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1. ВЪВЕДЕНИЕ
Проект EQVET-US се изпълнява в рамките на програма „Еразъм+“, ключова
дейност 2: „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Стратегически
партньорства, в периода септември 2014 г. - август 2016 г.
Проектът включва консорциум от седем партньорски организации, осъществяващи
своята дейност в шест европейски държави:
ПАРТНЬОР
П1 -

СТРАНА

АБРЕВИАТУРА

ОРГАНИЗАЦИЯ
УНИВЕРСИТЕТ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ “ПЕТРУ МАЙОР”,

РУМЪНИЯ

UPM

П2

ПОРТУГАЛИЯ

ISQ

ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЯ И КАЧЕСТВО

П3

АВСТРИЯ

BEST INSTITUT

ИНСТИТУТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО

GMBH

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

П4

РУМЪНИЯ

CET

КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА “ТРАНСИЛВАНИЯ”

П5

ГЕРМАНИЯ

EVBB

П6

БЪЛГАРИЯ

ECQ LTD.

ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО ООД

П7

ФРАНЦИЯ

IDEPROJET

IDEPROJET

координатор

ТЪРГУ МУРЕШ

ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

Настоящата рамка за качество е разработена като част от проект EQVET-US в
съответствие с принципите за устойчиво развитие и социална отговорност.
Тя е пряк резултат от Стратегията и методология за работа EQVET-US
/интелектуален резултат - O2/, изготвена въз основа на решенията и препоръките
на сформираната експертна работна група в рамките на проекта, резултатите от
проведената обща медиационна среща на партньорите, както и направения
сравнителен анализ на моделите EQAVET & QUALECO / интелектуален резултат O1/.
Основната цел на референтната рамка за устойчиво развитие EQVET-US е да се
определи концептуална основа за създаване на Практически пакет и Наръчник с
препоръки EQVET-US.
Предвид факта, че всички партньори в проекта имат внедрена Система за
управление на качеството, рамката на EQVET-US предоставя набор от индикатори за
поддръжка изпълнението и/или мониторинга на техните стратегии по отношение
гарантиране на устойчивото развитие на техните организации.
Рамката набелязва и дефинира индикатори за качество в контекста на
предоставянето и провеждането на обучения, които допълват десетте EQAVET1
индикатори и са ориентирани към нуждите на доставчиците на професионално
образование и обучение (ПОО) в планирането, изпълнението, оценката и прегледа
на обучителния процес.
1

Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение
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2. ПРЕДИСТОРИЯ
Гарантирането на качеството в ПОО е в центъра на вниманието от началото на 21
век.

През

2001

г.

Европейската

комисия

организира

Европейски

форум

по

качеството в ПОО, след което се свиква Техническа работна среща по качеството в
ПОО през 2002 г. През 2004 г. се разработва първата обща референтна рамка за
качество в ПОО в контекста на процеса в Копенхаген - Обща рамка за осигуряване
на качество в професионалното образование и обучение в Европа, а през 2005 г. се
създава Европейската мрежа за качество в ПОО с цел осигуряване на устойчива
платформа за членове на ЕС, която да подпомага прилагането на декларацията от
Копенхаген (2005-2009).
През юни 2009 г. Европейският парламент издава препоръка за изпълнението на
Европейска референтна рамка за качество в образованието и обучението2, с което
прави първата крачка към формалното изпълнение на Европейската референтна
рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение
(EQAVET).
EQAVET е доброволна система, предназначена за прилагане от публични органи и
институции, участващи в осигуряване на качество, с цел да подобри качеството в
ПОО. Като инструмент, чиято роля е оказване на подкрепа за европейските страни в
процеса на промотиране и мониторинг на системите на ПОО, EQAVET допринася за
подобряване на качеството в ПОО и изграждане на взаимно доверие между
системите за ПОО. Това улеснява страните в приемане и признаване на уменията и
компетенциите, придобити от учащите в различни страни и среди.
От 2009 г. са направени много промени по отношение на качеството в ПОО и
понастоящем EQAVET рамката е широко прилагана в европейските системи и
доставчиците на ПОО.
EQAVET е повече от референтна мрежа. Тя е общност, обединяваща страни-членки,
социални

партньори

и

Европейската

комисия,

предоставяйки

индикативни

предписания и качествени индикатори, насоки, инструменти и онлайн подкрепа за
осигуряване

на

качествен

контрол

и

мониторинг

на

системите

за

ПОО3

и

4

доставчиците на ПОО , включително синхронизация между EQAVET и други подходи

2

2009/C 155/01|ПРЕПОРЪКА НА ЕП И СЪВЕТА от 18 юни 2009 г. за създаването на
референтна рамка за качество в образованието и обучението.
3
EQAVET – Контрол на качеството за системи за ПОО: http://www.eqavet.eu/index.html
4
EQAVET – Контрол на качеството за доставчици на ПОО: http://www.eqavet.eu/index2.html

Европейска
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за контрол на качеството, като например модела EFQM Excellence и стандарта ISO
90015.
Разработването на настоящата рамка EQVET-US следва принципа, че обучението
допринася за развитие на човешкия капитал, подобрява социалната кохезия и има
за цел осигуряване на финансова устойчивост и екологична отговорност.
Създаването на рамката EQVET-US е дело и отговорност на партньорите в
консорциума, които вече имат внедрени системи за управление на качеството и
акредитирани

ISO

сертификати,

следвайки

индикаторите

и

индикативните

предписания от EQAVET, особено по отношение на предоставянето на обучение.

5

EQAVET – Синхронизация на подходите за контрол на качеството с EQAVET:
http://www.eqavet.eu/WebBasedQA/GNS/Home.aspx
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3. РАМКА EQVET-US
Рамката

за

качество

EQVET-US

очертава

редица

индикатори,

насочени

към

доставчиците на ПОО, които вече имат действаща система за управление на
качеството и се стремят постоянно да подобряват ефективността си чрез създаване
на индикатори за мониторинг и стимулиране на устойчивото развитие в своите
организации.

