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Toto vydanie spravodajcu EQAVET sa zameriava na vývoj rámca EQAVET od prvých dní
kodanského procesu. Zdôrazňuje význam spolupráce s kľúčovými zainteresovanými
stranami, najmä so sociálnymi partnermi, pri zavádzaní účinných prístupov
k zabezpečovaniu kvality v oblasti OVP na úrovni členských štátov a EÚ.
V Luxemburgu bola komora zamestnancov priamo zapojená do rozvoja prístupu založeného
na kompetenciách (využívajúcich výsledky vzdelávania), ktorý bol založený na právnych
predpisoch s cieľom zaviesť model partnerstva medzi štátom, zamestnancami a zástupcami
zamestnávateľov. Spoločne určili spôsob riadenia a organizácie systému OVP. Carlo Frising
vo svojom článku ukazuje, ako sa na podporu tohto procesu použili ukazovatele 2 a 4 rámca
EQAVET. Poskytli rámec pre súdržný prístup k zhromažďovaniu informácií, ktoré môžu viesť
k systematickému monitorovaniu dosiahnutých výsledkov systému OVP. Tento prístup
založený na spolupráci na pozadí rámca EQAVET zabezpečil zodpovednosť za zmeny v
celom systéme.
Christian Sperle z asociácie UEAPME zdôrazňuje, že odporúčanie a sieť rámca EQAVET,
do ktorej je zapojených 34 európskych krajín a európskych sociálnych partnerov, tvoria
pevný základ pre zintenzívnenie spolupráce v oblasti zabezpečovania kvality na európskej,
vnútroštátnej, regionálnej a sektorovej úrovni. Zdôrazňuje aj postupný prístup k zmenám,
ktorý bol ústredným prvkom spôsobu, akým pracujeme v rámci EQAVET. Tento postupný
prístup priviedol rámec EQAVET bližšie k svojmu hlavnému cieľu, ktorým je spoločné,
celoeurópske chápanie kvality v oblasti OVP. Pokiaľ ide o budúcnosť rámca EQAVET, pán
Sperle zdôrazňuje, že tento rámec by mal pokračovať v existujúcom postupnom a
inkluzívnom prístupe založenom na úzkej spolupráci so sociálnymi partnermi a inými
relevantnými zainteresovanými stranami. Novými výzvami bude rastúci význam digitálnych
zručností, digitálnych metód výučby a učenia, včasné určenie potrieb zručností a vyššie
odborné vzdelávanie a príprava. Bude veľmi dôležité väčšie zosúladenie s procesom
vykonávania európskeho kvalifikačného rámca (EQF).
Jenny Conroyová z Írskej rady pre vzdelávanie a prípravu [Education and Training Boards
Ireland (ETBI)] vo svojom článku skúma úlohu následných pracovných programov rámca
EQAVET pri vytváraní kultúry zabezpečovania kvality v členských štátoch. Materiál
vypracovaný v rámci týchto pracovných programov – výmeny najlepších postupov, činnosti
v oblasti partnerského učenia, zdroje rozvoja a monitorovania pomohli dosiahnuť víziu
komunity EQAVET, ktorá má za cieľ začleniť kultúru zabezpečovania kvality prostredníctvom
rozvoja informovaného a inkluzívneho rozsahu činností, ktoré zodpovedajú potrebám
členských štátov.
Rámec EQAVET pomohol podporiť rozvoj komunity praxe pre zabezpečenie kvality, ktorá je
založená na podpore, kolektívnej práci, spoločnom chápaní, výmene skúseností a získavaní
nových poznatkov, ktoré môžu ovplyvniť zmeny.
Historickú cestu európskeho prístupu k zabezpečovaniu kvality OVP načrtáva vo svojom
článku Barbara Kelly, ktorá zohrala ústrednú úlohu pri vytváraní rámca EQAVET od
najskorších etáp európskej spolupráce pri zabezpečovaní kvality OVP. V priebehu rokov
hrala sieť rámca EQAVET ústrednú úlohu pri podpore členských štátov pri reforme ich
systémov OVP.

Národné referenčné miesta (NRP) zriadené na základe odporúčania teraz zohrávajú hlavnú
úlohu pri podpore členských štátov pri reforme a zlepšovaní ich systémov zabezpečenia
kvality OVP. Vzhľadom na rozsah budúcich výziev v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy
si bude zabezpečenie kvality OVP vyžadovať ešte väčšiu úroveň európskej spolupráce
a súčinnosti, čo povedie k ďalšiemu premysleniu a prehodnoteniu toho, ako čo najlepšie
podporovať politické iniciatívy.
Rámec EQAVET v projekte týkajúcom sa praxe koordinovanom Folkuniversitetet (Švédsko)
je príkladom európskeho projektu, ktorý vyvinul usmernenia orientované na poskytovateľa
na účinné vykonávanie kritérií EQAVET v národných rámcoch. Inovačný charakter tohto
projektu kombinuje prístup EÚ zhora nadol ku kritériám, deskriptorom a ukazovateľom s
prístupom zdola nahor založeným na potrebách poskytovateľa.
V článku Georgesa Kostakisa sa dozvedáme, že z analýzy pokroku strediska Cedefop
v nadväznosti na Bruggské komuniké vyplýva, že dynamika odporúčania rámca EQAVET z
roku 2009 pomohla krajinám zlepšiť kvalitu OVP tým, že čoraz viac kombinovala
sebahodnotenie a externé hodnotenie. Väčšina krajín sa zamerala na rámce zabezpečenia
kvality pre poskytovateľov OVP vrátane vývoja nástrojov a usmernení vedúcich
k neustálemu zlepšovaniu. Niektoré krajiny v reakcii na nejasnú deliacu čiaru medzi
základným a ďalším OVP vyvinuli komplexné a integrované systémy zabezpečenia kvality.
K dispozícii sú aj krátke aktuálne informácie o fóre EQAVET, ktoré sa konalo 16. októbra
v Helsinkách počas Európskeho týždňa odborných zručností 2019, a o pokroku v európskej
skupine odborníkov v oblasti sledovania uplatnenia absolventov, v ktorej sekretariát
EQAVET zohráva dôležitú podpornú úlohu.
Komisia poskytuje aj stručné aktuálne informácie o svojom plánovaní prechodného obdobia
po skončení mandátu súčasného sekretariátu EQAVET.

