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Звеното за популяризиране и управление на знанията

Виена. Конференцията ще послужи и като форум за обратна

EQAVET, което работи в подкрепа на петте проекта
EQAVET създадени през 2010г., обявява конкурс с цел

връзка за разработените профили по компетенции.
Окончателната версия на профилите по компетенции ще е

оптимизиране на усилията насочени към разработването
на оригинални подходи за осигуряване на качество в

готова и ще бъде публикувана към края на януари 2012 г.

съответствие с рамката на EQAVET:
1. Изграждане на връзка и взаимодействие между
проектите, особено по отношение на резултатите от
провежданата политика.
2. По-масово популяризиране на резултатите от проектите
чрез разпространение в европейските мрежи, с оглед
увеличаване на въздействието и обхвата им на
равнище Европейски съюз.
3. Предаване на знанията и уменията натрупани в
резултат на проектите чрез редовни срещи и
организиране на семинари.
По-актуална и точна информация за дейността през
последните месеци на партньорите на проекта, техните
резултати, трудности и постижения, както и бъдещите им
планове, ще откриете в притурката към 4 брой на
Бюлетина на EQAVET, резюме от който ви предлагаме тук:
 „Квалификацията като начин за повишаване на

качеството” (координатор OeAD, Австрия), www.vetcert.at
Успоредно със старта на проекта започна и работата
върху съдържанието. Първата задача беше изготвянето
на доклад, в който бяха разгледани както
съществуващите към момента „длъжностни
характеристики” на различните позиции в системата за
оценка на качеството, така и различните предложения за
обучение и информация. В настоящия момент докладът
е във финалната си фаза и публикуването на неговото
резюме е предвидено за края на ноември 2011 г.
Следващият етап, разработването на профили по
компетенции, стартира през есента на 2011 г. Шест
групови интервюта ще се проведат до края на ноември,
чиято цел е да се изградят различни профили в
зависимост от знанията и уменията. След анализа и
обработката на предварителните резултати, съвместно с
партньорите, проектът ще участва и ще бъде представен
на конференцията за професионално образование и
обучение VET-CERT Mid-Term, на 12 януари 2012 г. във

 „Подпомагане на реализацията на EQAVET в

Холандия” (координатор CINOP, Холандия), www.eqavet.nl
Осигуряването на качеството на ниво доставка се дели на три
компонента: политика за осигуряване на качество, действия
за осигуряване на качество и влияние за осигуряване на
качество. Отправено е искане от страна на институциите за
професионално образование и обучение, за пробна дейност
свързана с обучение на екипите им в областта на осигуряване
на качеството: за следващия етап са избрани пет институции.
През септември и октомври повечето пилотни проекти
стартираха с първите отборни тренировки по метода на
„правилно зададените насочващи въпроси”.
 „Инструмент за осигуряване на качество, предназначен за

институции за професионално образование и
обучение” (координатор Квалификационен съвет на
Малта), www.eqavetmalta.org.mt
Първият продукт на проекта е доклада „Описание на
съществуващите системи за осигуряване на качество в
партньорските институции на организациите за
професионално образование и обучение”. Този доклад прави
преглед на съществуващите стандарти и процедури за
осигуряване на качество, както на програмно, така и на
институционално ниво, за четиримата партньори доставчици
на организациите за професионално образование и обучение
в Малта. Основният инструмент, използван за събиране на
изчерпателна информация свързана със съществуващите
структури за осигуряване на качество, е въпросник изготвен от
MQC, въз основа на десетте показатели посочени в
европейската референтна рамка за осигуряване на качество в
професионалното образование и обучение.
MQC осигури и друга много важна част от проекта, а именно
доклад за силните и слабите страни на системите за
осигуряване на качество в партньорските организации на
институциите за професионално образование и обучение.
Този доклад прави преглед на четирите системи за
осигуряване на качество, цитирани в първия доклад и
преценява до каква степен се прилагат нормите от
европейската референтна рамка за осигуряване на качество
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Изводите от първия тематичен семинар проведен във Виена на

изтъква областите, които се нуждаят от основни действия 14 и 15 юли са, че:
за по-добро спазване на стандартите EQAVET.
 Управлението на проекта EQAVET е от ключово значение
Двата доклада ще бъдат публикувани на сайта на
за добрата му реализация.
EQAVET Малта, който ще стартира по време на Първата

информационна конференция, която ще се проведе на 29
ноември 2011г.
 „Изграждане на качества и умения в Румъния –

Национална програма за реформи: популяризиране
на качеството” (координатор ARACIP, Румъния)
Проектът набляга на комуникационната стратегия и прави
необходимото за популяризиране на европейските
инструменти налични на румънски език. Работата по
проекта вече стартира и ще приключи през януари 2012г.
точно преди Конференцията, която ще се проведе през
февруари 2012г.
 „Популяризиране в Европа на националната

инициатива за осигуряване на качество и развитие в
областта на професионалното образование и
обучение” (координатори BIBB, Германия), www.deqavet.de/en/ENIQAB
В момента работата тече в две насоки. От една стана:
изготвяне на национални профили свързани с мерките за
осигуряване на качество в партньорските страни, което е
към своя край и от друга: мониторинг на десетте
национални пилотни проекта, акцентиращи върху
качеството на вътрешнофирменото обучение и
квалификацията на обучителите в рамките на
професионалното образование и обучение, което е в
процес на реализация. Следващата среща на пилотните
проекти е предвидена за февруари 2012г.

- Националният политически ангажимент и подкрепата
на Националните референтни точки за осигуряване на
качество (QANRPS) позволяват по-бързо и масово
прилагане и реализиране на EQAVET.
 Трябва да се взаимстват и прилагат най-успешните

практики и от други сфери.
- Висшето образование – заинтересованите страни да
управляват процеса на осигуряване на качество.
- Обучение за възрастни – да се направи
позициониране и преценка, за да се вземе пред вид
многообразието.
 Въздействието на EQAVET трябва да се измерва според

конкретните подобрения и резултати в областта на
професионалното образование и обучение, като
културата на качество може да позволи проследяване на
развитието на системите за осигуряване на качество в
областта на професионалното образование и обучение на
европейско равнище.
- Засилена употреба на показатели за качество.
Вторият семинар ще започне с обсъждане на заключенията от
първия и ще представи по-задълбочен анализ на ролята, която
играят заинтересованите страни в управлението на EQAVET.
Трите работни документа, около които ще се съсредоточат
дебатите по време на семинара ще акцентират върху:
 Примери за участие на заинтересовани страни на

европейско равнище.
 Вдъхновение от взаимодействието между националните

Вторият тематичен семинар организиран от Звеното, с цел
да събере екипите на петте проекта ще се проведе в
Брюксел на 12 декември (след обяд) и целия ден на 13
декември 2011.
Темата на втория семинар е „Ролята и участието на
заинтересованите страни в прилагането на рамката
EQAVET”.

проекти акцентиращи върху участието на
заинтересованите страни.
 Участие на заинтересованите страни в осигуряването на

качество в областта на професионалното образование и
обучение – Примери за различни подходи от други
световни практики.
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