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Η παρούσα έκδοση του ενημερωτικού δελτίου του EQAVET εξετάζει την εξέλιξη του
EQAVET από τις πρώτες ημέρες της διαδικασίας της Κοπεγχάγης. Υπογραμμίζει τη σημασία
της δέσμευσης με τους κύριους ενδιαφερόμενους, ιδίως τους κοινωνικούς εταίρους, στην
εφαρμογή αποτελεσματικών προσεγγίσεων διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ σε
επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ.
Στο Λουξεμβούργο, το Επιμελητήριο Εργαζομένων συμμετείχε ενεργά στην ανάπτυξη μιας
προσέγγισης με βάση τα προσόντα (με τη χρήση μαθησιακών αποτελεσμάτων), η οποία
στηρίζεται στη νομοθεσία για να δημιουργήσει ένα μοντέλο εταιρικής σχέσης μεταξύ του
κράτους, των εργαζομένων και των εκπροσώπων των εργοδοτών. Αυτά καθορίζουν από
κοινού τον τρόπο διαχείρισης και οργάνωσης του συστήματος ΕΕΚ. Το άρθρο του Carlo
Frising δείχνει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες EQAVET 2 και 4 για να
στηρίξουν αυτή τη διαδικασία. Παρέχουν ένα πλαίσιο για μια συνεκτική προσέγγιση στη
συλλογή πληροφοριών που μπορεί να οδηγήσει σε συστηματική παρακολούθηση των
επιδόσεων του συστήματος ΕΕΚ. Αυτή η συνεργατική προσέγγιση, σε συνδυασμό με το
πλαίσιο EQAVET, διασφάλισε την ανάληψη ευθύνης για αλλαγή σε όλο το σύστημα.
Ο Christian Sperle από την SMEunited τονίζει ότι η σύσταση και το δίκτυο EQAVET, με τη
συμμετοχή 34 ευρωπαϊκών χωρών και των ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων, αποτελούν μια
στέρεη βάση για την εντατικοποίηση της συνεργασίας στον τομέα της διασφάλισης της
ποιότητας σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τομεακό επίπεδο. Επισημαίνει επίσης τη
σταδιακή προσέγγιση στην αλλαγή, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο του τρόπου με τον
οποίο εργαζόμαστε στο EQAVET. Αυτή η βήμα προς βήμα προσέγγιση έφερε το EQAVET
πιο κοντά στον κύριο στόχο του για καθιέρωση μιας κοινής, πανευρωπαϊκής αντίληψης της
ποιότητας στην ΕΕΚ. Εξετάζοντας το μέλλον του EQAVET, τονίζει ότι το EQAVET πρέπει να
συνεχίσει την υφιστάμενη βαθμιαία και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση η οποία βασίζεται
στη στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Η
αυξανόμενη σημασία των ψηφιακών δεξιοτήτων, οι μέθοδοι ψηφιακής διδασκαλίας και
εκμάθησης, ο έγκαιρος προσδιορισμός των αναγκών σε δεξιότητες και η ανώτερη ΕΕΚ θα
αποτελέσουν νέες προκλήσεις. Η μεγαλύτερη ευθυγράμμιση με τη διαδικασία εφαρμογής
του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) θα είναι.
Σε άρθρο της Jenny Conroy των Συμβουλίων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Ιρλανδίας
(ETBI) διερευνάται ο ρόλος των διαδοχικών προγραμμάτων εργασίας του EQAVET για την
οικοδόμηση μιας κουλτούρας διασφάλισης της ποιότητας στα κράτη μέλη. Το υλικό που
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων εργασίας – οι ανταλλαγές βέλτιστων
πρακτικών, οι δραστηριότητες μάθησης από ομοτίμους, οι πόροι ανάπτυξης και
παρακολούθησης, συνέβαλε στην επίτευξη του οράματος της κοινότητας πρακτικής του
EQAVET, δηλαδή στην ενσωμάτωση μιας κουλτούρας διασφάλισης της ποιότητας μέσω της
ανάπτυξης ενός ενημερωμένου και ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των κρατών μελών.
