005 este 
instrumentul oficial al UE care reglementează recunoaşterea calificărilor profesionale la 
nivelul statelor membre. 

Elementele cheie ale Cadrului European al Calificărilor au în vedere: 

• un set comun de niveluri de referinţă (descriptori structuraţi pe 8 niveluri) 
• instrumente de lucru care să sprijine implementarea nivelurilor de referinţă 

(sistemul european integrat de credite transferabile, Europass) 
• un set de principii şi proceduri de lucru comune pentru asigurarea cooperării 

factorilor interesaţi de la diferite niveluri 

Modernizarea sistemului de învăţământ profesional şi tehnic este o prioritate a 
procesului de reformă a învăţământului din România. Descrierea calificărilor şi 
elaborarea Standardelor de Pregătire Profesională se bazează pe următoarele concepte 
specifice sistemului TVET: 

• Transparenţă pentru recunoaşterea calificărilor 
• Calificări largi pe baza standardelor de pregătire profesională – premisă pentru 

un Cadru Naţional al Calificărilor 
• Mobilitate ocupaţională 
• Structură arborescentă de pregătire 
• Curriculum flexibil, modular, bazat pe competenţe 
• Asigurarea  calităţii formării profesionale 
• Învăţarea de-a lungul întregii vieţi 

Standardele de pregătire profesională elaborate şi/sau revizuite în cadrul proiectelor 
Phare TVET 2001 şi Phare TVET 2002 au în vedere descrierile nivelurilor de calificare 
din România. 

       MEdC –CNDIPT/UIP            

   UNIUNEA EUROPEANĂ 

        
  Proiect finanţat prin Phare 
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2. Formarea profesorilor şi noua pedagogie pentru TVET: curriculum bazat 
pe competenţe, învăţarea centrată pe elev, cerinţe educaţionale speciale 

 
Rezultatele aşteptate:  
 

• Conştientizarea principalelor evoluţii în plan european referitoare la formarea 
iniţială şi continuă a profesorilor şi a formatorilor din învăţământul profesional şi 
tehnic; 

• Identificarea unor modalităţi de corelare a formării iniţiale şi formării continue a 
profesorilor din învăţământul profesional şi tehnic din România; 

• Elaborarea unor propuneri privind curriculum-ul pentru formarea iniţială şi 
continuă a cadrelor didactice, în perspectiva noii pedagogii pentru TVET. 

 
Context 
 
Dezvoltările recente naţionale şi internaţionale din domeniul formării profesorilor / 
formatorilor pentru învăţământul profesional şi tehnic aduc în atenţie elemente 
semnificative de care trebuie să se ţină seama în implementarea reformelor specifice 
TVET: 

• Schimbarea rolurilor profesorului / formatorului din TVET 
• Specificitatea muncii profesorului / formatorului din TVET în ţările în tranziţie 
• Apariţia unor noi modele de formare iniţială şi continuă a cadrelor didactice 
• Consolidarea unei noi pedagogii pentru TVET 
 

În contextul proiectului de modernizare a învăţământului profesional şi tehnic din 
România un loc important a fost rezervat formării continue a cadrelor didactice cu scopul 
de a facilita formarea unor competenţe care să permită aplicarea elementelor noii 
pedagogii pentru învăţământul profesional şi tehnic (curriculum bazat pe competenţe, 
învăţarea centrată pe elev, cerinţe educaţionale speciale etc.). 
 
 
3. Planificare educaţională şi parteneriat şcoală – comunitate 

Preocupările de realizare a unei gestiuni previzionale a resurselor umane, în 
orizontul de timp 2013, au ca obiectiv optimizarea relevanţei ofertei educaţionale a TVET 
faţă de nevoile de dezvoltare socială şi economică la nivel regional, judeţean şi local.  

Îmbunătăţirea corelării ofertei educaţionale cu nevoile de dezvoltare socială şi 
economică favorizează creşterea şanselor de ocupare a absolvenţilor învăţământului 
profesional şi tehnic (TVET) şi a contribuţiei acestora la creşterea productivităţii, a 
dezvoltării economice şi sociale în general. 
Participarea partenerilor multipli creează premisele realizării unei viziuni comune asupra 
formării profesionale înţeleasă ca investiţie în dezvoltarea personală şi profesională a 
cetăţenilor şi în dezvoltarea socio-economică a comunităţii.  

