
 

В това издание на бюлетина EQAVET са 

застъпени две основни тематични 

направления. На стратегическо равнище 

разглеждаме регламентирането на 

Европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ЕСИФ) за 2014–2015 г., което е от 

особен интерес за EQAVET. Освен това, с 

взор към бъдещето, насочваме вниманието 

на читателя към Европейското пространство 

на уменията и квалификациите (European 

Area of Skills and Competencies - EASQ), 

което по всяка вероятност ще окаже 

съществено въздействие върху развитието 

на образованието и обучението в ЕС, и по-

конкретно върху следващия етап от 

работата по инструментите за мобилност и 

прозрачност в рамките на Копенхагенския 

процес. Силен акцент е поставен и върху 

опита на отделните държави членки при 

прилагането на съответно избрания от тях 

подход за осигуряване на качество на 

професионалното образование и обучение 

(ПОО) в съответствие с EQAVET. 

Стратегически контекст 

Много важно от гледна точка на ЕСИФ е 

изискването за наличие на национална или 

регионална стратегическа рамка на 

политиката за подобряване на качеството и 

ефективността на системите за ПОО като 

едно от предварителните условия за 

финансиране по структурните фондове. 

Това условие може да бъде удовлетворено 

чрез установяването на национален подход 

за осигуряване на качество в съответствие с 

EQAVET.  

Основна част от наскоро проведения 

EQAVET годишен форум е посветена на 

обсъждането на последиците от EASQ за 

бъдещото развитие на нашата работа, 

свързана с осигуряването на качество на 

европейско равнище. Участниците в 

годишния форум приемат, че EASQ има 

важна роля като двигател на реформите в 

ПОО и осигуряването на качество, за 

обезпечаването на повишена прозрачност и 

взаимно разбиране и предприемането на 

действия за по-голяма съвместимост с 

другите европейски инструменти и 

инициативи за прозрачност.  

Прилагане на национално равнище 

По отношение на текущото изпълнение на 

EQAVET примерите от Италия, Франция и 

Хърватия доказват въздействието от 

работата на европейско равнище върху 

отделните държави членки. 

В Италия е видно, че във времена на 

икономическа криза европейската мрежа 

действа като катализатор на развитието на 

политиката в национален контекст и 

способства за разработването на подход 

към осигуряването на качество на ПОО, 

който е допълващ и интегриран в цялостния 

национален подход за учене през целия 

живот, включващо образование, обучение, 

заетост и социално приобщаване. 

Във Франция се наблюдава съществен 

принос на EQAVET и ECVET (Европейска 

система за кредити в професионалното 

образование и обучение) в подкрепа на 

развитието на политики на национално 

равнище. Два големи проекта (MEN-ECVET 

и QALEP) са насочени към разработването 

на мерки в подкрепа на практикуващите 

специалисти и доставчиците на ПОО за 

определянето на обучителни подходи в 
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съответствие с двата инструмента. По-

конкретно, придобитият в рамките на 

QALEP опит се разпространява на 

национално равнище чрез създаването на 

план за обучение относно осигуряването на 

качество, предназначен за ръководни кадри 

в училищата. 

В Хърватия EQAVET има принос за 

развитието на текущата работа, свързана с 

осигуряването на качество на ПОО като 

един от приоритетите на стратегията за 

развитие на системата за ПОО за периода 

2008–2013 г., в която основна приоритетна 

област е въвеждането на система за 

осигуряване на качество. EQAVET 

способства и за изграждането на 

национален подход за осигуряване на 

качество, почиващ върху принцип, 

предполагащ извършването на самооценка 

от училищата чрез националната рамка за 

осигуряване на качество на ПОО.  

Примерите от тези три държави са 

подкрепени от обратната информация, 

получена от държавите членки в хода на 

годишния форум – те подчертават 

значението на EQAVET като катализатор на 

реформите и модернизацията на ПОО, 

необходимостта от текуща работа по 

изпълнението, особено във връзка с 

резултатите от учебния процес, и колко е 

важно към образованието и обучението да 

се подхожда от гледна точка на ученето 

през целия живот. 

Текуща подкрепа по линия на работната 

програма EQAVET 

В заключителната част на бюлетина е 

представен онлайн ресурс, разработен от 

работните групи по EQAVET във връзка с 

проследяването на резултатите от 

Декларацията от Брюж, най-вече относно 1) 

създаването на рамки за осигуряване на 

качество в съответствие с EQAVET до 

2014 г. и 2) създаването на обща рамка за 

осигуряване на качество за доставчиците на 

ПОО до края на 2015 г., която рамка да се 

прилага и за  обучението в работна среда, и 

да  е съвместима с рамката EQAVET. 

Представени са и кратки доклади от 
партньорските учебни дейности относно 
въздействието на осигуряването на 
качество в началното ПОО, проведени във 
Виена през май, и от конференцията на 
алиансите, проведена в Брюксел през 
април. 

  


