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ЗАЩО eQvet-us?

Според заключенията на доклада от
2013 на EQAVET Секретариата г. налице е необходимостта от подобряване
на механизмите за подкрепа на организациите в областта на професионално образование и обучение чрез:


идентифициране на области за подобряване и прилагане на системи
за качеството в съответствие с препоръките на EQAVET;



въвеждане или разработване на
системи за самооценка.

Институт за технология и качество, Португалия

Европейска рамка за качество в ПОО чрез нови екоумения и устойчива екоикономика - EQVET-US

Институт за професионално образование и обучение, Австрия
КАКВИ НУЖДИ АДРЕСИРА eQvet-us?

Колеж по икономика
“Трансилвания”, Румъния

Европейска асоциация на
институциите за професионално
обучение, Германия

Европейски център за качество,
България

IDEProjet, Франция

Организациите в ПОО се нуждаят от:
 обновена рамка и практически пакет, включващ: ръководства, самостоятелни диагностични инструменти, добри практики, стратегии
за прилагане на устойчиви системи
за качеството;.
 Насоки за измерване на еко уменията и устойчивостта на обучителните курсове, както и оценка за
определяне възвръщаемостта на
инвестициите в програмите за
ПОО (показател за тяхната ефективност).

Този проект (2014-1-RO01-KA202-002758) е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация
отразява единствено възгледите на авторите и Комисията не
носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се тук информация.

ЗА eQvet-us





Проектът се реализира в
рамките на програма Еразъм+.
Ключова
дейност
2:
Сътрудничество за иновации и
обмен на добри практики
Стратегически партньорства в
областта на професионалното
образование и обучение (ПОО)
Период
на
изпълнение:
Септември 2014 - Август 2016

ЦЕЛИ


Да се разработи иновативна
рамка eQvet-us и практически
пакет в съответствие с EQAVET
 Да се разработи модел за
четиристепенна оценка на екоуменията и устойчивостта на
обученията в системата на
ПОО като средство за оценка и
валидиране възвръщаемостта
на инвестициите в програми за
ПОО.
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ





Организациите за ПОО във
всяка страна партньор по
проекта и на европейско ниво
лица и институции, отговорни
за политиката в сферата на
ПОО
Консултантски организации и
сертифициращи органи
Учители и преподаватели в
ПОО, специалисти, експерти и
т.н.

РЕЗУЛТАТИ
В съответствие с новите препоръки на
EQAVET, референтната рамка за устойчиво развитие eQvet-us е иновативно
решение, включващо:
 eQvet-us рамка - индикатори за създаване на системи за качество, ориентирани към нуждите на организациите за ПОО, базирани на 3те стълба
на устойчивото развитие: социален,
икономически и екологичен.
 eQvet-us практически пакет включващ Ръководство за прилагане,
оценка и преглед & Самостоятелен
диагностичен инструмент.
 Прилагане и тестване на eQvet-us
рамката и практическия пакет в
партньорските организации.
 eQvet-us наръчник с препоръки,
който включва дейности, свързани с
поддръжка на системите за качество,
прилагани от организациите за ПОО:
добри практики и стратегии за
подкрепа
при
бъдещото
им
прилагане.

Иновативен eQvet-us метод за оценка на
обученията, обучаемите и качеството на
програмите за ПОО като част от устойчивото
развитие:
 eQvet-us методология за четиристепенна
оценка на еко-уменията и устойчивостта
на обученията в системата на ПОО:
 реакция
 учене
 поведение
 оценка на резултатите чрез проучване на
ефекта от обученията върху бизнеса в
контекста на представянето на обучаемите.
 прилагане и тестване на eQvet-us метода
за оценка на обученията;
 eQvet-us наръчник с препоръки за четиристепенна оценка на еко-уменията и
устойчивостта на обученията в системата
на ПОО.
СЪБИТИЯ:
 Национално пилотно тестване на eQvet-us
рамката и практическия пакет във всяка
партньорска държава - еднодневно представяне, демонстрация и резултати от
прилагането на продуктите
 Национален обучителен семинар “eQvetus методологията за оценка на екоуменията и устойчивостта на обученията в
системата на ПОО във всяка партньорска
държава”
 Финална конференция в Румъния
.

