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Workshop  
 

În după amiaza zilei de 13 mai 2015, a fost organizat „Good Herbs” Workshop, al cărui scop a fost dezbaterea 

ECVET (cadrul organizațional, metode și proceduri, evoluție și 
perspective ale sistemului european 
de educație și instruire vocațională) la 
care au participat 55 persoane.  

Dr. Tatiana Onisei, de la Institutul 
Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Bioresurse Alimentare-IBA 
București, a prezentat istoricul 
implementării sistemului european de 
credite/ puncte și posibilitățile de 
transfer al acestora după parcurgerea unui ciclu educațional/stagiu de instruire, 
atunci când se intenționează continuarea învățarii în alt sistem sau altă țară.     
S-au subliniat importanța accesului la învățare pe tot parcursul vieții, facilitățile 
oferite de mobilitatea transnațională, compatibilitățile dintre diverse sisteme de 
educație și instruire, modul de transfer și recunoaștere ale rezultatelor acumulate 
în urma învățării (cunoștințe, abilități, competențe noi dobândite) și, mai ales, 
oportunitățile oferite cetățenilor europeni pe piața muncii, odată cu descrierea și 
stabilirea unor criterii unice de calificare. 

Proiecția unei înregistrări video care prezenta un model de succes (proiect 
Leonardo da Vinci) de instruire și de evaluare a noilor competențe (Șerban 
Cucu, IBA București), a stârnit comentarii și a constituit un bun prilej pentru 
comentarii aplicate, dând idei pentru adaptarea unor soluții și în cadrul 
proiectului Erasmus + „Good Herbs” aflat în derulare. 

Studenții prezenți au fost interesați de procedurile de evaluare, transferul 
rezultatelor acumulate și recunoașterea mutuală între statele membre UE. S-au 
luat în discuție câteva exemple/studii de caz, analizându-se cadrul legal național, 
resursele alocate și modul de cooperare transnațională, ajungându-se la 
concluzia că nu contează unde au învățat, ci mai cu seamă ce au acumulat 
cursanții și cum anume se pot folosi de acest „bagaj” de 
cunoștințe/abilități/competențe care este recunoscut la nivelul UE. 

A urmat un curs deschis prezentat în Campusul Virtual al Universității Catolice 
din Murcia de către Juana Mulero Cánovas în colaborare cu Pilar Zafrilla 
Rentero (UCAM) și Angel Martinez Sanmartin (CTC) dedicat instruirii în domeniul 
gastronomic, prilej pentru schimburi de opinii și inspirație pentru modul de 
organizare al informației și suportul tehnic cerut de cursul despre plante 
medicinale și aromatice care va fi livrat on-line pe platforma electronică „Good 
Herbs”. Totodată, reprezentanți ai UCAM au prezentat metode de educare/învățare deschise pe platforma on-line 

a universității. S-au dat exemple de curriculae, cursuri și moduri 
de evaluare în diferite forme de prezentare. 

În final, a fost expusă de către Gabriel Adamek (No Gravity) 
strategia de training și cerințele impuse de reușita unui curs de 
instruire adresat adulților (chiar categorii defavorizate). În urma 
dezbaterilor s-a creionat structura Ghidului de instruire care va 
fi parte a kit-ului de învățare ce se va dezvolta în cadrul 
proiectului „Good Herbs”. 