În acest context, Programul Phare TVET de dezvoltare instituţională a organizat 
o serie de activităţi destinate consolidării rolului parteneriatului social  în toate 
procesele de învăţământ. Aceste acţiuni au vizat atât şcolile, prin seminarii de pregătire 
a directorilor  (de exemplu pentru abordarea instruirii practice şi a tranziţiei de la şcoală 
la locul de muncă, reţele de parteneriat etc.), cât şi reprezentanţii partenerilor sociali din 
structurile consultative regionale, locale şi din consiliile de administraţie ale şcolilor, prin 
seminarii dedicate dezvoltării unei atitudini proactive în colaborarea cu instituţiile de 
învăţământ.  
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4. Asigurarea calităţii în educaţie şi formare profesională 
 
Contextul european  
Educaţia şi formarea profesională (EFP) este considerată unul dintre punctele esenţiale 
ale agendei Consiliului de la Lisabona (2000) în care se stabileşte că Europa trebuie să 
devină, până în anul 2010, cea mai competitivă şi cea mai dinamică economie bazată pe 
cunoaştere din lume, capabilă de creştere economică durabilă, cu locuri de muncă mai 
multe şi mai bune şi o mai mare coeziune socială. Ulterior, în anul 2002, Consiliul 
European de la Barcelona subliniază locul central pe care îl au aspectele legate de 
calitate pe agenda de politici a comunităţii europene, stabilind drept ţintă ca până în 
2010 sistemele de educaţie şi formare din Europa să devină un punct de referinţă 
mondial, în ceea ce priveşte calitatea.       

Contextul naţional  
 
Ordonanţa Guvernamentală (OG) nr. 75 din 12 iulie 2005 stabileşte principiile politicii 
naţionale pentru Asigurarea Calităţii în Educaţie pentru întregul sistem naţional. Politica 
de asigurare a calităţii doreşte să ofere un Cadru Naţional de Asigurare a Calităţii 
(CNAC) pentru EFP din România, cadru care răspunde cerinţelor europene şi respectă 
cele mai bune practici de la nivel european. În ceea ce priveşte EFP, această politică se 
bazează pe Cadrul Comun de Asigurare a Calităţii (CCAC) pentru EFP din Europa, 
precum şi pe Ghidul European privind Autoevaluarea Furnizorilor de EFP, care au fost 
elaborate de către Grupul Tehnic de Lucru “Calitatea în EFP” (Concluzia Consiliului 
asupra asigurării calităţii în EFP din 18 mai 9599/04LIMITE/EDUC117/SOC252). 
Această recentă Ordonanţă a guvernului României confirmă rezultatele măsurilor de 
aplicare experimentală desfăşurate cu ajutorul sprijinului acordat prin programele 
PHARE multianuale ale UE. Prima iniţiativă la nivelul politicilor a fost lansată de către 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării în februarie 2004, prin organizarea unei Conferinţe 
Europene privind Asigurarea Calităţii în Educaţie şi a unui seminar de formare în oraşul 
Sinaia, România. În prezent (2004/2005), 22 de şcoli de educaţie şi formare profesională 
care acţionează ca centre de resurse aplică experimental criteriile Cadrului pentru 
Asigurarea Calităţii care a fost elaborat în special în vederea evaluării ofertei şcolilor de 
educaţie şi formare profesională. În vederea implementării unui sistem la nivel naţional, 
(2006) CNAC trebuie generalizat într-un mod cuprinzător şi toate criteriile specifice 
furnizorilor EFP trebuie organizate sub forma unor standarde sau proceduri naţionale 
separate.  Pentru a aplica principiile CNAC şi instrumentele corespunzătoare 
autoevaluării şi evaluării externe, în ultimii doi ani (2003-2005) s-au desfăşurat o serie 
de activităţi:     
 
o implementarea procesului de autoevaluare din CNAC în 22 centre de resurse; 
o cursuri de formare pentru directorii şi responsabilii cu asigurarea calităţii din 

şcolile de educaţie şi formare profesională, precum şi pentru inspectorii 
responsabili cu asigurarea calităţii; 

o implementarea cadrului de inspecţie şi a evaluării externe din CNAC; 
o seminarii de formare pentru inspectorii şi reprezentanţii ministerului responsabili 

pentru educaţia şi formarea profesională în vederea implementării 
componentelor CNAC. 

 
În ceea ce priveşte implementarea, s-au  organizat 22 de vizite de monitorizare externă 
la începutul anului 2005 (februarie-mai) şi validarea prin inspecţie a 22 de rapoarte de 
autoevaluare până în iulie 2005.  
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PAŞI PARCURŞI DE COLEGIUL TEHNIC DE POŞTĂ ŞI TELECOMUNICAŢII 
“GHEORGHE AIRINEI” ÎN PROCESUL DE PILOTARE A IMPLEMENTĂRII 
SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE 
 
 

Programarea activităţilor (pe luni) Nr. 
crt.  

