
 

Във финалната конференция в Румъния участваха представители на 

всички партньорски организации: ISQ Португалия, BEST Австрия, EVBB 

Германия, ECQ България, IDEP Франция, CET и UPM, Румъния. 

Това бе еднодневно заключително валоризационно събитие с 

представяне на финалните резултати и демонстрация на продуктите 

EQVET-US, което събра национални представители на ПОО, 

политически представители и заинтересовани лица, над 100 участници 

от Румъния и 10 участници от чужбина.   

Бяха представени следните продукти от проекта:  

 Рамка за качество и Практически пакет EQVET-US;  

 Методология за четиристепенна оценка на еко ученията и 

устойчивостта на обученията EQVET-US. 

Участниците бяха запознати също с резултатите от изпълнението и 

тестването на продуктите EQVET-US в партньорските държави. 

Бяха организирани дискусии и дебати с участници от целевите групи, 

за събиране на впечатления и предложения за последващи дейности и 

гарантиране устойчивост на проекта:  

 Флорин Ротару, Одитор, сертифициращ орган CERTIND: 

Рамката за устойчиво развитие EQVET-US има огромен 

потенциал за прилагане на практика; в областта на ПОО има 

недостиг на модели за устойчивост и подкрепа за доставчиците 

на обучение.  

 Йоан Макарие, Инспектор, училищен инспекторат район 

Муреш: Първите две нива на Методологията EQVET-US за 

оценка на обученията имат огромен потенциал за улесняване 

на процесите в класната стая, като участие, сътрудничество, 

когнитивно ангажиране, докато другите две нива са 

потвърждение за правилно разработване на учебното 

съдържание. 

Преди и след събитието бяха дадени много прессъобщения в 

регионалната преса, радио и телевизионни интервюта.  

С това проект EQVET-US приключва, но неговите иновативни продукти 
остават достъпни на 6 езика за дълъг период от време… 

  

 

Бюлетин EQVET-US - октомври 2016 г. 

 
Какво се случи междувременно? 

На 6 октомври 2016 г. в Аула Магна на Университет „Петру Майор“ в Търгу Муреш, Румъния се проведе 

финалната конференция по проект EQVET-US.  

 

Повече информация може да намерите на сайта на проекта – www.eqvet-us.upm.ro .   

 

 

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. 

 

Европейска рамка за  качество в ПОО чрез нови еко-умения и  

устойчива еко-икономика  

http://www.eqvet-us.upm.ro/

