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“Transparența între diferitele sisteme de asigurare a 
calității ar trebui consolidată pentru a permite o mai 
mare încredere reciprocă între diferitele sisteme VET”, se 
subliniază în Raportul Uniunii Europene referitor la pu-
nerea în aplicare a recomandărilor EQAVET. Ținând cont de 
această recomandare și de importanța alocării de mijloace 
financiare pentru susținerea activității Punctelor Naționale 
de Referință s-a lansat cererea de propuneri de proiecte 
EACEA 46/2015. Proiectul nostru, EQAVET-NRP-RO, este în 
deplină concordanță cu recomandările EQAVET și cu obiec-
tivele specifice ale prezentului call. 

Ne propunem promovarea utilizării cadrului de referință 
pentru asigurarea calității la nivel național (RO), încurajarea 
învățării  reciproce între punctele naționale de referință în 
domeniul Asigurării Calității (QANRPs) reprezentative  și 
stimularea dezvoltării instituționale a punctului național de 
referință pentru Asigurarea Calității. În România, punctul 
național de referință QANRP, numit Grupul Național pentru 
Asigurarea Calității – GNAC, este o structură de coordon-
are interinstituțională cu rolul de a aplica în mod coerent 
măsurile europene și naționale pentru asigurarea calității în 
educație și formare profesională.

Una dintre cele mai importante provocări pentru 
învățământul profesional și tehnic inițial, în  România, este 
atractivitatea scăzută. Acest lucru este influențat nu doar 
de caracteristicile proprii ale învățământului profesional 
și tehnic inițial, ci și de caracteristicile sociale și culturale. 
Elevii, părinții, întreaga societate în general, au puține 
informații cu privire la educația și formarea profesională, la 
potențialul și oportunitățile oferite de aceasta în domeniul 
carierei. 

Găsirea unui loc de muncă la finalizarea ciclului de formare 
profesională inițială, ținând cont de cerințele pieței muncii, 
este unul dintre cei mai importanți factori care influențează 
percepția educației și formării profesionale. Disemin-
area bunelor practici de către persoane care au finalizat 
învățământul profesional și tehnic și au succes în carieră 
este cea mai bună tehnică de promovare a învățământului 
profesional și tehnic inițial. 

Pentru a fi eficiente, activitățile de sensibilizare ar trebui să 
fie lansate și coordonate la nivel național, implicând atât 
factorii responsabili de formarea profesională, cât și pe cei 
responsabili de ocuparea forței de muncă. Dezvoltarea unui 
set de activități menite să promoveze o vizibilitate crescută 
educației și formării profesionale și sensibilizarea cu privire 
la învățământul profesional și tehnic inițial sunt extrem de 
importante.
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Prin urmare obiectivele acestui proiect sunt:
• Colectarea și diseminarea bunelor practici, atât la nivel 
national, cât și la nivel european, în vederea creșterii 
vizibilității și atractivității VET.

• Creșterea nivelului de conștientizare la nivelul tuturor fac-
torilor interesați cu privire la beneficiile  educației și formării 
profesionale și cu privire la rolul central al asigurării calității 
în VET, prin intermediul site-ului proiectului, al bazei de date 
și de materiale relevante și prin intermediul unei sesiuni de 
informare.

• Diseminarea, prin intermediul site-ului proiectului, a bazei 
de date și de materiale relevante și prin intermediul sesiu-
nii de informare, a politicilor și instrumentelor elaborate în 
cadrul EQAVET și în cadrul proiectului.

