
Образованието и обучението са от основно 
значение за успеха на Лисабонската програма и 
стратегията за последващи действия за периода 
до 2020 г. Висококачественото професионално 
образование и обучение (ПОО) ще играе 
ключова роля за осигуряване на подготвеността 
на обществата да отговорят на 
предизвикателствата, породени от 
икономическия спад, и на подходящия 
балансиран набор от умения и компетенции, 
които да помогнат на хората да водят 
задоволяващ изискванията им личен и 
професионален живот. 

EQAVET — подпомага осигуряването на 
качеството на ПОО 
Със стартирането на EQAVET в началото на 
2010 г. европейската дейност в областта на 
осигуряването на качеството на ПОО навлезе  
в нова и вълнуваща фаза. Продължавайки 
традицията на сътрудничество между страните,  
характерна за дейността от 2005 г. насам, 
EQAVET вече включва всичките 27 държави, 
членки на ЕС, както и от ЕИП и държавите 
кандидатки, които имат право да участват  
в Програмата за обучение през целия живот.  
Силно са представени и социалните  партньори 
на европейско равнище, както и други 
неправителствени организации, работещи  
в областта на ПОО. 
Три са основните приоритети на EQAVET през 
следващите години: 

 Гарантиране на пълното интегриране на 
новите членове в работата по 
осигуряване на качеството на ПОО на 
европейско равнище. 

 Използване на съществените резултати 
от извършената работа в рамките на 
ЕМОКПОО (Европейска мрежа за 
осигуряване на качество в 
професионалното образование и 
обучение) и гарантиране на напредъка на 
процеса на европейско сътрудничество. 

 Гарантиране, че предприетата в EQAVET 
дейност подкрепя измерението за 
осигуряване на качеството на ЕКР  
и Европейската кредитна система за ПОО. 

 
Значение на националните референтни точки 
Националното измерение на тази дейност също 
е много важно. Затова националните 
референтни точки за осигуряване на качеството, 
които всички държави бяха поканени да 
създадат, ще играят ключова роля за 
гарантиране на участието на институциите, 
предоставящи ПОО и другите ключови 
заинтересовани страни в процеса на въвеждане 
на референтната рамка в националните системи 
за ПОО. 
 

Насоки за подпомагане на прилагането на 
референтната рамка за осигуряване на 
качеството 
Референтната рамка е насочена към следните 
четири етапа от цикъла за осигуряване на 
качеството: планиране; прилагане; оценка; 
преглед и внасяне на изменения. Четирите 
етапа на рамката могат да се прилагат на 
системно равнище или в рамките на дейността 
на отделната институция, предоставяща услуги 
за обучение. 
През последните две години в резултат на 
работата на представителите на държавите 
членки и европейските партньорски организации 
бяха изготвени насоки за използването на 
рамката с цел подпомагане на осигуряването на 
качеството. Тези насоки, които са публикувани 
на www.eqavet.eu, включват поредица от 
взаимосвързани „градивни единици“, 
необходими за гарантиране на ефективното 
управление в рамките на националната или 
регионалната система или в обучаваща 
институция. 

Показатели в подкрепа на качеството 
Държавите членки се приканват да използват 
показателите, предоставени в Приложение II към 
Препоръката, като инструментариум за 
подпомагане на развитието на култура на 
осигуряване на качеството.  Как тогава трябва 
да анализираме и докладваме данни за 
показателите? Основна характеристика на тази 
дейност е, че информацията за показателите 
позволява на системите и на институциите, 
предоставящи ПОО: 1) да формулират 
стратегически приоритети на политиката; 2) да 
определят постижими цели; 3) да ги изпълняват; 
4) да правят оценка до каква степен са 
постигнати тези цели. 
Като се има предвид, че референтната рамка 
следва да се прилага на доброволна основа на 
равнище държави членки, всяка страна избира 
индивидуално от наличния набор от десет 
показателя. Това решение несъмнено се 
определя от подхода (осигуряване на качеството, 
подобряване на качеството или контрол на 
качеството), който е най-подходящ за 
конкретните условия, като държавите членки 
могат дори да решат да прилагат различни 
подходи към различните области. От друга 
страна, на европейско равнище подходът за 
осигуряване на качеството изглежда трябва да 
отговори на необходимостта от насърчаване на: 
а) общо разбиране и изучаване на въпросите  
в областта на качеството в Европа; б) 
съответствие между инициативи в областта на 
качеството на регионално и/или национално 
равнище и в цяла Европа; в) обмен на 
информация и практики; г) постигане на 
консенсус между заинтересованите страни. 
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