За да се подчертае връзката с вече съществуващите референтни рамки за контрол
на качеството, цикълът на качество на рамката EQVET-US е базиран на цикъла на
Деминг

-

PDCA,

използвайки

терминологията

на

цикъла

на

EQAVET6

-

Планиране/Изпълнение/Оценка/Преглед, базирайки се на 10-те индикатора на
EQAVET7 и принципите за насърчаване на култура за контрол на качеството в ПОО:
1. Уместност на системите за контрол на качеството в ПОО
2. Инвестиции в обучения на учители и обучители
3. Участие в програмите за ПОО

6
7

http://www.eqavet.eu/gns/library/promotional-materials/quality-cycle-poster.aspx
http://www.eqavet.eu/gns/policy-context/european-quality-assurance-reference-framework/indicators.aspx
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4. Изпълнение на програмите за ПОО
5. Процент на заетост след преминато ПОО
6. Използване на придобитите умения на работното място
7. Безработица
8. Процент на уязвимите групи
9. Механизми за идентифициране на нуждите от обучение на пазара на труда
10. Схеми, използвани за популяризиране на достъпа до ПОО
Разработена на базата на рамката EQAVET, рамката за качество EQVET-US следва
разбирането, че доставчиците на ПОО могат и трябва да имат ключова роля в
промотирането

на

социална

кохезия,

финансова

устойчивост

и

екологична

отговорност. Причината за възприемане на този концептуален модел се основава на
принципите, заложени в ISO 260008 по отношение на дефинициите на устойчиво
развитие и социална отговорност:
Устойчиво развитие е „развитие, което задоволява настоящите нужди, без да
прави компромис с възможността на бъдещите поколения да задоволяват своите
нужди9”
Социална отговорност е „отговорността на организацията по отношение на
въздействието от нейните решения и дейности върху обществото и околната среда
чрез прозрачно и етично поведение, което:
⎯ допринася за устойчивото развитие, вкл. здраве и благоденствие на обществото;
⎯ взема предвид очакванията на заинтересованите лица;
⎯ прилага действащото законодателство и отговаря на международните норми за
поведение; и
⎯ е интегрирано в организацията и се практикува от нея10”

8

ISO 26000:2010 – Насоки за социална отговорност
ISO 26000:2010 – Насоки за социална отговорност, стр. 4.
10
ISO 26000:2010 - Насоки за социална отговорност, стр. 3.
9
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В тази връзка EQVET-US рамката е базирана на трите стълба на устойчиво развитие:
социално, икономическо и екологично, включени в 7-те основни теми за социална
отговорност съгласно ISO 26000, и адаптирани в същото време към контекста на
провеждане на обучение:

1. Управление на организацията - практикуване на отчетност и прозрачност на
всички нива на организацията, с оглед създаване на организационна култура,
използвайки основните ценности на социалната отговорност при вземането на
бизнес решения. По отношение на доставчиците и организациите за ПОО, тази тема
е свързана с организационния ангажимент за управление на ПОО по ефикасен и
устойчив начин;
2. Човешки права - набор от основни права, които се полагат на всички човешки
същества, като се вземат предвид две широки категории от човешки права:
граждански и политически права (право на живот и свобода, равноправие пред
закона и свобода на изразяване), както и икономически, социални и културни права
(право на работа, право на храна, право на най-висок постижим здравен стандарт,
право на образование и право на социално осигуряване). В контекста на ПОО, тази
тема е пряко свързано в промотирането на равни възможности, достъп до обучение,
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култура и образование; насърчаване на устойчиво и отговорно поведение и
гражданско отоношение; уважение към личността и различията и др.;
3. Трудови практики и взаимоотношения - цял набор от политики и практики,
прилагани в рамките или от името на организацията, включително работа с
подизпълнители и дейности, които излизат извън отношенията на организацията с
преки служители или отговорности на работното място, чийто собственик е или
пряко контролира. За обучителния процес това означава интегриране и засилване
обхвата на обучителните семинари в контекста на безопасността и здравето на
работното място - хигиена, сигурност, трудова безопасност, защита от злополуки,
защита от пожар, ергономика (трябва да се обърне специално внимание на
съответните национални и европейски правила, политики и др.); развитие на
човешките ресурси (компетенции и изискуем брой експертен персонал, планирани
последващи

обучения

в

съответствие

с

новите

тенденции;

разбираемост

на

процесите и технологиите и документацията за тях, вкл. интеграция на всички
заинтересовани лица в управлението на промяната (модернизация, нови технологии
и др.);
4. Околна среда

–

отнася се до

факта, че решенията

и дейностите на

организацията неизменно оказват влияние върху околната среда (чрез избор и
използване на ресурси, място на изпълнение на дейностите на организацията,
замърсяване и генериране на отпадъци, влияние на организационните дейности
върху природната среда). Това означава, че обученията трябва да интегрират и
насърчават програми, насочени към отговорно използване (експлоатация) на
ресурси, намаляване и оптимизиране на консумацията на енергия, избягване и
намаляване на замърсяването на почвата, водата и въздуха (в случая на въздуха –
особено парниковите газове), рециклиране на отпадъци, използвани материали и
др., разделно събиране на отпадъци и контролирано изхвърляне на сметища,
подмяна и подобрения на инструменти, машини и технологии, както и подмяна на
материали, добавки и др. за постигане на по-добри екологични резултати,
използване на алтернативни източници на енергия, възобновяеми ресурси и др.;
5. Лоялни практики - възприемане на етично поведение в отношенията на
организацията с други организации, вкл. отношения между организации, с клиенти
и правителствени агенции, както и между организациите и техните партньори,
доставчици, изпълнители, клиенти, конкуренти и асоциациите, в които членуват. В
организациите за ПОО възникват въпроси за честна оперативна практика, свързани
с предотвратяване на подкупни и корупционни практики в процеса на обучение,
спазване

и

насърчаване

на

стандарти

за

етично

поведение,

отговорност,
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равноправност и прозрачност, както и справедлива конкуренция и уважение към
правото на собственост;
6.

Въпроси,

свързани

с

потребителите

–

поемане

на

отговорност

за

предоставяне на коректна информация, използване на справедлива, прозрачна и
полезна

маркетингова

информация

и

договорни

процедури,

промотиране

на

устойчиво потребление и дизайн на продукти и услуги, предоставяйки достъп до
всички с грижа за уязвимите групи и тези в неравностойно положение. По
отношение на организациите за ПОО, потребителските въпроси са свързани до
голяма степен със защитата на личните данни, гарантиране на справедливи
рекламни и маркетингови услуги, предоставяне на ясна и полезна информация на
обучаващите

се,

специално

внимание

към

нуждите

на

уязвимите

групи

от

информация (напр. лица с физически и умствени проблеми, вкл. увредено зрение
или

слух,

неспособност

за

четене

и

др.),

минимизиране

на

рисковете

от

използването и предоставянето на продукти и услуги, които не отговарят на
законодателството и политиките за ПОО. Доволните клиенти са критичен фактор в
изграждането на доверие и удовлетвореност, както и в засилване уважението и
репутацията на институциите за ПОО;
7. Приобщаване на общността и нейното развитие - организацията се счита за
част, а не за отделна единица от общността от гледна точка на нейното възникване
и развитие. Тази тема се отнася също до правото на членовете да вземат решения
във връзка с тяхната общност, особеностите и историята на общността при
взаимодействие в нея и работата в партньорство, при която се подкрепя обмяната
на опит, ресурси и усилия. Организациите следва да имат активно участие и
съдействие за подобряване състоянието на местните общности, в които оперират. С
други думи, това е ангажимент и нетуъркинг на териториално ниво; нетуъркинг с
компании и професионалисти; сътрудничество с партньори на местно и европейско
ниво, предприятия, заинтересовани лица и клиенти (участници).
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По този начин, рамката за качество EQVET-US е структурирана на 4 основни етапа,
като всеки от тях съответства на 4-те фази от цикъла на качество по отношение на
предоставянето и провеждането на обучение, както е показано на фиг. 3:

