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Бюлетин декември 2017 година
Резюме

Настоящото издание на EQAVET бюлетина се публикува в момент на активна
работа по Европейската програма за професионално образование и обучение (ПОО),
която е отразена в уводната и останалите статии. Ключова инициатива в политиката е
предложението на Комисията за препоръка да се проследяват завършилите ПОО и
висше образование. Значението й се определя от необходимостта да се подобрят
събирането и анализирането на информация, за да се подкрепи разработването на
образователни

програми

и/или

държавната

политика

и

да

се

отговори

на

предизвикателството, свързано с несъответствията в уменията.
Голяма част от статиите са насочени към важната работата в рамките на
проектите, които се финансират в проектите по „ЕРАЗЪМ+“, с ориентация към
националните референтни точки (НРТ) през 2016 и 2017 г. Проектите са тясно свързани
с двойната цел да се укрепи капацитетът на НРТ и да се постигнат по-общите цели да
се осигури качеството на ПОО във връзка с развитието на Копенхагенския процес, като
се очаква значително въздействие на национално и европейско равнище.
Проучването на проектите на НРТ, което беше възложено от Секретариата и
финансирано през 2016 г., представя изчерпателен преглед на начина, по който
финансирането от „ЕРАЗЪМ+“ подкрепя НРТ, и съдържа редица препоръки за
бъдещето. Ключовите препоръки се отнасят до необходимостта да се постигне тясна
връзка с разработването на политиките по места, да се ангажират съответните
заинтересовани страни и да се подчертае значението на целенасочените процеси на
разпространение.
Във Франция финансирането даде тласък на задълбочаване работата по
националните приоритети за качество на ПОО и създава основа за размисъл как да се
повиши ефективността на лостовете за осигуряване на качество в професионалното
обучение, като например качество на наблюденията на обучаващите върху уменията и
потребностите от обучение на обучаваните, качество на подкрепата за участниците в

обучението и насърчаване на организациите да инвестират в обучение. В България
проектът „Визия за промяна“ е ориентиран към преразглеждане на системата на ПОО,
като се анализират наличните данни, набират се липсващите данни за предоставянето
на ПОО и се укрепват връзките между предоставянето на ПОО и сегашните и бъдещите
потребности на пазара на труда. НРТ в Уелс използва възможността за финансиране,
за да проучи условията за въвеждане на квалификация „майстор-занаятчия“ в Уелс в
подкрепа на икономическата устойчивост на регионално равнище. Предварителните
констатации разкриват, че системата на ПОО е главен фактор за разработването и
поддържането на умения на високо равнище и дава голям принос към икономическите
резултати на съответните региони. Латвия задълбочава работата си по използването
на показатели и доказателства в подкрепа на разработването на политики.
Първоначален размисъл по значението на работата в EQAVET+ в подкрепа на
утвърждаването на култура за осигуряване на качеството се предизвиква и от Швеция,
където училищната практика включва използване и анализ на такива показатели като
участие, завършване и реализация. Работата в рамките на EQAVET+ подсказа идеята
да се развие култура на качеството и да се разработи системен метод за измерване на
качеството с показатели и дескриптори, както се вижда от шведските казуси на сайта на
EQAVET. Финансирането по „ЕРАЗЪМ+“ ще даде възможност на членовете на Съвета
от националните програми да проучат как EQAVET+, примерните дескриптори и
показателите може да се използват за наблюдение на ефективността на подходите към
осигуряването на качество на национално равнище.
В края на бюлетина са представени новини за неотдавнашния Форум 2017 на
EQAVET, който се състоя в рамките на Седмицата на уменията на ПОО, партньорското
обучение за използване на показателите на EQAVET за акредитиране на доставчиците
на ПОО, което се проведе в Талин през септември 2017 г., и първата среща на
работната група на EQAVET, посветена на ролята на осигуряването на качеството на
ПОО в контекста на политиката на ЕС.