Denumirea activităţilor 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Instruirea directorilor unităţii de învăţământ 
în domeniul calităţii 

            

2 Informarea membrilor Consiliului de 
Administraţie al unităţii şcolare  şi a 
Cosiliului  Profesoral 

            

3 Înfiinţarea  Centrului de documentare în 
domeniul calităţii în învăţământ la bibliotecă 
şi a punctelor de informare la Cabinetul 
metodic şi cancelarie 

            

4 Formarea în cascadă a viitorilor formatori 
locali 
 

            

5 Derulararea formărilor la nivelul catedrelor 
 

            

6 Alocarea de responsabilităţi şi stabilirea 
domeniilor de acţiune pentru membrii 
Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii; elaborarea Fişelor postului 

            

7 Elaborarea Regulamentului de funcţionare 
a Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea 
calităţii 

            

8 Elaborarea Manualului calităţii propriu 
unităţii de învăţământ 

            

9 Proiectarea activităţii catedrelor şi a 
managerilor şcolii pe instrumente diverse 
de investigare a realităţii organizaţiei 
Alcătuirea unui Plan de acţiune la nivelul 
fiecărui compartiment 

            

10 Monitorizarea tuturor elementelor de 
asigurare a calităţii; identificarea punctelor 
slabe;stabilirea căilor de acţiune; formarea 
echipelor; stabilirea de termene de realizare 
şi indicatori de performanţă. 

            

11 Completarea Portofoliului la nivelul 
catedrelor şi la nivel de cadru didactic pe 
baza unei „check –list” elaborate de către 
Comitetul pentru asigurarea calităţii în 
educaţie. 

            

12 Motivarea în executarea unor lucrări şi 
activităţi peste nivelul rutinei şi birocraţiei 
specifice; gestionarea rezistenţei faţă de 
schimbare 

            

13 Culegerea dovezilor / rezultate ale 
evaluărilor care să corespundă criteriilor 
stabilite 
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EXEMPLE DE PRODUSE PROPRII ELABORATE ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII 
SMC LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
 
 
 
 
A. ELABORAREA DE INSTRUMENTE SPECIFICE PENTRU A IDENTIFICA 
DIRECŢIILE DE ACŢIUNE ÎN PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 
 
 

Diagrama Ishikawa este un instrument  care permite evidenţierea  şi 
ierarhizarea cauzelor (reale şi potenţiale) ale unui efect dat. Efectul poate fi, o 
caracteristică necorespunzătoare, de exemplu,  eşecul şcolar. 

Cu ajutorul diagramei Ishikawa se va obţine o corelare explicită şi raţională a 
elementelor acuzale principale, secundare şi minore. Vor fi alese un număr redus 
de cauze (3-5 cauze), asupra cărora va trebui acţionat cu prioritate pentru 
rezolvarea problemei. 
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ANALIZA CAUZĂ - EFECT A FACTORILOR CARE INFLUENŢEAZĂ  REUŞITA ŞCOLARĂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSONALITATE COGNIŢIE 

AFECTIVITATE 

MOTIVAŢIE 

EŞEC 
ŞCOLAR 

REUŞITA 
SCOLARĂ 

APTITUDINI       ATITUDINI
 
 
TEMPERAMENT    CREATIVITATE 

DEZVOLTARE                                         GRADAREA   
INTELECTUALĂ                                      DIFICULTĂŢILOR ACŢIUNILOR 
                                                      
 
ADAPTAREA                                            ALTERNAREA ACTIVITĂŢILOR  
CONŢINUTURILOR                                   DE ÎNVĂŢARE 
LA PARTICULARITĂŢILE 
DE VÂRSTĂ 
         

                 PERSONALITATEA                                     MEDIUL FAMILIAL 
                 PROFESORULUI 
  
 
                         
                STILUL DE                               INFLUENŢA GRUPULUI-  
    COMUNICARE  AL                  CLASĂ  
    PROFESORULUI            

                       GRAD DE OBOSEALĂ  DENSITATEA 
                             INFORMAŢIEI 
                        AMBIENTUL                   
                                                SITUAŢIA MATERIALĂ 
 
                       METODE                                  ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI 
                       DIDACTICE                                    PROFESIONALĂ 
                         