Дефинициите на концепцията за рамковите фази и дейности на EQVET-US са
базирани на терминологията CEDEFOP - Терминология на европейската политика за
образование и обучение11, издание 2014 г., както и на CEDEFOP Речник на
качеството в образованието и обучението12, за да се осигури ясно разбиране на
всяко понятие и да се гарантира европейска валидност на дефинициите.
На етап Планиране, рамката EQVET-US обхваща Проектиране на обучението,
засягащо

всички

аспекти

на

предоставянето

на

обучение

и

обучителни

курсове/елементи от доставчиците на ПОО.
Етапът на Изпълнение съвпада с Провеждане на обучението и включва процеса
на изпълнение на плана за обучение, процеса на учене и оценка на резултатите.

11
12

ISBN: 978-92-896-1165-7
ISBN 978-92-896-0740-4
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На етап Оценяване, рамката EQVET-US обхваща Оценяване на обучението и
покрива всички аспекти, свързани с оценка на удовлетвореността и ефекта от
обучението.
След предоставяне и оценяване на обучението етапът Преглед включва самооценка
и

промяна

на

плановете

за

обучение

с

цел

осигуряване

на

Постоянно

подобряване.
Всеки от четирите етапа на цикъла на качество на обучението е разделен на две
ключови дейности:

Етап 1 – Проектиране на обучението
Планиране и разработване на планове за
обучение

Разработване на учебни програми
Създаване на учебна програма, включваща

Има за цел да адаптира обучението към

информация за резултатите от обучението,

реалните нужди на обучаемите и

съдържание на учебните програми, учебни

изискванията на трудовия пазар.

методи (вкл. оценяване) и материали, както и
насоки за преподавателите.
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Етап 2 – Провеждане на обучение

Изпълнение на плана за обучение
Обхваща индивидуалния процес на обучение
на обучаемите, независимо от обхвата
(теоретичен, практичен или базиран на
работа и др.).

Оценка на наученото
Обхваща оценяването на резултатите от
обучението по отношение на знания, умения
и компетенции.

Етап 3 – Оценяване на обучението

Оценка на удовлетвореността

Обхваща измерване на очакванията на
участниците и на постигнатите резултати.

Оценка на ефекта от обучението
Обхваща измерване на средносрочното и
дългосрочното влияние от изпълнението на
плановете за обучение.

Етап 4 – Постоянно подобряване

Самооценка

Промяна на плановете за обучение

Процесът, при който доставчикът на ПОО

Има за цел подобрения чрез адаптиране на

оценява собственото си представяне по

съществуващите планове за обучение на

отношение на вътрешни политики и

базата на принос, осигурен от изпълнението

предоставени услуги, вътрешен персонал,

на обучението, оценяването на наученото,

клиенти и заинтересовани лица.

оценката на удовлетвореността, ефекта от
обучението и самооценката.
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3.1 СЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ РАМКАТА EQVET-US И ИНДИКАТОРИТЕ EQAVET
Както вече беше посочено, рамката EQVET-US е структурирана на 4 основни етапа,
като всеки от тях отговаря на 4 етапа от цикъла на качество по отношение на
провеждането и предоставянето на обучение. Всеки етап и съответната основна
дейност са пряко свързани в референтната рамка EQAVET и нейните 10 индикатора.
Таблиците по-долу представят взаимовръзката между етапите на рамката EQVET-US
и 10-те индикатора EQAVET:
Етап 1 – Проектиране на обучението
Планиране и разработване на планове за
обучение

Разработване на учебни програми

Съответстващи индикатори EQAVET
Индикатор 1. Уместност на системите за контрол на качеството в ПОО
Индикатор 2. Инвестиции в обучения на учители и обучители
Индикатор 8. Процент на уязвими групи
Индикатор 9. Механизми за идентифициране на нуждите от обучение на пазара на труда
Индикатор 10. Схеми, използвани за популяризиране на достъпа до ПОО
Етап 2 – Провеждане на обучение
Изпълнение на плана за обучение

Оценка на наученото

Съответстващи индикатори EQAVET
Индикатор 1. Уместност на системите за контрол на качеството в ПОО
Индикатор 2. Инвестиция за обучение на учители и обучители
Индикатор 3. Участие в програмите за ПОО
Индикатор 8. Процент на уязвимите групи
Етап 3 – Оценяване на обучението
Оценка на удовлетвореността

Оценка на ефекта от обучението

Съответстващи индикатори EQAVET
Индикатор 1. Уместност на системите за контрол на качеството в ПОО
Индикатор 3. Участие в програмите за ПОО
Индикатор 4. Изпълнение на ПОО програми
Индикатор 5. Процент на заетост след преминато ПОО
Индикатор 6. Използване на придобитите умения на работното място
Индикатор 8. Процент на уязвимите групи
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Етап 4 – Постоянно подобряване
Самооценка

Промяна на плановете за обучение

Съответстващи индикатори EQAVET
Индикатор 1. Уместност на системите за контрол на качеството в ПОО
Индикатор 2. Инвестиции в обучения на учители и обучители
Индикатор 7. Безработица
Индикатор 9. Механизми за идентифициране на нуждите от обучение на пазара на труда
Индикатор 10. Схеми, използвани за популяризиране на достъпа до ПОО
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3.2 ИНДИКАТОРИ НА РАМКАТА EQVET-US
С оглед генериране на списък с индикатори за рамката EQVET-US, всяка ключова
дейност на обучителния процес е свързана с основните теми на социалната
отговорност, в резултат на което рамката представя следната матрица:

За

всяко

съответствие

рамката

за

качество

EQVET-US

създава

специфичен

индикатор и набор от насочващи въпроси13 с оглед подпомагане процеса на
самооценка на доставчиците на ПОО по отношение на прилагането на устойчив
модел за постоянно подобряване на качеството на ПОО.
Представеният списък с индикатори адресира всеки етап от обучителния процес и
съответната му кореспондираща дейност.

