
 

Това издание на бюлетин EQAVET е насочено 
към две важни области, които са съществени 
компоненти на висококачественото ПОО. 
Контекстът на фокуса е изпълнението на 
EQAVET препоръката и партньорствата, които 
са необходими на национално ниво, за да се 
осигури добавена стойност на ПОО. Втората 
област на насоченост е тясно свързана с 
първата, а именно значимостта на 
сътрудничеството с доставчиците на ПОО на 
европейско и национално ниво, което е от 
голямо значение за институциите в сферата 
на ПОО. 

В широкообхватна статия, отговаряща на 
въпросите, повдигнати от националните 
представители, Европейската комисия 
разглежда значимостта на укрепването на 
културата за осигуряване на качество на 
национално ниво и как националните 
референтни точки могат най-добре да бъдат 
подпомогнати, за да развият своята роля. 
Взаимодействието между ключовите 
участници и значимостта на стабилните 
партньорства както на европейско ниво, така и 
на ниво държави-членки, са от основно 
значение за гарантирането на ефективното 
изпълнение на EQAVET препоръката. 

Идеята на партньорството е развита със 
съдействието на представителите на 
доставчика в сферата на ПОО на европейско 
ниво. Ефективно и висококачествено ПОО е 
възможно само тогава, когато е подкрепено от 
ефективни партньорства на ниво изпълнение. 
Тази идея е изследвана допълнително по 
време на обсъждането как да се гарантира, че 
стратегическите цели и реалните резултати на 
комюникето от Брюж ще станат реалност във 
всички системи за ПОО. Доставчиците на ПОО 
са ключови действащи лица когато става дума 
за оформяне на ПОО, което ангажира 
ефективно участниците и пазара на труда и 
което отговаря на постоянно развиващите се 
нужди на заетостта. Преподавателите и 
обучаващите осигуряват връзката, чрез която 
могат да бъдат изпълнени стратегическите 
цели на европейско ниво и имат огромно 
значение за подготовката на обучаемите. 

Целевите проучвания винаги са полезен 
източник на информация и предоставят 
възможности за обмен на опит, който е от 
значение за лицата, работещи в рамките на 
системите. Словенското целево проучване 
предоставя конкретни примери за ефективно 
партньорство между училищното ръководство 
и неговия мениджър по качеството и за 
ангажираността и отдадеността на учителите 
относно развиването на практиките при 
обучение, което включва много от добрите 
практики, присъщи за ефективните системи за 
управление на качеството. Това целево 
проучване предоставя отражение на  
развиването на ефективни връзки с 
работодателите, значимостта на текущото 
самооценяване и подобряване на качеството, 
и на непрекъснатата връзка с обучаемите, за 
да се отговори по подходящ начин на техните 
нужди. Това са опорите на отличните системи 
за управление на качеството. 

В бюлетина са включени и:  кратка 
информация относно третия годишен форум 
на EQAVET, проведен в Елсинор, Дания през 
март 2012 г., по време на който членовете на 
EQAVET имаха възможността да обсъдят 
работата, която трябва да се извърши на ниво 
ЕС, което показа значимостта да се 
подпомагат държавите-членки в укрепването 
на техните системи за управление и 
осигуряване на качество, за да се насърчи 
висококачественото ПОО; общ преглед на 
публикация, включващ представяне на 
брошурата, посветена на онлайн инструмента 
за цикъл на качеството на EQAVET; 
интересните резултати от проучване, 
проведено от Европейската организация на 
ученическите съвети (OBESSU) сред 
нейните членове; преглед на проект BEQUAL, 
който работи по онлайн инструмент за 
сравнителен анализ, за да позволи на 
доставчиците в сферата на ПОО да 
разработят системи за гарантиране на 
качеството, базирани на цикъла за качество 
EQAVET, и актуализация относно напредъка в 
проектите, подкрепени от MENON. 
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