Printre rezultatele acestui proiect se numără:
• Compendiumul de bune practici pentru promovarea 
învățământului profesional și tehnic ce va fi distribuit on-
line școlilor gimnaziale și liceelor tehnologice

• Un scurt breviar de politici privind promovarea 
învățământului profesional și tehnic realizat în cadrul 
activității de învățare reciprocă

• Update-ul site-ului www.gnac.ro cu materiale relevante 
pentru asigurarea calității în domeniul educațional
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De câte ori nu am auzit: „școala profesională nu este pentru 
copilul meu” sau „nu merg la un liceu tehnologic deoarece 
rezultatele obținute de elevii din liceele tehnologice sunt 
slabe”. Dar de ce s-a ajuns la această situație? De când 
meseria nu mai este „brățară de aur”? Stimați părinți, dragi 
tineri, nu porniți cu idei preconcepute! Să cunoști o meserie 
și să o practici bine este un lucru lăudabil. Rezultatele slabe 
obținute la liceele tehnologice nu sunt datorate profilului 
liceului, ci mai degrabă numărului din ce în ce mai mic al 
absolvenților de clasa a VIII-a care continuă pregătirea 
profesională într-un astfel de liceu.  Dacă alegeți un liceu 
tehnologic învățați o mesrie dar, în același timp, vă puteți 
pregăti pentru a vă continua studiile la facultate. Traseul 
profesional este flexibil și deschis tuturor! Pentru o carieră 
tehnică, competențele formate în timpul orelor de pregătire 
practică sunt de un real folos. Sunt companii de renume 
care caută specialiști și care oferă un salariu atractiv și 
oportunități de dezvoltare personală.

De aceea ne-am gândit să vă spunem câteva povești de 
succes ale unor absolvenți  de liceu tehnologic sau de 
școală profesională care au făcut din meseria lor un țel în 
viață și au ridicat-o la nivel de artă.  

De exemplu Alin a renunțat la liceu și s-a înscris la școala 
profesională din dorința de a învăța mai repede și mai bine 
meseria de electronist. 

După ce s-a angajat ca electronist la o renumită firmă din 
Timișoara a continuat cu liceul seral și acum intenționează 
să devină inginer. 

Mihai este un alt model de succes.  A început cu școala 
profesională, meseria optician și acum este un antreprenor 
de succes. Îl puteți vizita la OPTIELA, propriul cabinet de 
optometrie. Motto-ul lui este: „ Cred în noroc. Cu cât 
muncesc mai mult, cu atât am mai mult noroc.” ( Thomas 
Jefferson)
„Să nu vă pierdeți încrederea în voi. Sigur există o meserie 
care vi se potrivește și cineva care să vă învețe cum să o 
practicați. Dacă ești calificat este imposibil să nu găsești un 
loc de muncă!” – este sfatul dat de Andreea, o tânără care a 
învățat că mâinile îi sunt cei mai buni prieteni.  Acum aduce 
în casele noastre gustul plăcut al produselor de patiserie și 
mirosul de pâine caldă. Florin vă dă un sfat: „Nu renunțați la 
pasiunea voastră pentru practicarea unei meserii. Încercați 
tot timpul să descoperiți lucruri noi în domeniu, să mergeți 
înainte, chiar dacă uneori drumul este greu. Meseria chiar 
este brățară de aur!”.

„Meseriile sunt pentru cei înțelepți și talentați”, 
spune si Marian care a urmat un liceu 
tehnologic și acum este tehnician veterinar. 

POVESTI DE,
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Sunt multe alte exemple pe care nu le-am menționat în 
acest compendium. Avem tineri care au câștigat premii 
internaționale și care au dovedit că învățarea unei meserii 
poate aduce recunoștere națională și internațională și re-
spect de sine: Lucian a  câștigat marele premiu la concursul 
european „SP Men Style Code Competition”  și premiul pub-
licului la „Wella International Trend Vision Awards” , Dănuț 
s-a clasat pe locul V la Concursul european WELDCUP 2013, 
la sudură, iar în 2015, tot la Concursul european WELDCUP, 
echipa de sudori a României a fost campioană europeană.