13

Това ще бъде включено в Практическия пакет EQVET-US
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4. МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ EQVET-US
МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ EQVET-US

P.A. Планиране и
разработване на
планове за обучение

1. УПРАВЛЕНИЕ НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА

P.A.2.1 Достъпност на
програми за обучение и
проекти
P.A.1 Процеси за
вземане на решения

P. ПРОЕКТИРАНЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО
P.B. Разработване на
учебни програми

I.A Изпълнение на плана
за обучение

P.B.1 Мултикултурно
измерение на
учебното съдържание

I.A.1 Предоставяне на
грантове за обучение

I. ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО

I.B. Оценка на наученото

2. ЧОВЕШКИ ПРАВА

I.B.1 Механизми за
оценяване

P.A.2.2 Програми за
обучение, насочени към
групи в неравностойно
положение

P.B.2 Достъпно и
разбираемо съдържание
на обучението

I.A.2 Специфичен
педагогически подход

I.B.2.1 Инструменти за
оценяване на
резултатите от ученето
I.B.2.2 Механизми за
алтернативна оценка на
получените знания

3. ТРУДОВИ ПРАКТИКИ
И
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

4. ОКОЛНА
СРЕДА

5. ЛОЯЛНИ
ПРАКТИКИ

6. ВЪПРОСИ,
СВЪРЗАНИ С
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

7. ПРИОБЩАВАНЕ
НА ОБЩНОСТТА И
НЕЙНОТО
РАЗВИТИЕ

P.A.3 Матрица на
рисковете за
безопасност и здраве
при работа /БЗР/

P.A.4 План за
въздействие
върху околната
среда

P.A.5
Справедливи
оперативни
практики

P.A.6
Справедливи
маркетинг и
рекламни
практики

P.A.7 Действия за
ангажираност на
общността

P.B.3 Дефиниране на
материали за
практическо обучение

P.B.4 Екологични
критерии за
подбор на
обучителните
материали

P.B.5 Спазване
правото на
собственост

P.B.6 Създаване
на учебни
програми за
хора със
специални
образователни
потребности

P.B.7 Съдържание
на обучението,
адаптирано към
нуждите на
общността и
компанията

I.A.3 Наличие на
здравословни и
безопасни условия

I.B.3 Критерии за
верификация на
работния процес

I.A.4.1
Използване на
рециклирани
материали

I.A.5 Практики за
етично поведение

I.A.6 Използване
на стереотипни
материали

I.B.5 Прозрачност
и
антикорупционни
практики

I.B.6
Недискриминир
ащи подходи за
оценяване

I.A.4.2
Рециклиране на
отпадъци
I.B.4
Инструменти за
оценка, щадящи
околната среда

I.A.7.1
Партньорство и
нетуъркинг
I.A.7.2 Създаване
на заетост в
организации в
общността
I.B.7 Привличане и
участие на
компании и
партньори
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МАТРИЦА НА ИНДИКАТОРИТЕ EQVET-US

E.A. Оценка на
удовлетвореността

1. УПРАВЛЕНИЕ НА
ОРГАНИЗАЦИЯТА

E.A.1 Определяне на
механизми за
мониторинг

2. ЧОВЕШКИ ПРАВА

E.A.2 Степен на
удовлетвореност на
обучаемите

E. ОЦЕНЯВАНЕ НА
ОБУЧЕНИЕТО
E.B. Оценка на ефекта от
обучението

R.A. Самооценка

E.B.1 Оценяване на
механизми за
мониторинг

R.A.1 Инструменти за
самооценка

E.B.2.1 Процент на
идентифицираните
положителни резултати

R.A.2 Гарантиране
свободата на изразяване

R.B.1 Модификации на
плановете за обучение

Не е приложимо

6. ВЪПРОСИ,
СВЪРЗАНИ С
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

7. ПРИОБЩАВАНЕ
НА ОБЩНОСТТА И
НЕЙНОТО
РАЗВИТИЕ

Не е приложимо

E.A.6 Степен на
удовлетвореност
на ползвателите
от
предоставената
услуга

E.A.7 Степен на
удовлетвореност
сред компании,
партньори,
заинтересовани
лица

E.B.4
Подобряване на
екологичното
потребление

E.B.5 Дългосрочни
партньорства за
обучение

E.B.6 Влияние на
обучението
върху
представянето
на обучаемите
на работното
място

E.B.7 Възможност
за заетост в
общността

R.A.4
Механизми за
мониторинг на
консумацията на
енергия и
отпадъци

R.A.5 Обратна
връзка към
персонала на
доставчика на
ПОО

R.A.6
Справяне с
оплаквания

R.A.7 Инициативи
с участието на
общността

R.B.4 Екологични
мерки

R.B.5 Признаване
и подобряване на
репутацията

R.B.6 Преоценка
на ценовата
стратегия

R.B.7 Добри
практики и
трансфер на опит

4. ОКОЛНА
СРЕДА

5. ЛОЯЛНИ
ПРАКТИКИ

E.A.3.1 Ниво на
удовлетвореност на
персонала
Не е приложимо
E.A.3.2 Ниво на
удовлетвореност на
преподавателите

E.B.3 Подобряване на
работните условия

E.B.2.2 Подобряване на
достъпа до работа

R. ПОСТОЯННО
ПОДОБРЯВАНЕ
R.B. Промяна на
плановете за обучение

3. ТРУДОВИ ПРАКТИКИ
И
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

R.A.3.1 Консултации с
персонала
R.A.3.2 Механизми за
балансиран живот
R.B.3.1 Модификации
на работните процеси
във връзка с условията
за БЗР
R.B.3.2 Логистични
промени
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P. ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
P.A. ПЛАНИРАНЕ И РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНОВЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ
ОПИСАНИЕ

ИНДИКАТОР
P.A.1 Процеси за вземане на решения

Дефиниране на ключови роли сред персонала и прилагани схеми за

ТИП ИНДИКАТОР И ФОРМУЛА

Количествен и качествен

проектиране на обучения: проучвания, план за изпълнение, финансов план и
др.), вкл. обхват и покритие

P.A.2.1 Достъпност на програми за

Програма за обучение, адаптирана към профила на целевата група

Качествен

обучение и проекти
Програми за обучение и проекти, достъпни за групи в неравностойно
положение

P.A.2.2

Програми за обучение,

насочени към групи в неравностойно

Програми за обучение, насочени към уязвими групи/лица в неравностойно

Количествен

положение
Брой програми за обучение,

положение

предназначени за уязвими групи

P.A.3 Матрица на рисковете за

Идентифициране на свързани рискове и съответните действия за

безопасност и здраве при работа /БЗР/

намаляването им

Количествен и качествен
Брой рискове спрямо брой действия за
намаляването им

P.A.4 План за въздействие върху

Схема за намаляване на въздействието върху околната среда с включен

околната среда

обхват и покритие

Качествен
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P.A.5 Справедливи оперативни

Справедливи оперативни практики, базирани на цена, качество и услуга,

практики

както и на обучение, предоставено с оглед на интересите на конкуренцията,

Качествен

което не включва забранени от закона практики, противоречащи на
обществения интерес

P.A.6 Справедливи маркетинг и

Ясна и достъпна информация относно цени, цели, условия на обучението.

