
Този бюлетин отразява новия политически контекст за продължаващата ни работа в EQAVET, обусловен 
от издадения наскоро политически документ на Комисията „Преосмисляне на образованието“, и важната 
роля, която може да играе висококачественото професионално образование и обучение (ПОО) за 
справяне с тежкото положение с безработицата сред младите хора. Като ключови съставни части на 
ефективното ПОО се определят рамките за осигуряване на качество, базиращото се на конкретни факти 
формиране на политики като основа за увеличаване ефективността и ефикасността на системите и 
повишената приемственост между ПОО и висшето образование.

На EQAVET мрежата е отредена основна роля в 
справянето с предизвикателствата, посочени в 
документа „Преосмисляне на образованието“ и 
цялостната стратегия „Европа 2020“, особено предвид 
на това, че тази мрежа предоставя обща отправна точка 
за рамките за осигуряване на качество на национално 
равнище, повишената прозрачност между рамките и 
взаимното признаване.

Работната програма на EQAVET за периода 2013-2015 
г. определя редица области, в които нашата работа по 
осигуряване на качество може да бъде в подкрепа на 
държавите членки за повишаване качеството на ПОО 
чрез:

• Изготвяне на насоки, които могат да се използват в 
различни форми на обучение на работното място;

• Изясняване на отношението между рамката 
EQAVET и други подходи за осигуряване на 
качество с цел заздравяване на взаимното доверие 
и повишаване прозрачността и мобилността в 
системите за ПОО и между тях;

• Задълбочаване на разбирателството между 
европейските стандарти и насоки и рамката 
EQAVET с цел насърчаване повишаването 
на приемствеността между ПОО и висшето 
образование в контекста на ученето през целия 
живот;

• Сътрудничество с различните сектори за решаване 
на въпроси като осигуряването на качество при 
основаното на практическа работа обучение и 
продължаващото ПОО, особено с акцент върху 
удовлетворяването на бъдещите нужди по 
отношение на уменията;

• Засилване на сътрудничеството както с 
Европейската квалификационна рамка (EQF — 
ЕКР), така и с Европейската кредитна система за 
професионално образование и обучение (ECVET) 
с цел уреждане на въпроси като прозрачността и 
признаването на квалификациите, валидирането на 
неформалното обучение и самостоятелното учене и 
професионалното ориентиране през целия живот.

Представяме някои примери за добри практики 
от Австрия и Нидерландия, които демонстрират 
как две национални системи за ПОО включват 
заинтересованите страни в осигуряването адекватността 
на програмите за ПОО спрямо пазара на труда, 
подпомагането на професионалното развитие 

на учителите и обучаващите и гарантирането на 
непрекъснатото качество и приложимост на основаното 
на практическа работа обучение. Новият член на 
EQAVET Швейцария ни показва как се осигурява 
приемственост на всеки етап от образованието, как 
се способства за ефективно ангажиране на малките 
и средни предприятия и как се поддържа ефективно 
осигуряване на качество на всяко равнище.

Включили сме и гледната точка на доставчиците 
на ПОО, като сме отразили предложенията им за 
практически стъпки, необходими за изпълнението 
на целта от Брюж за повишаване качеството 
и ефективността на ПОО, както и неговата 
привлекателност. В това отношение ключовите области 
са необходимостта от акцентиране върху бъдещите 
изисквания по отношение на уменията, увеличаването 
на възможностите за професионално развитие на 
учителит в реална фирмена работна среда, по-
активното прилагане на свързани с рамката на EQAVET 
партньорски проверки на равнище доставчици на 
ПОО, както и по-смисленото сътрудничество между 
доставчиците на ПОО и работодателите. 

Важността на сътрудничество с работодателите е 
акцентирана от Европейската асоциация на занаятите и 
малките и средните предприятия (UEAPME) в издадения 
наскоро от нея документ, изразяващ позицията относно 
прилагането на инструментите на ЕС за осигуряване 
на прозрачност - EQAVET, EQF и ECVET, в който се 
разглежда необходимостта от засилено сътрудничество 
между всички заинтересовани страни на европейско, 
национално, регионално и секторно равнище, както и 
нуждата да се насърчава партньорското обучение и да 
се демонстрира как напредъкът в разработването на 
ефективни подходи за осигуряване на качество в ПОО 
може да допринесе за повишаване на пригодността за 
заетост.

На проведения през март годишен форум на EQAVET 
бе подчертано колко е важно да се използват 
предоставените от работната програма за 2013-2015 г. 
възможности в пълния им потенциал, за да се гарантира 
фокусирането върху важността на ефективните подходи 
за осигуряване на качество, свързани с рамката на 
EQAVET, при подпомагане на системите и доставчиците 
на ПОО в справянето с предизвикателствата, отразени 
в комюникето от Брюж, документа „Преосмисляне 
на образованието“, стратегията „Европа 2020“ и 
продължаващите политически усилия на европейско и 
международно равнище.
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