
 

 

 

 

Резюме на бюлетина на EQAVET от декември 2018 година 

 

Използването на проследяване на дипломирани лица за подобряване на 

осигуряването на качеството на ПОО се превръща в основна идея за размисъла върху 

политиката за образование и обучение. Настоящият бюлетин на EQAVET се фокусира 

върху този въпрос и събира примери по какъв начин държавите членки подхождат към 

него в проекти, финансирани от „ЕРАЗЪМ+“. Той също така докладва важна дейност 

за взаимно обучение относно проследяването на дипломирани лица, която се състоя 

във Финландия тази есен, и за идеите, получени от последния форум на EQAVET. 

В уводната статия на Матие Исокалио, генерален секретар на Асоциацията на 

европейските доставчици на ПОО (EUproVET), научаваме за главната роля, която 

доставчиците на ПОО могат да играят в процесите на проследяване. От гледна точка 

на доставчиците на ПОО проследяването на дипломирани лица е задължителна част 

от дадена система за осигуряване на качеството и представлява фокус на последната 

препоръка на Съвета относно използването на това проследяване за реклама на 

продуктивността и пригодността за заетост като отличен принос към развитието на 

висококачествено ПОО. 

В Хърватия Агенцията за професионално образование, обучение и образование за 

възрастни (AVETAE) е започнала пилотен проект за проследяване на завършили ПОО 

лица на ниво доставчик на ПОО. Въпреки че е още в ранен етап, проектът вече 

осигурява важни идеи относно използването на проучвания и анкети в разработването 

на ефективни системи за проследяване на ниво доставчик. Получената посредством 

тази методология информация е ключова за доставчиците на ПОО, тъй като им 

позволява да подобрят предлагането чрез съчетаване на обучението с нуждите на 

пазара на труда и насърчаване на личното и професионалното израстване на 

учащите. 

Важността на проследяването като загриженост за националните референтни точки 

(НРТ) на EQAVET се потвърждава и от дейността за взаимно обучение (ДВО), 

организирана от финските НРТ през октомври, която беше посветена на системите за 

проследяване и начините за използването им в подкрепа на подобряването на 

качеството на предлаганото ПОО. Законодателната основа за проследяването и 

възприемането му в различна културна среда, както и връзките с финансирането на 

доставчика бяха интересни теми, разгледани в тази ДВО. 

 

Политическата важност на проследяването се доказва от сформирането на експертна 

група от страна на Европейската комисия с цел да бъде подкрепена Препоръката за 

проследяване на дипломирани лица1. Секретариатът на EQAVET е представен в тази 

група, която ще работи в областта на висшето образование и ПОО, ще се фокусира 

върху квалификациите от ниво 4 и нагоре според ЕКР, ще обмисли използването на  

 

                                                           
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0249 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52017DC0249


 

 

 

 

административни данни и такива от проучвания и ще изследва въпроси относно 

политиката и прилагането. 
 

Взаимното обучение продължава да е важна част от методологията, използвана в 

Мрежата на EQAVET като средство за споделяне на опит и задълбочаване на 

познанията ни по ключови теми в осигуряването на качеството на ПОО. За тази цел 

Бюлетинът докладва за две дейности по взаимно обучение (ДВО): 

1. ДВО, организирани от Секретариата на EQAVET в съюз с Националния 

институт за образование (NÚV) в Чехия, разгледаха ефикасни начини за 

включването на учители, треньори и учащи в четирите етапа на цикъла по 

качество (планиране, прилагане, оценка на резултатите и преглед на 

програмите за ПОО), заедно с подходящи показателни дескриптори на EQAVET 

и показатели. 

2. ДВО започват все повече и повече да се наблюдават в НКЗ като централни 

аспекти на работните им програми в „ЕРАЗЪМ+“, както се вижда в ДВО на тема 

отзиви от други хора като начин за подкрепа на осигуряването на качеството, 

организирано от италианските НКЗ с подкрепата на колеги от Финландия, 

Румъния и Гърция през май 2018 г. 

 

Също така, Бюлетинът илюстрира по-широкото въздействие на EQAVET, което се 

наблюдава в доклада на Европейската фондация за обучение (ETF) и работата и по 

развитието на осигуряване на качество на ПОО в страни с ETF. Рамката на EQAVET 

предлага рамково решение за тези страни, за да локализира усилията им за 

осигуряване на качество и да разпита наново за техните политики. Тя също така 

позволява на страните да изследват изравняването на политиките за осигуряване на 

качество с тези на ЕС. С учредяването на форума за ETF относно осигуряването на 

качество на ПОО през 2017 г. има растящо ниво на сътрудничество с мрежата на 

EQAVET и НЗК. 

Бюлетинът включва и кратка статия от Хелене Сабах от DEQA-VET относно немския 

опит в базираното на работа обучение. 

Последният форум на EQAVET, който се състоя във Виена през ноември 2018 г. като 

част от Европейска седмица на професионалните умения, беше кулминацията в 

работата ни. Той се фокусира върху гласа на учащите и важността на ролята им за 

подобряване на качеството на ПОО. Сред резултатите от тази среща беше 

споразумението между участниците, че обучаемите са ключови партньори в 

развитието на ефикасни системи за ПОО с осигурено качество. Предлагането на 

курсове за обучаемите трябва да бъде все повече задвижвано от изискванията, както 

и от презумпцията, че полезното за обучаемия е също така полезно за работодателя и 

обществото. ПОО е първият избор за обучаемите в много страни. Стойността на ПОО 

ще продължи да се увеличава, тъй като много обучаеми разказват истории за успеха 

си и обясняват защо избират да завършат първоначалната програма за ПОО. 

Участието на членовете на ЕФО в подобни срещи беше новост и получи широка 

подкрепа от членовете ни и от държавите от ЕФО, които се включиха. 

 