Качествен

P.A.7 Действия за ангажираност на

Пряка ангажираност на местната общност при разработването на

Качествен и количествен

общността

планове/програми за обучение

рекламни практики

Брой срещи с представители на
общността
Проведени проучвания сред
общността
Редовна работа с професионални
мрежи
Брой партньорства/проекти
Брой приложени добри практики
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P. ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
P.B. РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
ОПИСАНИЕ

ИНДИКАТОР
P.B.1 Мултикултурно измерение на

ТИП ИНДИКАТОР И ФОРМУЛА

Разработване на учебни програми с оглед на мултикултурното измерение

Качествен

P.B.2 Достъпно и разбираемо

Съдържанието на обучението е адаптирано към нивото на обучаемите по

Качествен

съдържание на обучението

отношение на език, терминология, културни референции, използване на снимки и

учебното съдържание

др.
Учебните материали са дистанционно достъпни (ODL).
Обучението е организирано частично дистанционно на формални и неформални
места, за да се намали пътуването и промяната.

P.B.3 Дефиниране на материали за

Списък с критерии за обучителни материали и технически аспекти

Качествен

Подбор на обучителни материали съгласно екологичното въздействие

Качествен

практическо обучение

P.B.4 Екологични критерии за подбор
на обучителните материали

P.B.5 Спазване правото на собственост

Списък с екологични критерии

Ясна информация относно създаването на обучителни материали и техния автор

Качествен
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P.B.6 Създаване на учебни програми за

Предоставяне на възможности за обучение на уязвими лица (напр. такива с

хора със специални образователни

физически и умствени увреждания, вкл. нарушение зрение и слух, невъзможност

потребности

да четат)

Качествени и количествен
Брой учебни програми, адресирани
към хората със специални
образователни потребности

P.B.7 Съдържание на обучението,

Съдържание на обучението, което взема предвид професионалната еволюция и

адаптирано към нуждите на общността

изискваните нови компетенции

Качествен

и компанията.
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I. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
I.A ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ
ОПИСАНИЕ

ТИП ИНДИКАТОР И ФОРМУЛА

ИНДИКАТОР

I.A.1

Предоставяне

на

грантове

за Предоставяне на грантове или финансови отстъпки за хора без или с ниски Качествен

обучение

доходи или по заслуги

I.A.2 Специфичен педагогически подход

Педагогически подход, съобразен с целевата група

Качествен

Адаптиране към ограниченията на участниците, предоставяне на общо
място за обяд, адаптиране на обучителните часове, предоставяне на
документални информационни източници
Стимулиране на неформално учене и упражнения извън класната стая
I.A.3

Наличие

на

здравословни

безопасни условия

и Ергономични условия в помещенията/стаите за обучение

Качествен

Предоставяне на лични предпазни средства (ЛПС) на преподавателите и
участниците по време на практически занимания

I.A.4.1

Използване

материали

на

рециклирани Вид рециклирани ресурси/материали

Количествен
%

рециклирани

материали,

използвани по време на обучението
спрямо всички използвани материали

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
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I.A.4.2 Рециклиране на отпадъци

Информация относно рециклиране на отпадъци в организацията

Качествен и количествен
Брой

контейнери

за

разделно

събиране на отпадъци

I.A.5 Практики за етично поведение

Гаранция за спазване на най-високите правни и морални стандарти в Качествен
отношенията

на

организацията

с

обучаеми/участници.

Краткосрочна

печалба за сметка на загуба на клиент обрича организацията.

I.A.6

Използване

на

стереотипни Подбор на материали, адресирани към изискванията на трудовия пазар, Качествен

материали

социална кохезия и икономическа конкурентост на национално, секторно,
организационно и индивидуално ниво. В допълнение, тези материали
трябва да бъдат адаптирани към културата на участниците, нивото на
разбиране и др.

I.A.7.1 Партньорство и нетуъркинг

Сътрудничество на компаниите за провеждане на обучения (стажове, Качествен
обучения, подбор на персонал, общи действия и комуникационни събития,
провеждане на сесии от мениджъри на компании)
Използване

съдействието

на

общини

и

местни

институции

за

експериментиране и подкрепа в процеса на учене
Използване на общински помещения за обучението с цел разработване на
конкретни действия и постижения в обучението
Сътрудничество с и участие на компаниите на всички етапи от обучението
I.A.7.2

Създаване

на

заетост

организации в общността

в Редовна работа с професионални мрежи

Количествен
Брой заети в организации в общността
спрямо брой планове за обучение в
съответствие

с

изискванията

на

съответното работно място
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I. ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ
I.B ОЦЕНКА НА НАУЧЕНОТО
ОПИСАНИЕ
ИНДИКАТОР

I.B.1 Механизми за оценяване

ТИП ИНДИКАТОР И ФОРМУЛА

Механизми за оценяване, адаптирани към културата на участниците, нивото им Качествен
на разбиране и др.

I.B.2.1 Инструменти за оценяване на

Ясни и разбираеми инструменти за оценяване на наученото

Качествен

резултатите от ученето
Оценяването трябва да се прави с уважение към човешкото достойнство, като
се вземат предвид социалния, национален, етнически и расов произход на
отделните хора и се пази поверителност на личната информация

I.B.2.2 Механизми за алтернативна

Наличие на алтернативни подходи за оценяване на резултата от ученето

Качествен

Резултати от проверка на критериите в трудовите практики

Качествен

оценка на получените знания

I.B.3 Критерии за верификация на
работния процес
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I.B.4 Инструменти за оценка, щадящи

Съществуване на инструменти за оценяване, които са по-екологично

околната среда

ефективни

I.B.5 Прозрачност и антикорупционни

Споделяне на доказателства по отношение на резултатите от обучението и

практики

дейностите за оценяване

Качествен

Качествен

Обхватът и съдържанието на правните инструменти, използвани за адресиране
на корупционни практики, се различават в зависимост от страната. Добри
практики в тази област включват забраната на активни и пасивни форми на
корупция в процеса на обучение

I.B.6 Недискриминиращи подходи за

Недопускане на пристрастно отношение в резултат на лично отношение в

оценяване

процеса на оценяване на знанията и уменията на участниците

I.B.7 Привличане и участие на компании

Участие на компании и партньори в процеса на оценяване

Качествен

Качествен

и партньори
Организиране на „професионален съвет“ за оценяване и акредитация на
компетенции и резултати на обучението. Участие на компании в крайното
оценяване на обучителния курс.
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E. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
E.A. ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА
ОПИСАНИЕ

