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Настоящото издание на бюлетин EQAVET
поставя акцент върху приноса на EQAVET
за повишаване на културата за осигуряване
на качество на професионалното
образование и обучение (ПОО) в цяла
Европа в момент, когато от образованието и
обучението се очаква да предоставят на
обучаемите набор от умения и
компетентности, които ще им помогнат да
намерят работа и да поемат отговорност за
своето професионално развитие в
условията на учене през целия живот и
осезаемо техническо развитие.
Статиите, публикувани когато Комисията
приема своя доклад до Европейския
парламент относно изпълнението на
препоръката, акцентират върху областите, в
които е постигнат значителен напредък,
както и върху тези, в които трябва да бъдат
положени допълнителни усилия. Докладът
на Комисията се основава както на
категоричните данни от изследването на
EQAVET Секретариата от 2012 г., така и на
външното оценяване на EQAVET,
извършено от GHK.
И двете публикации отчитат напредък в
повишаване на културата за осигуряване на
качество чрез интензивното сътрудничество
между държавите в рамките на работни
групи, партньорско обучение и секторни
семинари и създаването на инструменти и
ресурси в подкрепа на дейностите на
националните референтни точки както на
системно равнище, така и на равнище
доставчици на ПОО.
Една от областите, в които са нужни
допълнителни усилия, е по-активното

участие в продължаващото професионално
образование и обучение (CVET) с оглед
подпомагане осигуряването на качество при
обучението в работна среда и използването
на потенциала на Препоръката EQAVET за
подкрепа на взаимното доверие и
прозрачността на всички равнища на
Европейската квалификационна рамка и
между системите за ПОО. Успешното
прилагане на препоръката на национално
равнище изисква постоянно усилие за
разгръщане на пълния ѝ потенциал.
Статията за приноса на EQAVET в
развитието на управлението на качеството
във Финландия е пример за значението на
ясната политическа рамка, както и на
съвместното мислене и глобалния подход
към изпълнението, когато целта е устойчива
култура на осигуряване на качество в
рамките на системите за ПОО. В статията
на Европейската асоциация на занаятите и
малките и средните предприятия (UEAPME)
типичните характеристики на финландската
система се приемат и като приоритети за
бъдещото укрепване на подходите за
осигуряване на качество.
Висококачественото обучение в работна
среда и по-активният диалог с
представителите на заинтересованите
страни са от съществено значение за да се
гарантира, че ПОО ще отговори ефективно
на развиващите се нужди на пазара на
труда. Посочена е необходимостта от
допълнителна работа по показателите за
пригодността за заетост, тъй като те са
свързани с основни компетентности,
необходими в работата.

Като насочваме вниманието към бъдещето
и начините за гарантиране на подкрепа на
дейностите на националните референтни
точки на системно равнище и с ключовите
мултипликатори и доставчиците на ПОО,
ние едновременно предоставяме актуална
информация за напредъка на действащите
работни групи в рамките на EQAVET по
проблемите на свързаните с EQAVET
рамката стратегически цели и конкретни
резултати от Комюникето от Брюж, а именно
подпомагане създаването на подход за
осигуряване на качество за доставчиците на
ПОО съгласно EQAVET и подкрепа на
системите за ПОО за хармонизиране на
техните подходи за осигуряване на качество
с рамката EQAVET.
Заключителната статия в бюлетина е
посветена на проведеното наскоро
проучване на осигуряването на качество в
продължаващото ПОО и бъдещото
развитие на EQAVET, което е сигнал за
интересна посока на развитие на нашата
работа и предоставя актуална информация
за напредъка в изпълнението на Работната
програма за периода 2013-2015 г.

