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Projekt přenos inovačních technik pro zajišťování kvality v oblasti
odborného vzdělávání a přípravy vyplýval z předchozího projektu Leonardo
da Vinci "Nástroj srovnávání (benchmarking) pro zajišťování kvality v
odborném vzdělávání a přípravě (BEQUAL)". Ten byl původně vyvinut a
pilotován v 6 zemích EU a rozšířen do dalších 6 zemí. V současné době
existuje nástroj BEQUAL v 11 jazycích a pokrývá 12 zemí (Rakousko,
Bulharsko, Francie Německo, Řecko, Itálie, Litva, Polsko, Rumunsko,
Španělsko, Spojené království a Turecko). Nástroj BEQUAL použilo v těchto
zemích více než 450 vzdělávacích institucí, zatímco Společenství praxe se
neustále a rychle rozšiřuje, a to prostřednictvím portálu BEQUAL a
prostřednictvím sociálních médií.
Obecné cíle projektu jsou:
1. Rozvíjet zajišťování kvality v institucích odborného vzdělávání a
přípravy v zúčastněných zemích, a to prostřednictvím podpory
sebehodnocení, kvalitního srovnávání (benchmarkingu) a vytváření
sítí v odborném vzdělávání a přípravě.
2. Podporovat používání Evropského referenčního rámce pro
zajišťování kvality (EQAVET) v institucích odborného vzdělávání a
přípravy.

Educational Association,o.s.
www.educationalassociation.eu

3. Umožnit praktické uplatňování rámce zajišťování kvality v odborném
vzdělávání a přípravě pomocí on-line nástroje benchmarkingu a
databází osvědčených postupů (příkladů dobré praxe).
4. Podporovat diskuse mezi institucemi odborného vzdělávání a
přípravy v otázkách zajišťování kvality.

Suoman Laatuyhdistys ry
www.laatukeskus.fi

5. Podporovat mezinárodní spolupráci a výměnu zkušeností
prostřednictvím posílení tematického portálu při zajišťování kvality
a rozšíření Společenství praxe.
Konkrétní cíle projektu jsou:
1. Prozkoumat stávající přístupy k zajištění kvality v zúčastněných
zemích.
2. Obohatit tematický portál různými obsahy, dokumenty, odkazy,
články, videi.
3. Šířit a prosazovat nástroj benchmarkingu na regionální, národní a
evropské úrovni.
4. Rozšířit komunitu praxe o více institucí odborného vzdělávání a
přípravy a mobilizovat je prostřednictvím sociálních médií.
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finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá
výlučně autor. Publikace (sdělení)
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komise a Evropská komise
neodpovídá za použití informací, jež
jsou jejich obsahem.

V projektu se zaměřujeme na poskytovatele odborného vzdělávání a
přípravy a zainteresované strany, tvůrce politik, výzkumné pracovníky a
odborníky. Posilujeme a využíváme politiky rozvíjené CEDEFOPem,
Generálním ředitelstvím pro vzdělávání a kulturu, programem Leonardo da
Vinci a Evropskou sítí pro zajišťování kvality v oblasti odborného
vzdělávání. Přispíváme k politikám EU podporou využívání EQAVET
poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy. Podporujeme zlepšování
systémů zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě podporou
srovnávání (benchmarkingu) a výměnou osvědčených postupů mezi
poskytovateli OVP. To vytváří referenční bod pro přístupy řízení kvality a
přispívá k rozvoji a přijetí sebehodnotící praxe a kultury v rámci zajišťování
kvality v odborném vzdělávání a přípravě.

