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În perioada 5-8 marie 2018, trei reprezentanţi ai Academiei de poliţie “Alexandru
Ioan Cuza” din cadrul Facultăţii de Poliţie de Frontieră, decanul facultăţii cms. şef prof.
univ. dr. Sergiu Adrian Vasile, instructor principal de poliţie V drd. Ion Cristian Călea şi
cms. şef conf. univ. dr. Ileana Maria Chersan, au participat la proiectul Metodologia
formării (Formarea formatorilor) activitate organizată de către Agenţia Frontex la Varşovia.
Acest eveniment este al şaselea dintr-o serie de cursuri similare organizate de către
Agenţia Frontex în scopul de a sprijini procesul de stabilire a unui mecanism de asigurare a
calităţii pentru elaborarea, implementarea, evaluarea şi imbunătăţirea proceselor de formare;
acest lucru va conduce la recunoaşterea şi validarea la nivel internaţional a calificărilor
poliţiei de frontieră la nivel european.
Prin extensie, Agenţia Frontex va fi recunoscută internanţional ca furnizor acreditat
de formare şi pregătire şi de calificări recunoscute internaţional şi astfel va putea la rândul ei
acredita alte academii naţionale şi centre de pregătire care vor furniza calificări bazate pe
curicula comună şi a standardelor comune Frontex.
Acest eveniment se situează după implementarea cursului pilot Formarea
formatorilor, desfăşurat pe baza specificaţiilor elaborate pe parcursul anului precedent în
Innsbruck, Austria, la începutul acestui an. În urma acestui prim curs au rezultat o serie de
recomandări, care au format baza de lucru a întîlnirii acesteia.
La eveniment au fost prezenţi 10 participanţi din 5 ţări europene (Austria, Suedia,
Finlanda, Spania, şi România) nominalizaţi în urma adresei Agenţiei Frontex. Întâlnirea a
fost condusă de dna. Amalia Niţu manager de proiect în cadrul Unității de Pregătire Frontex
şi de expertul extern Julie Norris.
Deschiderea întâlnirii a avut loc luni, 5 martie 2018, prin cuvântul de bun venit din
partea coordonatoarei proiectului dna. Amalia Niţu şi o expunere a sarcinilor de lucru pentru
fiecare modul al cursului: Modulul1 (Principiile Frontex şi Drepturile Fundamentale),
elaborat de către delegaţii români dl. Sergiu Vasile şi dl. Cristian Călea; Modulul 2
(Planificare didactică şi elaborare de materiale); Modulul 3 (Desfăşurarea şi evaluarea
cursului), cu dna. Ileana Chersan activând în cadrul celui de-al treilea modul.
Pentru viitor s-au stabilit două direcţii de lucru: elaborarea manualului cursantului
(format, planuri de lecţii, descrierea activităţilor, materiale, evaluare) şi a broşurii de curs
(cu informaţii generale pentru beneficiari). În acest sens, reprezentanţii fiecărui modul şi-au
fixat obiectivele în mod independent dar şi corelat la nivel de curs.
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