Партньорският консорциум разработи иновативен EQVET-US модел за
четиристепенна оценка на обученията, обучаемите и качеството на
програмите за ПОО, като част от устойчивото развитие.
Моделът структурира еко уменията в областта на професионалното
образование в съответствие с формулираните дефиниции и
тълкуването на екологичния стълб на устойчивото развитие в Рамката
EQVET-US, както и скала за еко умения, като инструмент, използван за
измерване
способността
на
обучаемия
да
демонстрира
компетентността си в професията, която упражнява.
Моделът EQVET-US позволява „зелено обучение“, при което се създава
процес на взаимно учене за обучаемите чрез използване на мобилни
технологии и регулирана оценка на учебния материал в курса в
резултат на симбиоза между обучението и оценката посредством
използването на онлайн инструмент, като Google forms.
 Новата Методология за четиристепенна оценка на еко уменията на
обучаемите и устойчивостта на обученията в системата на ПОО
предвижда оценка на четири нива: оценка на реакцията; оценка на
наученото; оценка на поведението; оценка на резултатите: проучване
на въздействието върху бизнеса или средата в резултат от
представянето на обучаемия.

Европейска рамка за качество в ПОО чрез нови еко-умения и
устойчива еко-икономика
Бюлетин EQVET-US - септември 2016 г.
Какво се случи междувременно?
През ноември 2015 г. по време на партньорската среща на консорциума в Берлин (Германия) бяха
дискутирани идеи за разработване на модел за оценка на резултатите от обученията в системата на ПОО в
рамките на проект EQVET-US. Така през април 2016 г. във Виена (Австрия) беше представена
„Методологията за четиристепенна оценка на еко-уменията на обучаемите и устойчивостта на
обученията“.
В периода април - август 2016 г. партньорите тестваха Методологията EQVET-US в своите организации.
Паралелно с това бяха организирани редица събития в 6-те партньорски страни за запознаване на целевите
групи с разработените материали по проекта.
На сайта на проекта – http://eqvet-us.upm.ro/, можете да следите дейностите ни.

Методики за оценка на реакцията, наученото, поведението и
резултатите са представени в документа, както и примерни
въпросници към всяко от четирите нива.
 Наръчникът с препоръки EQVET-US включва дейности, свързани с
прилагането на Методологията за четиристепенна оценка на еко
уменията и устойчивостта на обученията от организации за ПОО: добри
практики и стратегии за подкрепа при бъдещото им прилагане.
Наръчникът е резултат от изпълнението и тестването на
Методологията EQVET-US вътре в партньорските организации и на
организирани събития в 6-те партньорски държави с трети
заинтересовани страни.


На адрес http://eqvet-us.upm.ro/results-downloads/ можете да
свалите Методологията за четиристепенна оценка на еко уменията на
обучаемите и устойчивостта на обученията в системата на ПОО и
Наръчника с препоръки EQVET-US на 6 езика – английски, немски,
португалски, френски, румънски и български.
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.