ИНДИКАТОР

ТИП ИНДИКАТОР И ФОРМУЛА

E.A.1 Определяне на механизми за

Определяне на отговорните лица и планиране провеждането на оценка на

Качествен

мониторинг

удовлетвореността

E.A.2 Степен на удовлетвореност на

Измерване на удовлетвореността на обучаемите по отношение на

обучаемите

постигнатите резултати от обучението

E.A.3.1 Ниво на удовлетвореност на

Оценяване на удовлетвореността на персонала по отношение на

Количествен и качествен

персонала

постигнатите резултати след приключване на обучението

Въпросници, работни срещи и срещи

Качествен

на екипа
E.A.3.2 Ниво на удовлетвореност на

Ниво на удовлетвореност според предоставените условия от организацията Количествен

преподавателите

за ПОО

Брой положителни отговори спрямо
общия брой попълнени въпросници

E.A.6 Степен на удовлетвореност на

Оценка на удовлетвореността на ползвателите от предоставената услуга

Количествен и качествен

ползвателите от предоставената услуга

след края на обучението по отношение на първоначалните им очаквания

Въпросници, интервюта и открити
дискусии с всички ползватели

E.A.7 Степен на удовлетвореност сред

Измерване на удовлетвореността на участниците по отношение на

компании, партньори, заинтересовани

ангажирането и участието на компании (намиране на работа, курсове,

лица

проведени от мениджъри или техници, форуми). Оценяване на
педагогическия подход и съдържанието от гледна точка на участници,

Количествен и качествен
Въпросници, интервюта и открити
дискусии

преподаватели и компании.
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E. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО
E.B. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ОБУЧЕНИЕТО
ОПИСАНИЕ

ИНДИКАТОР

E.B.1 Оценяване на механизми за

ТИП ИНДИКАТОР И ФОРМУЛА

Изготвяне на периодичен график за провеждане оценка на ефективността

Качествен

E.B.2.1 Процент на идентифицираните

Измерване на ефекта от обучението, базирано на нуждите на обучаемите,

Количествен

положителни резултати

върху получените резултати

мониторинг

Брой специално разработени
програми за нуждите на обучаемите
спрямо брой положителни резултати
след края на обучението

E.B.2.2 Подобряване на достъпа до

Измерване на ефекта от обучението по отношение на достъпа до работа

Качествен

E.B.3 Подобряване на работните условия

Списък с подобренията, направени в работните помещения и променените
условия за работа, отношението на преподаватели и участници.

Качествен

E.B.4 Подобряване на екологичното

Списък с идентифицирани подобрения на екологичната ситуация и

Качествен

потребление

засилване на мисленето относно екологичните аспекти

работа
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E.B.5 Дългосрочни партньорства за

Измерване на установените дългосрочни отношения с организации за ПОО

Качествен и количествен

обучение
Брой партньорски контакти

E.B.6 Влияние на обучението върху

Измерването на удовлетвореността на обучаемите от предоставения план за Качествен

представянето на обучаемите на

обучение е полезен инструмент за диагностика и оценяване на

работното място

ефективността и качеството при преподаване.
Идентифициране на връзката между преминатото обучение и ефекта му
върху качеството на изпълнение на работата

E.B.7 Възможност за заетост в общността

Измерване на повишената заетост в общността като пряк резултат от

Количествен

приложените методи на обучение
Брой новоназначени служители в
резултат от изпълнението на
плановете за обучение в общността
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R. ПОСТОЯННО ПОДОБРЯВАНЕ
R.A. САМООЦЕНКА
ОПИСАНИЕ
ИНДИКАТОР

R.A.1 Инструменти за самооценка

Списък със съществуващи качествени и количествени инструменти за

ТИП ИНДИКАТОР И ФОРМУЛА

Качествен и количествен

самооценка
Брой налични инструменти за
самооценка

R.A.2 Гарантиране свободата на

Регистриране на получената обратна връзка посредством коментари и

изразяване

предложения на участници с оглед постоянно подобряване на обучителния

Качествен

процес

R.A.3.1 Консултации с персонала

Инструменти за събиране на обратна връзка от персонала

Количествен
Брой отговори на проучвания за
оценка на представянето на
организацията

R.A.3.2 Механизми за балансиран

Инициативи за стимулиране на жизнения баланс на целия персонал

Количествен

живот
Брой инструменти, подкрепящи
баланса в живота (напр. гъвкави
графици и др.)
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R.A.4 Механизми за мониторинг на

Измерване потреблението на енергия и отпадъци

Количествен

консумацията на енергия и отпадъци
Данни за консумацията на енергия и
отпадъци

R.A.5 Обратна връзка към персонала на

Разпространението на информация относно резултатите от оценяването на

доставчика на ПОО

всички служители гарантира отчетност, прозрачност и честност в

Качествен

организацията и е от ключово значение за постигането на справедливи
институционни практики.

R.A.6 Справяне с оплаквания

Механизми/инструменти за идентифициране и разрешаване на жалби

Количествен
Брой постъпили жалби спрямо броя
изпълнени планове за обучение

R.A.7 Инициативи с участието на

Измерване на предприетите инициативи за ангажиране на общността

Количествен

общността
Брой инициативи
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R. ПОСТОЯННО ПОДОБРЯВАНЕ
R.B. ПРОМЯНА НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ИНДИКАТОР

ОПИСАНИЕ

R.B.1 Модификации на плановете за

Модификации на база обратната връзка от персонала, преподавателите,

обучение

обучаемите/ползвателите на предоставената услуга и заинтересованите лица

ТИП ИНДИКАТОР И ФОРМУЛА

Количествен
Брой промени в съществуващи
планове за обучение
Брой премахнати планове за
обучение

R.B.3.1 Модификации на работните

Протокол за инспекция на безопасността при работа

Качествен

процеси във връзка с условията за БЗР

R.B.3.2 Логистични промени

Промени, базирани на отзивите на персонала, преподавателите и обучаемите Количествен
по отношение на условията в работните помещения
Брой направени промени във
физическите помещения за
обученията
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R.B.4 Екологични мерки

Наличие на мерки за подобряване на околната среда

Количествен
Брой мерки за подобряване на
екологичната ефективност

R.B.5 Признаване и подобряване на

Анализ на отзиви на обучаеми /ползватели на предоставената услуга и

репутацията

заинтересовани лица

Качествен и количествен
Брой положителни спрямо
отрицателни отзиви

R.B.6 Преоценка на ценовата стратегия

Оценка дали цените на предоставяните услуги от доставчиците на ПОО са

Качествен

разумни, приемливи и оправдани, като се вземе предвид настоящия
икономически контекст

R.B.7 Добри практики и трансфер на

Участие на професионалисти и заинтересовани лица в програми за обучение и Качествен

опит

промяна на учебни програми, като се вземат предвид нуждите и
възможностите в дадения регион

Предишни проучвания и анализ на
нуждите на региона, компании и

Стимулиране на качество за продължаващ европейски трансфер

финансови бенефициенти
Проучване на иновативни програми и
съдържание с фокус върху теми и
проблеми за разрешаване
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК
Акредитация на доставчик на образование или обучение
Процес на проверка на качеството, при който се предоставя статут на акредитация на доставчик на
образование

или

обучение.