Dar cel mai bine ar fi să citiți poveștile de succes prezen-
tate în Compendiumul de bune practici în promovarea 
învățământului professional și tehnic . Pentru aceasta 
accesați linku-ul http://www.gnac.ro/2016/09/compen-
diumul-de-bune-practici-in-promovarea-invataman-
tului-profesional-si-tehnic-%e2%80%9epovesti-de-
succes%e2%80%9d/

„Uşa către progresul personal se deschide 
numai dinăuntru.” — Burke Hedges



Bune practici în parteneriatele şcoală-
companie
Educaţia trebuie să fie rezultatul unei colaborări - între profesori şi elevi, între şcoli şi comunităţi.
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O companie care investeşte în educaţie poate obţine trei 
tipuri de beneficii: 

• în managementul firmei, obţinând recunoaştere şi o buna 
imagine pe piaţă;
• în domeniul resurselor umane, în recrutarea şi fidelizarea 
angajaţilor; 
• în marketing, investind în pregătirea profesională a viito-
rilor angajaţi.

In ultima perioadă, din ce în ce mai multe companii dezvoltă 
colaborări în domeniul formării profesionale, întărind 
relaţiile cu comunităţile în care operează, şi cu unităţile de 
învăţământ profesional şi tehnic. 

Secţiunea III a compendiumului  “Poveşti de succes”, 
numită Bune practici în parteneriatele școală-companie, ne 
dă posibilitatea să facem cunoştinţă cu parteneri economici 
de succes care au înţeles că pregătirea forţei de muncă de 
nivel 3 şi nivel 4 (conform Cadrului Naţional al Calificărilor) 
nu se poate realiza numai în unitaţile de învăţământ, ci este 
necesară implicarea activă a reprezentanţilor companiilor, 
astfel încât rezultatele învăţării corespunzătoare fiecărei 
calificări să fie însuşite şi aplicate la locul de muncă.  

Periplul printre exemplele de bune practici, 
oferite de Școala Germană Kronstad, OMV, 
TenarisSilcotub, HOLCIM, FORD, DHS, KRONOSPAN, 
programul O’SCAR şi Arcelor Mital demonstrează 
că investiția în pregătirea forței de muncă va fi 
repede amortizată, iar valoarea adăugată va fi 
vizibilă în rezultatele pozitive ale companiilor.

In cele mai multe dintre exemplele prezentate, companiile 
oferă suport pentru:
• elevi: (bursă, transport, masă, workshop-uri, stagii de 
practică,echipamente), dar şi pentru 
• profesori: (vizite in companie, workshop-uri).

Invăţarea unei meserii redevine o prioritate a tinerelor 
generaţii, conştiente de utilitatea pe care o poate avea dez-
voltarea unor abilităţi practice şi a unor atitudini. De aceea, 
companiile prezentate doresc să se implice în formarea 
viitorilor profesionişti şi sprijină unităţile de învăţământ 
profesional şi tehnic pentru dotarea atelierelor sale cu 
echipamente moderne, conforme cu cerinţele tehnologice 
actuale. 
Partenerii economici  prezenţi în paginile acestui compen-
dium au fost printre primii care au realizat că pregătirea 
profesională a elevilor implică atât pregătirea teoretică 
(realizată de colective de cadre didactice-ingineri şi 
economişti şi maiştri-instructori calificaţi), dar şi pregătirea 
practică, care implică activitatea în laboratoare tehnologice 
şi instruirea practică, realizate prin strânsa colaborare între 
şcoală şi companie.
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Misiunea şcolii şi a partenerilor economici este aceea de a 
pregăti tinerii pentru integrarea pe piaţa muncii, de a-i fa-
miliariza cu tehnologia, astfel încât să se poată încadra cât 
mai uşor la viitoarele locuri de muncă.

De asemenea, toate aceste companii au ca misiune să 
ofere valoare clienților prin dezvoltarea de produse şi 
servicii.  Excelența în procesul de producție și în manage-
mentul lanțului de aprovizionare se poate obţine doar prin 
standarde înalte de calificare a  forţei de muncă.  

Acest material a fost realizat în cadrul proiectului Asigurarea calității în 

educația și formarea profesională, la nivel european și la nivelul punctelor 

naționale de referință
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