Το EQAVET συνέβαλε στη στήριξη της ανάπτυξης μιας κοινότητας πρακτικής για τη
διασφάλιση της ποιότητας, η οποία οικοδομείται γύρω από τη στήριξη, τη συλλογική
εργασία, την κοινή αντίληψη, την ανταλλαγή εμπειριών και τη δημιουργία νέων οραμάτων
που μπορούν να επηρεάσουν την αλλαγή.
Η ιστορική αναδρομή της ευρωπαϊκής προσέγγισης για τη διασφάλιση της ποιότητας της
ΕΕΚ σκιαγραφείται σε ένα άρθρο της Barbary Kelly, η οποία διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο

στην ανάπτυξη του EQAVET από τα πρώτα στάδια της ευρωπαϊκής συνεργασίας για τη
διασφάλιση της ποιότητας της ΕΕΚ. Με την πάροδο του χρόνου, το δίκτυο EQAVET
διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στη στήριξη των κρατών μελών, ώστε αυτά να μεταρρυθμίσουν
τα συστήματα ΕΕΚ.
Τα εθνικά σημεία αναφοράς (NRP) που δημιουργήθηκαν ως αποτέλεσμα της σύστασης
διαδραματίζουν πλέον κεντρικό ρόλο στη στήριξη των κρατών μελών για τη μεταρρύθμιση
και τη βελτίωση των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας ΕΕΚ. Ενόψει του εύρους των
μελλοντικών προκλήσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, η διασφάλιση της ποιότητας
ΕΕΚ θα απαιτήσει ακόμα υψηλότερα επίπεδα ευρωπαϊκής συνεργασίας και σύμπραξης,
οδηγώντας σε περαιτέρω επανασχεδιασμό και επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο θα
στηριχθούν καλύτεραοι πρωτοβουλίες πολιτικής.
Το έργο EQAVET στην Πράξη που συντονίζεται από το Folkuniversitetet (Σουηδία) αποτελεί
παράδειγμα ευρωπαϊκού σχεδίου που ανέπτυξε κατευθυντήριες γραμμές
προσανατολισμένες προς τον φορέα παροχής για την αποτελεσματική εφαρμογή των
κριτηρίων EQAVET στα εθνικά πλαίσια. Ο καινοτόμος χαρακτήρας αυτού του έργου
συνδυάζει την προσέγγιση της ΕΕ από την κορυφή προς τα κάτω σε κριτήρια, περιγραφείς
και δείκτες με από κάτω προς την κορυφή προσέγγιση προσανατολισμένη προς τον φορέα
παροχής.
Σε άρθρο του Γιώργου Κωστάκη, μαθαίνουμε ότι η ανάλυση του Cedefop σχετικά με την
πρόοδο στη συνέχεια του ανακοινωθέντος της Μπριζ δείχνει ότι η ώθηση της σύστασης
EQAVET του 2009 βοήθησε τις χώρες να βελτιώσουν την ποιότητα της ΕΕΚ συνδυάζοντας
ολοένα και περισσότερο την αυτοαξιολόγηση και την εξωτερική αξιολόγηση. Οι
περισσότερες χώρες έχουν επικεντρωθεί στα πλαίσια διασφάλισης της ποιότητας για τους
φορείς παροχής ΕΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης εργαλείων και κατευθυντήριων
γραμμών για συνεχή βελτίωση. Ορισμένες χώρες, ανταποκρινόμενες στην ασαφή
διαχωριστική γραμμή μεταξύ αρχικής και συνεχούς ΕΕΚ, έχουν αναπτύξει συνεκτικά και
ολοκληρωμένα συστήματα διασφάλισης της ποιότητας.
Σύντομες ενημερώσεις παρέχονται επίσης στο φόρουμ του EQAVET που
πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου στο Ελσίνκι κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής
Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2019 και στην πρόοδο της ευρωπαϊκής ομάδας
εμπειρογνωμόνων για την παρακολούθηση αποφοίτων στην οποία η γραμματεία του
EQAVET διαδραματίζει σημαντικό υποστηρικτικό ρόλο.
Η Επιτροπή παρέχει επίσης σύντομη ενημέρωση σχετικά με τον προγραμματισμό που
αφορά τη μεταβατική περίοδο μετά τη λήξη της τρέχουσας εντολής της γραμματείας του
EQAVET.