Това

е

доказателство,

че

доставчикът

е

одобрен

от

съответните

законодателни или професионални органи и спазва предварително определени стандарти.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Анализ на нуждите от обучение
Системно оценяване на настоящите и бъдещи нужди от умения спрямо наличните умения за изпълнение
на ефикасна стратегия за обучение.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Ангажиране и участие на гражданското общество в управлението на образованието и
обучението
Модел за изготвяне на политика за управление на професионалното образование и обучение въз основа
на участието на заинтересованите страни на всички равнища (секторно, местно / регионално, национално
или международни) при формулиране, изпълнение и мониторинг на стратегии за образователно развитие.
Целта е да се засили взаимодействието между заинтересованите страни и да се осигури отчетност,
прозрачност, последователност, ефективност и ефективността на политиката.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Влияние
Общ термин, използван за описание на ефектите от дадена програма, политика или социалноикономическа промяна. Влиянието може да е положително или отрицателно, както и предвидено или
непредвидено.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Доставчик на образование или обучение /Доставчик на ПОО
Организация или лице, което осигурява образователни или обучителни услуги.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и
обучение (EQAVET)
Референтна рамка, която помага на държавите членки на ЕС и социалните партньори да разработват,
подобряват, насочват и оценяват качеството на собствените си системи за професионално образование и
обучение.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Заинтересовани лица в ПОО
Всички, които имат интерес /финансов или друг/ от ПОО дейности, напр. отговорници за изготвяне на
политики, граждани/клиенти, работодатели/служители, организации за публични услуги и др.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
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Измерване на резултатите
Измерване на резултатите е процес на събиране, анализиране и / или докладване на информация по
отношение на изпълнението/ представянето на дадено лице, група, организация, система или компонент.
След приключване на процеса на изучаване/ учене се установява дали резултатите са в съответствие с
това, което е трябвало да бъде постигнато.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Индикатор
Количествен или качествен фактор или променлива, които осигуряват прост и надежден начин за
измерване на постижения, отразяване на промените, свързани с интервенция, или спомагане за оценката
от представянето на участник.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Качество
Всички характеристики на дадено цяло, свързани със способността му да задоволява явни и
подразбиращи се нужди.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Качествен индикатор
Формално признати цифри или съотношения, използвани за преценка и оценяване на качествено
представяне.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Качествени индикатори за оценяване на качеството на ПОО
10 качествени индикатора /EQAVET/, които могат да се използват за подкрепа на оценяването и
подобрение на качеството на системите за ПОО и доставчиците на ПОО, са:
1. Уместност на системите за осигуряване на качество за доставчиците на ПОО
2. Инвестиции в обучението на учители и обучители
3. Дял на участващите в програми за ПОО
4. Дял на завършващите програми за ПОО
5. Заетост на завършилите програми за ПОО
6. Използване на придобитите умения на работното място
7. Дял на безработните
8. Преобладаващ дял на уязвимите групи
9. Механизми за определяне на потребностите от обучение на пазара на труда
10. Схеми, използвани за насърчаване на по-добър достъп до ПОО
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Качествени критерии за оценяване на качеството в ПОО
Качество на ПОО система или качество на ПОО дейностите на дадена организация. Качествените
критерии трябва да са придружени от един или няколко индикатора в зависимост от тяхната сложност.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Качествен подход
„Подход“ се използва като цялостен термин, защото терминът „система“ често се използва с по-тясно
значение. „Подходи“ се използва както за много фиксирани и формални реални системи, така и за всеки
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набор от системно поведение, който има за цел да регулира или развие качеството на представяне на
система за ПОО.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Качествен цикъл/ PDCA цикъл
Интерактивен процес от 4 стъпки за решаване на задачи, който обикновено се използва за подобряване
на бизнес процесите.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Корективно действие
Действие за елиминиране на причината за открито несъответствие или друга нежелана ситуация.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Кръг на качеството
Концептуален модел от взаимосвързани дейности, които оказват влияние върху различни етапи - от
идентифициране на нуждите до оценка дали тези нужди са били задоволени.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Международна организация за стандартизация (ISO)
Глобална

мрежа,

която

определя

какви

международни

стандарти

са

необходими

за

бизнеса,

правителствения сектор и обществото и ги разработва в сътрудничество със секторите, които ще ги
използват, прилага ги чрез прозрачни процедури, базирани на национален принос, и ги предоставя за
международно ползване. ISO стандартите посочват изискванията за продукти, услуги, процеси,
материали и системи, както и за добра оценка на съответствието, управленски и организационни
практики.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Мониторинг на качеството
Системно събиране и анализ на качествени индикатори с цел определяне дали качеството на
образованието и обучението отговаря на зададените стандарти.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Начално образование и обучение
Общо или професионално образование и обучение, което се провежда в рамките на основната
образователна система, обикновено преди стартиране на трудова дейност.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Научаване
Процес, в който дадено лице асимилира информация, идеи и ценности и по този начин придобива
умения, ноу-хау, умения и/или компетенции.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Неформално обучение
Всяка образователна дейност извън установената формална система – функционираща отделно или като
съществена част от по-обща дейност – която има за цел да служи на идентифицирани учащи и за
определени образователни цели”. Неформалното обучение не е планирано от обучаемия.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
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Образование за специални нужди
Образователна дейност и подкрепа, които са разработени за специалните нужди на деца с увреждания
или деца, които се затрудняват в училище по причини, които възпрепятстват оптималния процес.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Обучаващ се
Всеки, който изпълнява една или повече дейности, свързани с теоретична или практична функция на
обучението в институция за образование или обучение или на работното място.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Обучение на работа
Професионално обучение в нормална работна ситуация. Може да представлява цялостно обучение или да
е комбинирано с обучение извън работа.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Обща рамка за осигуряване на качеството (CQAF)
Набор от общи принципи, насоки и инструменти, разработени от Европейския форум по качеството на
професионалното образование и обучение (2001 – 2002 г.) и техническата работна група по качество в
ПОО (TWGQ, 2003-2005 г.) в контекста на процеса от Копенхаген с цел подкрепа на:
• държавите членки при стимулиране на подобряване на качеството в ПОО системи;
• доставчици на ПОО при подобряване на предлаганото обучение; и
• лица при усъвършенстване на техните умения и компетенции.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Общо управление на качеството (TQM)
Подход за подобряване на цялостното качество на стоки и услуги чрез интегриране на всички функции и
процеси в организацията. TQM включва управление на качествено проектиране и разработка, контрол на
качеството и поддръжка, подобряване и гарантиране на качеството. TQM изисква предприемане на мерки
на всички нива и участието на всички заинтересовани лица.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Осигуряване на качество в образованието и обучението
Дейности, които включват планиране, изпълнение, докладване и подобряване на качеството и се
изпълняват, за да гарантират, че образованието и обучението (съдържание на програмите, учебна
програма, оценяване и валидиране на резултатите от обучението и др.) отговарят на качествените
изисквания на заинтересованите лица.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Отпадане
Оттегляне от образователна или обучителна програма преди нейното приключване.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Оценяване на резултатите от обучението
Процес на оценяване на знания, ноу-хау и/или умения.
Source: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
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Оценка на образование и обучение
Преценяване на стойността на интервенция, обучителна програма или политика по отношение на
критерии и стандарти (напр. адекватност или ефикасност).
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Планиране и разработване на курс за обучение
Набор от последователни методически действия за разработване и планиране на дейности за обучение и
схеми, съобразени с дефинираните цели.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Преглед
Оценка на представянето на дадена интервенции, периодично или на случаен принцип.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Представяне
Измерване на нивото на постижения на лице, екип, организация или процес.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Подход за управление на качеството на ПОО
Интегриран

