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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με
την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση
δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και
η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν
χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

Το έργο μεταφέρει καινοτόμες τεχνικές για τη διασφάλιση της ποιότητας
στην ΕΕΚ, που προέκυψαν από ένα προηγούμενο έργο Leonardo da Vinci
με τίτλο "Εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης για τη Διασφάλιση της
Ποιότητας στην ΕΕΚ (BEQUAL)», που αρχικά αναπτύχθηκε και
εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 6 χώρες της ΕΕ και αργότερα επεκτάθηκε σε
άλλες 6 χώρες. Επί του παρόντος, το εργαλείο BEQUAL διατίθεται σε 11
γλώσσες και καλύπτει 12 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία,
Ελλάδα, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο
και Τουρκία). Το εργαλείο BEQUAL έχει χρησιμοποιηθεί από περισσότερα
από 450 εκπαιδευτικά ιδρύματα των χωρών αυτών, ενώ η Κοινότητα
Πρακτικής Εξάσκησης επεκτείνεται συνεχώς και γρήγορα, μέσω της
διαδικτυακής πύλης του BEQUAL και μέσω των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης.
Οι γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:
1. η ανάπτυξη της διασφάλισης της ποιότητας στα ιδρύματα ΕΕΚ, στις
εμπλεκόμενες χώρες, μέσω της προώθησης της αυτο-αξιολόγησης,
της συγκριτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της δικτύωσης στον
τομέα της ΕΕΚ
2. η προώθηση της χρήσης του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη
Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET) στα ιδρύματα ΕΕΚ
3. η πρακτική εφαρμογή του πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας στην
ΕΕΚ, μέσω της χρήσης ενός online εργαλείου συγκριτικής
αξιολόγησης και μιας βάσης καλών πρακτικών
4. η ενθάρρυνση της συζήτησης μεταξύ των ιδρυμάτων ΕΕΚ σε θέματα
διασφάλισης της ποιότητας
5. η προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και της ανταλλαγής
εμπειριών μέσω της βελτίωσης της θεματικής πύλης στη διασφάλιση
ποιότητας και της διεύρυνσης της Κοινότητας Πρακτικής Εξάσκησης.
Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:
1. να εξετάσει τις υπάρχουσες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της
ποιότητας στις συμμετέχουσες χώρες
2. να μεταφέρετε, να προσαρμόσει και να δοκιμάσει το εργαλείο
συγκριτικής αξιολόγησης και τη θεματική πύλη BEQUAL στη Λετονία,
την Τσεχία και τη Φινλανδία
3. να εμπλουτίσει τη θεματική πύλη με ποικίλο περιεχόμενο, έγγραφα,
συνδέσμους, άρθρα, βίντεο
4. να διαδώσει και να προωθήσει το εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης
σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
5. να διευρύνει την Κοινότητα Πρακτικής Εξάσκησης με περισσότερα
ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και να την
κινητοποιήσει μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Το έργο απευθύνεται σε παρόχους ΕΕΚ και ενδιαφερόμενους φορείς,
φορείς χάραξης πολιτικής, ερευνητές και επαγγελματίες του χώρου.
Βασίζεται και αξιοποιεί τις πολιτικές που αναπτύσσονται από το CEDEFOP,
τη ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού, το Πρόγραμμα Leonardo da Vinci και
το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην ΕΕΚ.
Συμβάλλει στις πολιτικές της ΕΕ με την προώθηση της χρήσης του EQAVET
σε παρόχους ΕΕΚ. Υποστηρίζει τη βελτίωση των συστημάτων διασφάλισης
της ποιότητας στην ΕΕΚ, με την προώθηση της συγκριτικής αξιολόγησης
και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των παρόχων ΕΕΚ. Θεσπίζει
ένα σημείο αναφοράς για θέματα διαχείρισης της ποιότητας και συμβάλλει
στην ανάπτυξη και την υιοθέτηση της εξάσκησης και του πολιτισμού της
αυτο-αξιολόγησης ως μέρος της διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ.

