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CALE – “Calitate în educaţie”
 Proiect strategic, cofinanţat din Fondul Social

European
 Perioada de implementare: 2008-2011
 Buget proiect: 18.498.942 lei

Obiectivele proiectului
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea
resurselor umane în sectorul construcţiilor, prin dezvoltarea,
crearea şi implementarea de mecanisme şi instrumente
pentru îmbunătăţirea asigurării calităţii în Formarea
Profesională Continuă, prin:
Analize

•Analiza şi
monitorizarea
pieţei muncii
din sectorul
construcţiilor

Dezvoltarea

instrumentelor

•Dezvoltarea
instrumentelor
de asigurarea
calităţii în
Formarea
Profesională
Continuă

Formare
specialiști
•Formarea
unui corp de
formatori şi
evaluatori ai
competenţelor
profesionale

Calitate în
FPC
• Aderarea la
structurile
europene, în
scopul
recunoaşterii
calificărilor
profesionale şi
schimbul de
bune practici

Studii cercetări şi analize

Realizarea de studii, cercetări şi analize pentru îmbunătăţirea FPC în cadrul
sectorului abordat în proiect

Subactivităţi

Rezultate

 O analiză comparativă a legislaţiei,

 Analiza comparativă a legislaţiei UE

ce va evidenţia eventuale decalaje
dintre legislaţia românească şi
directivele europene.

 Analiza direcţiilor de dezvoltare în

sectorul construcţiilor în vederea
identificării tendinţelor de
dezvoltare a companiilor.

şi româneşti

 Studiu asupra direcţiilor de

dezvoltare sectorială

 Analiza companiilor din domeniul

construcţiilor pentru a evidenţia
dinamica acestora şi a determina
parametri relevanţi pentru evoluţia
forţei de muncă.

ANALIZE

 Analiza documentelor referitoare la

sursele şi conţinutul informaţiilor
statistice existente la nivel naţional
cu privire la situaţia calificărilor în
sectorul construcţii.

 Studiu asupra evoluţiei companiilor

din sectorul construcţiilor, la nivel
de calificare

 Analiza informaţiilor statistice

existente şi rezultatele analizelor
empirice

Instrumente ale nevoilor de formare

DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR

Sprijin pentru membrii comitetelor sectoriale în vederea consolidării capacităţii
acestora de a se implica activ în asigurarea calităţii în FPC

Subactivităţi

Rezultate

 Dezvoltarea unui instrument pentru

 Ghid de analiză periodică a nevoilor

realizarea de analize periodice ale
nevoilor de calificare în sectorul
construcţiilor.

de formare la nivel de companie şi
sector dezvoltat

 Analiza nevoilor individuale de

formare profesională a forţei de
muncă din sectorul abordat în
vederea evidenţierii necesarului de
pregătire pentru acoperirea
lipsurilor de competenţe
identificate.

 Un set de chestionare de

identificare a nevoilor individuale
de formare pentru 10 ocupaţii.

Harta şi standarde ocupaţionale
Identificarea calificărilor sectoriale şi elaborarea hărţii ocupaţionale

Subactivităţi

Rezultate

 Elaborarea hărţii ocupaţionale a

 Hartă ocupaţională elaborată şi

DEZVOLTAREA INSTRUMENTELOR

sectorului abordat.

 Elaborarea analizelor ocupaţionale

pentru 10 ocupaţii identificate din
analiza tendinţelor de dezvoltare a
sectorului construcţiilor.

actualizată anual.

 Identificarea a 10 ocupaţii de către

Comitetul Sectorial şi realizarea a
10 analize ocupaţionale.

 Elaborarea, validarea în Comitetul

 Elaborarea a 10 standarde

 Definirea calificărilor la nivel de

 Calificările care decurg din

Sectorial şi introducerea în baza de
date a CNFPA a 10 standarde
ocupaţionale.
sector şi a calificărilor cu caracter
trans-sectorial care se regăsesc şi în
sectorul abordat.

ocupaţionale, ce vor fi validate şi
introduse în baza de date a CNFPA.

standardele ocupaţionale elaborate.

Programe de formare
Elaborarea unor programe de formare flexibile şi moderne care să răspundă
nevoilor individuale şi ale companiilor

Subactivităţi

Rezultate

 Crearea unui corp de specialişti din

 Corp de 200 specialişti din sector

sector, formaţi ca formatori şi
evaluatori de competenţe
profesionale.

FORMARE FORMATORI

 Proiectarea şi testarea de programe

modulare de formare profesională
pentru sectorul abordat, focalizate
pe nevoile individuale ale
cursanţilor.

formaţi ca formatori şi evaluatori.

 Curs de formare de formatori

replicat pentru 100 de participanţi
(5x20 participanţi/curs).

 Curs de evaluatori de competenţe

profesionale replicat pentru 100 de
participanţi (5x20 participanţi/curs)

 Set de manuale de formare

profesională proiectate pentru 10
ocupaţii.

 Proiectarea şi testarea

instrumentelor de evaluare a
competenţelor profesionale
aplicabile la începutul şi sfârşitul
procesului de formare.

 Set de instrumente de evaluare a

competenţelor profesionale
proiectate pentru 10 ocupaţii.

Schimb de bune practici
Schimb de bune practici cu instituţii similare şi specialişti din alte ţări UE pe
tema asigurării calităţii în FPC

Subactivităţi

Rezultate

 Organizarea unor seminarii de

 seminarii de transfer de know-how,

transfer de know-how în domeniul
asigurării calităţii, cu participarea
unor specialişti din diferite state
membre.

organizate pentru minimum 50 de
participanţi fiecare

CALITATE ÎN FPC

 Organizarea unor vizite de studiu în

vederea diseminării bunelor practici
în domeniul formării profesionale
continue existente la nivelul ţării
partenere.

 vizite de studiu organizate, pentru

10 persoane fiecare vizită,
reprezentanţi ai partenerilor sociali
şi ai autorităţilor în domeniul FPC.

Grup ţintă

 Persoane ocupate 350
 Persoane fizice autorizate: 10
 Întreprinzători: 200

Vă mulţumim pentru
atenţie şi timpul acordat!
Echipa CALE

