Според заключенията на доклада на EQAVET Секретариата
от 2013 г. е налице необходимост от подобряване на механизмите за подкрепа на организациите за професионално
образование и обучение (ПОО) посредством: а) идентифициране на области за подобряване и прилагане на системи
за качеството в съответствие с препоръката на EQAVET; б)
въвеждане или разработване на системи за самооценка.
Проект eQvet-us, финансиран 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, е
свързан с тази тема.
Проектът „eQvet-us - Европейска рамка за качество в ПОО
чрез нови еко-умения и устойчива еко-икономика " стартира през септември 2014 г.

Европейска рамка за качество в ПОО чрез нови еко-умения и
устойчива еко-икономика
Дейностите до момента

eQvet-us – Бюлетин ДЕКЕМВРИ 2014

През ноември 2014 г. в Лисабон (Португалия) се проведе първата работна среща с европейските партньори по проекта. Предмет на обсъждане бяха целите на проекта, график на дейностите и предстоящите стъпки.
Консорциумът започва работа по изготвяне на сравнителен анализ между модела QUALECO и рамката
EQAVET. През януари 2015 г. резултатите от анализа ще бъдат обобщени в доклад. Следващата среща
ще се проведе през февруари 2015 г. във Виена, на която ще се пристъпи към уточняване на концепцията за разработване на eQvet-us иновативна рамка и практически пакет въз основа на резултатите
от сравнителния анализ.
Може да следите дейностите по проекта на нашата интернет страница www.eqvet-us.upm.ro.

Качеството има ключова роля за повишаване доверието в
придобитите квалификации, което налага организациите за
ПОО да разработват и прилагат системи за качество в областта на устойчивото развитие в съответствие с EQAVET
рамката. Наред с това, трябва да се определи възвръщаемостта на инвестициите в програмите за ПОО като индикатор за качество на организациите за ПОО и ефективност на
програмите. Ето защо, консорциума си постави за цел да
разработи иновативна и актуализирана рамка и практически пакет с подробна документация, включваща: ръководства, инструменти за самооценка, добри практики, стратегии
за прилагане и т.н.
С настоящия бюлетин ще Ви информираме периодично за
напредъка и последващите дейности в рамките на проекта.

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.