 CORECTITUDINEA                                                METODE DE ÎNTĂRIRE  
  EVALUĂRII                                                            A SUCCESULUI                  
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B. DOCUMENTELE MANAGERIALE LA NIVELUL CATEDREI 
 Componenţa catedrei ( pentru membrii catedrei: date personale, studii, vechime, grade 
didactice, data obţinerii gradelor didactice, abilităţi / talente – care să permită alocarea 
de responsabilităţi în conformitate cu potenţialul cadrului didactic - declarate sau ca 
informaţii obţinute ca urmare a derulării unor studii în parteneriat cu cabinetul de 
asistenţă psihopedagogică sau  prin analiza portofoliului fiecărui cadru didactic din 
catedră) 

 Formularele de autoevaluare a membrilor catedrei 
 Oferta de formare la nivel local sau regional 
 Tematici de perfectionare la nivelul catedrei sau ariei curriculare 
 Ziua metodică şi orarul membrilor catedrei 
 Încadrarea membrilor catedrei 
 Resonsabilităţile membrilor catedrei (la nivelul catedrei şi la nivelul unităţii de 
învăţământ la nivel regional sau naţional) 

 Fişa postului şefului de catedră 
 Analiza SWOT la nivelul catedrei 
 Planul managerial la nivelul catedrei  
 Raport de analiză a activităţii (semestrial şi anual) 
 Planuri de îmbunătăţire a activităţii 
 Înregistrări privind monitorizarea planurilor de acţiune  
 Fişe de observare  
 Proiectele unităţilor de învăţare 
 Materiale model destinate proiectării didactice 
 Planificări calendaristice 
 Grafic de pregătire a elevilor pentru examenele naţionale/îmbunătăţirea performanţei  
 Interpretarea rezultatelor obţinute de către elevi la diferite forme de evaluare 
 Dovezi referitoare la performanţele obţinute în pregătirea elevilor 
 Chestionare aplicate la clasă şi interpretări ale rezultatelor obţinute (pentru a evalua 
gradul de satisfacţie al elevilor sau pentru a identifica stilurile de învăţare) 

 Înregistrări ale rezultatelor elevilor de natură să evidenţieze progresul şcolar 
 Instrumentele de evaluare destinate evaluării unitare la nivelul catedrei 
 Lista manualelor aflate în uz la nivelul catedrei 
 Curiculum la Decizia şcolii/ Curriculum în Dezvoltare Locală cu avizul Inspectorului de 
specialitate 

 Dovezi conform cărora toţi membrii personalului au fost instruiţi  în mod regulat şi au 
primit informaţii actualizate privind sursele de informaţii, oportunităţile, legislaţia, 
practicile curente şi în dezvoltare (procese verbale ale întâlnirilor 
echipelor/departamentelor ) 

 Dovezi ale politicii de instruire iniţială a personalului; materiale de instruire iniţială; 
evaluări ale instruirii iniţiale  

 Standarde documentate şi descriptori de performanţă pentru procesele de învăţare şi 
predare 

 Politică şi proceduri de evaluare a membrilor catedrei în scopul îmbunătăţirii 
performanţei; planuri de acţiune; formulare de evaluare; planuri individuale de 
dezvoltare; analizarea feedback-ului obţinut din partea elevilor 

 Politici şi proceduri de dezvoltare şi formare a personalului; procese verbale ale 
şedinţelor în care s-au discutat aspecte legate de dezvoltarea profesională a 
personalului   

 Date privind rezultatele de învăţare şi tendinţe ale rezultatelor de învăţare pentru 
diferite grupuri de elevi, în comparaţie cu profilurile de înscriere  
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OBIECTIV: 
REALIZAREA 
PLANULUI DE 
ŞCOLARIZARE 

