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In 2002 Consiliul European de la Barcelona si-a propus ca obiectiv sa faca din 
sistemele europene de educatie si formare un cadru mondial de referinta
privind calitatea pana in 2010. De atunci, au fost luate masuri importante cu
privire la acest obiectiv. Prin declaratia de la Copenhaga (Noiembrie 2002) s-a 
stabilit baza pentru dezvoltarea Cadrului European de Referinta pentru 
Asigurarea Calitatii in VET in Europa. De atunci, s-a lucrat foarte mult la 
nivel european si national, in scopul promovarii utilizarii CQAF ca un cadru 
important pentru asigurarea calitatii in VET.

Utilizarea CQAF este voluntara. Primii utilizatori sunt autoritatile 
nationale/regionale, sectoarele publice si private (incluzand furnizorii de 
formare) responsabili de asigurarea si imbunatatirea calitatii. Promovarea 
utilizarii CQAF este o prioritate a educatiei si formarii vocationale in Europa si 
o serie de initiative si proiecte sunt implementate in cadrul programului de 
invatare pe termen lung si la nivelurile nationale/sectoriale.

Obiectivul proiectului BEQUAL este promovarea utilizarii CQAF in comunitatea 
europeana VET prin dezvoltarea:

 un instrument electronic de evaluare comparativa, care va permite 
furnizorilor de formare VET sa compare online abordarea lor despre 
calitate in functie de criteriile de baza CQAF si colectiile de baze de 
date de bune practice;

 web intemeiat pe “reteaua de promovare a calitatii” in VET, care va fi 
bazat pe profile de calitate atinse prin analiza comparativa si va 
permite furnizorilor de formare sa caute impreuna bunele practice 
privind CQAF  care se armonizeaza cu procesul lor intern de calitate;

 un “centru de bune practici” care va permite accesarea online a 
Comunitatilor de Practici (factori de decizie politica VET, institutii VET, 
cercetatori si practicieni) si surselor de calitate;

 un portal tematic care va fi principalul punct de referinta pentru 
practicieni, cercetatori si factori de decizie politica care cauta informatii 
pentru asigurarea calitatii in institutiile de educatie VET.

Se asteapta ca proiectul sa aiba un impact semnificativ in ce priveste 
promovarea CQAF in institutiile VET din Europa si asupra Comunitatilor de 
Practici. Grupurile tinta ale proiectului sunt furnizorii de formare, factorii de 
decizie politica si stakeholderii VET.

In cadrul proiectului BEQUAL sunt 8 parteneri din 6 tari europene. Beneficiarul 
este IDEC si partenerii sunt: OBES, IFCIL, FiaTest, FLORIDA, P&W, Asociatia 
de Educatie Regionala din Germania si Federatia Suedeza de Educatie a 
Adultilor.
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Acest proiect a fost finantat cu sprijinul Comisiei Europene. Aceasta 
publicatie reflecta  doar punctele de vedere al autorului iar Comisia 
nu poate fi trasa la raspundere pentru utilizarea oricarei informatii 
continuta in acest document.


