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РЕЗЮМЕ НА БЮЛЕТИН

Това издание на EQAVET Бюлетин е насочено
към ключовата роля на висококачественото
професионално образование и обучение (ППО),
което ще помогне на Европа да отговори на
предизвикателствата при създаването
на
висококачествено, ефективно обучение и учене
през целия живот, при което младите хора могат
да развият своите умения като цяло чрез
формално и неформално обучение, обучение в
процес на работа и чрез мобилност между и в
рамките на системите за ПОО.
Общото
разбиране
какво
означава
осигуряването на качеството е съществена част
от процеса по изграждане на доверие и
позволяване на взаимно признаване на умения
между държавите. Непрекъснатата дейност по
развиване на национални подходи за прилагане
на
Европейската
референтна
рамка
за
осигуряване на качеството ще изиграе важна
роля в постигането на тази цел, както и тясното
сътрудничество по отношение на въпросите,
свързани с осигуряване на качеството във
връзка с ЕКР (Европейска квалификационна
рамка) и ECVET (Европейска кредитна система в
ПОО).
Да се направи ПОО по-атрактивно: важността
на европейското сътрудничество
Висококачественото и атрактивното ПОО трябва
да изиграе съществена роля при подпомагането
на Европа да отговори на предизвикателствата,
определени в „Европа 2020“ и изострени от
настоящата финансова криза.
Водещите
инициативи на ЕС – „Младежта в движение“ и
„Програма за нови умения и работни места“ –
наблягат върху важността от подобряване на
атрактивността на ПОО.
Европейското сътрудничество има важен принос
за подпомагането на държавите да определят
типовете политики, които ще подпомогнат
развиването на висококачествено и атрактивно
ПОО. Основните характеристики на подобни
политики са наблягането върху най-високо
качество, положителен имидж, висок статус и
повишаващи пригодността за заетост и за
продължаващо обучение.
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Допълнителната работа на европейско ниво
трябва да бъде насочена към следното:


Да се направят добрите примери в
практиката по-достъпни и по-лесни за
определяне



Да се обединят експертни познания за
повишаване на очакванията във връзка
със стандартите



Да се използват и разпространят
резултатите от сравнителното
проучване.

Да се интегрират нови членове в процеса на
европейско сътрудничество
Тъй като някои държави имат дълга история на
европейско сътрудничество по отношение на
осигуряването на качеството, датираща от 2001
г., приемането на Препоръката на EQAVET
създаде нов стимул за събиране заедно на 33
държави за развиване на общество на
практиката.
Ключово предизвикателство за Секретариата на
EQAVET е да се гарантира, че нашите най-нови
членове са насърчени да допринесат със своя
ценен опит и експертни познания на европейско
равнище. Ние осъществяваме това като се
вслушваме в техните мнения и изследваме с тях
най-надеждните начини да им се помогне, за да
почувстват, че са част от по-широк европейски
процес на сътрудничество, който ще им помогне
(в техните национални контексти) да приведат в
действие своите начини за прилагане на
Препоръката.
Този въпрос включва интервю с нашите колеги
от фламандската общност на Белгия, което ще
бъде от интерес и за други по-нови членове, и
може също да помогне на нашите по-стари
членове да определят как могат да помогнат (да
допринесат за процеса на осигуряване) за
успешно въвеждане на актуалните постижения в
процеса на Европейско сътрудничество.
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