набор

от

политики,

процедури,

правила,

критерии,

инструменти

и

механизми

за

верификация, които заедно гарантират и подобряват качеството, което предоставя дадена ПОО
институция.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Показател за представяне
Данни, обикновено количествени, които измерват постиженията на лице, екип или организация спрямо
нивото на други.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Превантивно действие
Действие за елиминиране на причината за евентуално несъответствие или друга нежелана потенциална
ситуация.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Продължаващо образование и обучение
Образование или обучение след начално образование или обучение – или след навлизане в трудовата
сфера, което помага да лицата да: подобрят или обновят знанията и/или уменията си; придобият нови
умения за кариерно издигане или запазване на работата; продължат личното си или професионално
развитие.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Програма за образование или обучение
Планирани дейности, съдържание и/или методи, изпълнени за постигане на образователни и обучителни
цели (придобиване на знания, умения и/или компетенции), организирани в логична последователност в
рамките на определен период от време.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
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Процедура
Описан начин за извършване на дейност или процес.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Процес
Набор от взаимосвързани или взаимодействащи си дейности, които превръщат приноса в резултати.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Професионално образование и обучение (ПОО)
Образование и обучение, които имат за цел да осигурят на лицата знания, ноу-хау, умения и/или
компетенции, необходими за определена професия или на широкия трудов пазар.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Резултати от обучението/ постижения на обучението
Набор от знания, умения и/или компетенции, които дадено лице е придобило и/или може да демонстрира
след приключване на процес на учене (формално, неформално или самостоятелно).
Или
Изявление за това какво знае, разбира или може да направи даден обучаем при приключване на процеса
на учене, което се дефинира под формата на знания, умения и компетенции.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Рискова група
Според европейския политически дневен ред дадена група е рискова, ако принадлежи към една от
следните категории:
• бедни лица;
• семейства с един родител;
• малцинства;
• роми;
• възрастни лица;
• хора с увреждания;
• бездомни лица;
• лица с алкохолна и наркотична зависимост;
• напуснали училище;
• безработни от дълго време.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Самостоятелно обучение
Обучение, което произтича от ежедневни дейности, свързани с работата, семейството или свободното
време. То не е организирано или структурирано по отношение на цели, време или подкрепа за обучение.
В повечето случаи неформалното обучение не е планирано от гледна точка на обучаемия.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Сертификация (качество)
Процес, при който трета страна предоставя писмена гаранция, че даден продукт, процес или услуга
отговаря на специфични изисквания.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
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Система за управление на качеството
Система за управление, която насочва и контролира дадена организация по отношение на качеството.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Система за качество
Организационна структура, процедури и ресурси, необходими за изпълнение на управление на
качеството. Системата за качество осигурява рамка за планиране, изпълнение и оценка на осигурените
услуги и за провеждане на необходимите проверка и контрол на качеството.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Социална кохезия
Степен, в която различните групи в дадено общество могат да живеят заедно и да споделят общи
ценности.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Социален диалог
Процес на обмяна между социалните партньори за стимулиране на сътрудничество и колективни
договорености.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Социално включване
Интегриране на индивиди – или групи от индивиди – в обществото като граждани или като членове на
различни публични социални мрежи. Социалното включване се основава на икономическо включване или
участие на пазара на труда.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Социални партньори
Асоциации на работодатели или профсъюзи, които формират двете страни на социалния диалог.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Удовлетвореност на клиента
Мярка за определяне дали услугите, предоставени от даден доставчик, отговарят на или надминават
очакванията на клиента.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Управление на качеството
Всички елементи от управлението, които определят политика, цели и отговорности за качеството и ги
изпълняват посредством план за качество, контрол на качеството и проверка на качеството в система за
качество.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
Управление на качеството в образованието и обучението
Процес на контролиране на нивото на представяне на образование и обучение, използвайки индикатори
за представяне и качество, както за самооценка, така и за външна проверка.
Източник: Речник CEDEFOP – Качество в образованието и обучението, 2011 г.
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Учебна пътека
Общият брой учебни действия, през които трябва да премине дадено лице, за да придобие знания,
умения или компетенции.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Учебен план
Набор от свързани образователни или обучителни програми, организирани от училища, центрове за
обучение,

институции

за

висше

образование

или

доставчици

на

ПОО,

който

отговаря

на

държавните образователни изисквания и улеснява напредъка на обучаемите.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Учебна програма
Набор от дейности, свързани с разработването, организацията и планирането на образователна или
обучителна дейност, вкл. дефиниране на цели на обучението, съдържание, методи (вкл. оценка) и
материали, както и необходимата организация за обучение на преподаватели и обучители.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Учебна организация
Организация, която насърчава ученето и която предоставя възможности на хората да се учат и развиват
за своя полза, за полза на останалите и на цялата организация, като тези усилия се разгласяват и
признават.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Учене през целия живот
Цялата учебна дейност през живота, която води до повишаване на знания, ноу-хау, умения, компетенции
и/или квалификации по лични, социални и/или професионални причини.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Учене, базирано на работа
Придобиване на знания и умения чрез изпълнение и разсъждение върху задачи в професионален
контекст на работното място (като обучение в процеса на работа) или в институция за ПОО.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Учебно съдържание
Теми и дейности, които съставляват наученото от лице или група учащи по време на процеса на
научаване.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Формално обучение
Обучение, което се провежда в организирана и структурирана среда (напр. в образователна или
обучителна институция или на работа) и е специално разработено като обучение (по отношение на цели,
време или ресурси). Формалното обучение се провежда с цел и от гледна точка на обучаемите.
Обикновено води до сертификация.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
Човешки капитал
Знания, умения, компетенции и качества на лицата, които водят до лично, социално и икономическо
благоденствие.
Източник: CEDEFOP Терминология на европейската политика за образование и обучение, 2014 г.
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