 
PROMOVAREA 
IMAGINII ŞCOLII 

ORIENTAREA 
ŞCOLARĂ ŞI 
PROFESIONALĂ A  
ELEVILOR DE 
GIMNAZIU 

PREGĂTIREA ELEVILOR 
PENTRU EXAMENELE DE 
ABSOLVIRE

AMENAJARE STAND 

CONTURAREA POLITICII DE 
PROMOVARE 

CREŞTEREA 
NUMĂRULUI DE 
ELEVI CARE 
CONTINUĂ 
STUDIILE 

PRELUCRAREA 
METODOLOGIILOR DE 
CONTINUARE A STUDIILOR 

ÎMBUNĂTĂŢIREA 
PERFORMANŢEI ŞCOLARE 

INIŢIEREA DE  PARTENERIATE / 
OSP CU ŞCOLILE GENERALE DIN 
SECTOR 

DISEMINAREA INFORMAŢIEI 

DISTRIBUIRE MATERIALE  PROMOŢIONALE 

COMUNICAREA CU 
COMUNITATEA PENTRU 
IDENTIFICAREA NEVOILOR 
ŞI OBŢINEREA DE SPRIJIN 

ELABORAREA OFERTEI DE FORMARE 

PROMOVAREA ÎN 
INTERIORUL ORGANIZAŢIEI  MEDIATIZAREA  SUCCESELOR   MEMBRILOR 

ORGANIZAŢIEI 

COLABORAREA CU REŢEAUA CAPP DIN 
ŞCOLILE GENERALE

ELABORARE MATERIALE PROMOŢIONALE 
OSP ÎN REŢEA 

PREZENŢA LA TÂRGUL DE 
OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 

ASIGURAREA MATERIALELOR PROMOŢIONALE 

VIZITE LA ŞCOLI /AFIŞAREA DE MATERIALE/ 
CONSILIERE

VIZITE DE LA ŞCOLI

ŞEDINŢE CU PĂRINŢII

AFIŞAREA MATERIALELOR

RECUPERARE DECALAJE

 INSTRUIRE DIFERENŢIATĂ   

 CONSILIEREA 

FAMILIARIZAREA CU TIPUL DE PROBE/SIMULĂRI 
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PROIECTUL Phare RO 2004-2006 
 

    COEZIUNE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ 
 

COMPONENTA ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI TEHNIC 
                   CENTRELE SUPORT  PENTRU EDUCAŢIE LA DISTANŢĂ - TVET 
 
 
 
Programul de coeziune economică şi socială Phare 2004-2006 are drept scop 
implementarea unor măsuri integrate de asistenţă tehnică şi  financiară pentru 
Guvernul României, în vederea dezvoltării unor programe de investiţie în sectoare 
economice şi  sociale prioritare. Programul răspunde cerinţelor strategice ale Planului 
Naţional de Dezvoltare şi  contribuie la consolidarea capacităţii instituţionale a 
organizaţiilor centrale şi  locale din România, pentru a facilita procesul de aderare la 
UE.  
Cadrul instituţional al acestor proiecte pentru componenta învăţământ profesional şi  
tehnic cuprinde: 
 

(1) Ministerul Integrării Europene (MIE) în calitate de Autoritate Contractantă 
(2) Ministerul Educaţiei şi  Cercetării  (MEdC) în calitate de Autoritate de 

Implementare însărcinată cu managementul tehnic al programelor Phare –
componenta învăţământ profesional şi tehnic; 

(3) Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi  Tehnic 
(CNDÎPT)  în calitate de Unitate de Implementare din partea Autorităţii de 
Implementare; 

(4) Consiliul Naţional de Dezvoltare Regională (CNDR) care a hotărât 
constituirea Consorţiilor Regionale; 

       (5)CONSORŢIILE REGIONALE (CR) - STRUCTURI CONSULTATIVE, CONSTITUITE CU OCAZIA    
IMPLEMENTĂRII PROIECTELOR DE COEZIUNE SOCIALĂ ŞI ECONOMICĂ – COMPONENTA TVET, 
 
OBIECTIVELE SPECIFICE COMPONENTEI ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL şi  
TEHNIC  (TVET) 
 

1. Consolidarea rezultatelor reformei obţinute prin programul Phare VET RO 9405 
pentru învăţământ profesional şi  tehnic precum şi prin programele Phare TVET 
RO 2001, 2002 şi 2003, Coeziune Economică şi Socială (componenta învăţământ 
profesional şi tehnic) pentru a sprijini modernizarea sistemului TVET raţionalizat;  

 
2. Adaptarea şi eficientizarea mecanismelor de conducere şi  coordonare a formării 

profesionale prin învăţământ profesional şi tehnic, în concordanţă cu 

   UNIUNEA EUROPEANĂ 
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aranjamentele instituţionale create pentru dezvoltarea regională integrată, 
economică şi  socială, aşa cum este prognozată pe termen mediu şi lung, în 
Planul Naţional de Dezvoltare precum şi pe baza recomandărilor programelor 
Phare 2001 şi 2002; 

 
3. Continuarea asigurării de şanse egale pentru toţi tinerii pentru a obţine o bună 

calificare profesională, comparabile cu cele din Uniunea Europeană, prin 
asigurarea învăţământului profesional şi tehnic care să răspundă flexibil nevoilor 
individuale de dezvoltare personală şi profesională a elevilor, având în vedere 
realizările obţinute în programele Phare anterioare.  

 
Proiectul este la început. Pe 2 martie au fost anunţare rezultatele.  


