O concluzie a raportului Secretariatului EQAVET din 2013
este că se poate face mai mult pentru sprijinirea furnizorilor
de Educație și Formare Profesională: a) prin identificarea
domeniilor susceptibile de îmbunătățire în asigurare a
calității și implementarea de sisteme de asigurare a calității
în conformitate cu recomandările EQAVET; și b) să introducă
sau să dezvolte sisteme de auto-evaluare.
Proiectul eQvet-us, este finanțat în cadrul programului
Erasmus+, acţiunea cheie: Cooperare pentru inovare şi
schimbul de bune practici; domeniul: Parteneriate strategice
pentru educaţie şi formare profesională.
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Ce s-a întâmplat până în prezent?
În noiembrie 2014, a avut loc prima întâlnire de proiect cu toți partenerii europeni în Lisabona, Portugalia.
S-a discutat despre planificarea activităților, obiective și procedurile de lucru. Echipa de proiect a început
să efectueze o analiză comparativă între modelul QUALECO și cadrul de referință EQAVET.
După finalizarea analizei comparative, în ianuarie 2015 partenerii de proiect vor lucra la elaborarea unui
raport. Următoarea întâlnire va avea loc în februarie 2015 în Viena, unde pe baza rezultatelor analizei
comparative va fi dezvoltat un prim concept pentru cadrul de referință și seria de practici inovatoare
eQvet-us.
Pe site-ul proiectului http://eqvet-us.upm.ro, puteți urmări activitățile noastre.

Prin intermediul acestui newsletter dorim să vă informăm în
mod regulat despre activitățile desfășurate în cadrul
proiectului.
„eQvet-us - Asigurarea europeană a calităţii în EFP spre noi
competenţe Eco şi economie ecologică durabilă” a început
în septembrie 2014. Calitatea este o cerință care generează
încredere în calificări, iar furnizorii de EFP trebuie să
stabilească și să implementeze sisteme de asigurarea
calității în domeniul dezvoltării durabile, în conformitate cu
cadrul de referință EQAVET. De asemenea, aceștia au
nevoie să determine randamentul investițiilor în programele
EFP, ceea ce indică eficiența programului și constituie un
indicator de calitate al furnizorului de EFP. În acest scop, am
stabilit obiectivul de a dezvolta un cadru de referință
actualizat, inovator și o serie de practici care constă în
documentații detaliate sub formă de: ghiduri, instrumente
de auto-diagnostic, bune practici, strategii de implementare
etc.
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