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В това издание на бюлетин EQAVET се 
насочваме към предизвикателствата, пред 
които се изправя европейското професионално 
образование и обучение (ПОО) и към 
съществената роля, която управлението на 
качеството, и по-конкретно Цикълът за качество 
на EQAVET, могат да играят при предоставяне 
на възможности на системите за ПОО да 
разработят свои подходи за справяне с тези 
предизвикателства.  

В края на 2010 г. комюникето от Брюж ясно 
поставя ПОО на челно място сред усилията на 
държавите-членки да се справят с 
предизвикателствата, които европейските 
общества срещат във времето на дълбока 
икономическа криза в Европа.  Както бе 
посочено от комисар Vassiliou, основните цели 
на ПОО трябва да „допринесат за възможности 
за трудова заетост и икономически растеж от 
една страна и от друга страна – да отговорят на 
все по-големите предизвикателства пред 
обществото, по-конкретно по отношение на 
социалната кохезия“.  Комюникето от Брюж 
представя нова визия за ПОО и набор от 
стратегически цели, придружени от конкретни 
резултати, които ще информират политиката в 
сферата на ПОО за следващите 10 години.  

Конференцията в Брюж, организирана от 
Белгийското председателство, разгледа 
важността от гарантиране на качеството при 
осигуряване на прозрачност между системите и 
по-силни връзки между ПОО и висшето 
образование, което ще бъде ключов фактор при 
изграждането на култура на учене през целия 
живот, за да се даде възможност на гражданите 
да участват пълноценно в обществото и да 
продължат своето професионално и личностно 
развитие през целия  живот.   

След 2-рия годишен форум на EQAVET, 
проведен в Будапеща, фокусът бе насочен 
решително към важността на подпомагане на 
държавите-членки при укрепване на техните 
системи за управление и осигуряване на 
качеството, за да се насърчи висококачествено 
ПОО. Според думите на д-р Czomba, унгарският 
министър за политика на трудова заетост, 
Препоръката на EQAVET позволява на 

държавите-членки да отговорят на настоящите 
предизвикателства чрез засилване на 
сътрудничеството в ЕС в сферата на 
образованието и обучението, и чрез 
подпомагане на качеството и компетентностите 
на персонала в сферата на образованието.     

Годишният форум отбеляза приключването на 
първия етап на работната програма на EQAVET 
за периода 2010-2012 г. с представянето на 
Цикъла за качество на EQAVET – ИТ-базиран 
ресурс, който да подпомогне държавите-членки 
при разработването на техните национални 
подходи за прилагане на препоръката.  Този 
ресурс, разработен чрез работните групи на 
EQAVET, предоставя практическа подкрепа за 
държавите при изграждането и при мониторинга 
на прилагането на техните национални подходи 
за използването на референтната рамка на 
EQAVET.  

Насочен към бъдещето, годишният форум 
подчерта важността от ангажиране на 
доставчиците в сферата на ПОО и на 
социалните партньори на национално равнище, 
за да се гарантира успешното прилагане на 
препоръката. 

Експертите от EQAVET подчертаха връзките 
между доброто управление на качеството при 
осигуряването на ПОО, по-конкретно приноса на 
референтната рамка на EQAVET, и 
съществената роля на националните 
референтни точки при подпомагане 
разработването на националните подходи за 
използване на Цикъла за качество.  

В това издание наблягаме на важността от 
създаване на динамична култура на 
сътрудничество по въпроса за управление и 
осигуряване на качеството на европейско 
равнище. През последните няколко месеца бяха 
предприети конкретни стъпки за ангажиране с 
други европейски инициативи за осигуряване на 
качеството, а именно – национални проекти за 
подпомагане на  използването и развиването на 
референтната рамка на EQAVET в национален 
контекст, както и проекта QALLL.         
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