Zabezpečovanie kvality prostredníctvom
rámca EQAVET
Zavedenie rámcov zabezpečenia kvality v odbornom vzdelávaní a príprave sa v posledných
rokoch stalo prioritou. Poskytovatelia OVP sa môžu v prvých etapách vypracovania prístupov
zabezpečenia kvality poučiť zo skúseností tých, ktorí už zaviedli porovnateľné rámce kvality.
V rámci siete EQAVET bolo identifikovaných viacero spoločných tém označovaných ako
stavebné bloky, ktoré využili európski poskytovatelia OVP s cieľom stanoviť a posilniť procesy
zabezpečenia kvality, a to predovšetkým prístupy, ktoré stanovuje Európsky referenčný rámec
zabezpečenia kvality (Rámec EQAVET). Uvedené stavebné bloky predstavujú počiatočnú
analýzu prístupov európskych poskytovateľov OVP k zabezpečeniu kvality.

EQAVET- Európsky referenčný rámec
zabezpečenia kvality
Cieľom EQAVET je presadzovať lepšie OVP tým, že poskytne orgánom a poskytovateľom OVP
spoločné nástroje na riadenie kvality v oblasti OVP. Vzhľadom na rôznorodosť a komplexnosť
prístupov ku kvalite OVP v rámci členských štátov a medzi nimi ponúka Rámec spoločný
referenčný bod, ktorý má zabezpečiť transparentnosť, konzistentnosť a prenosnosť medzi
mnohými prúdmi v oblasti politiky i praxe v rámci Európy s cieľom zvýšiť vzájomnú dôveru a
mobilitu študentov a pracujúcich. Rámec vypracovali členské štáty v spolupráci s Európskou
komisiou a v roku 2009 ho prijali Európsky parlament a Rada. Je to kľúčový prvok nadväzujúci
na Kodanskú deklaráciu, ktorá vyzýva k užšej spolupráci v oblasti OVP a v pokračujúcej práci
na obnove európskych systémov odborného vzdelávania a prípravy. V každom členskom štáte
poskytuje prístup k informáciám o rámci a otázkach v oblasti zabezpečenia kvality OVP v danej
krajine Národné referenčné miesto pre zabezpečenie kvality.

Základné bloky
V rámci počiatočnej analýzy prístupov poskytovateľov OVP v celej Európe k zabezpečeniu
kvality, ktoré sú v súlade s Rámcom EQAVET, bolo identifikovaných šesť navzájom
prepojených základných blokov. Týchto šesť základných blokov sa navzájom podporuje a
dopĺňa, pričom vychádzajú z kľúčových indikačných deskriptorov a indikátorov rámca
EQAVET. Základné bloky poskytujú usmernenie prostredníctvom identifikácie kľúčových
činnosti, ktoré možno realizovať s cieľom zdokonaliť procesy zabezpečenia kvality v súlade s
rámcom EQAVET. Všetky základné bloky sú doplnené príkladmi od európskych
poskytovateľov OVP. Podrobné informácie o týchto príkladoch nájdete na adrese:
www.eqavet.eu/index2.html
Základné piliere stanovujú aktivity, ktoré pomôžu poskytovateľom OVP pri vypracovaní a podpore
prístupu zabezpečenia
kvality v súlade s Rámcom EQAVET. Tieto činnosti zahŕňajú:
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Rámec EQAVET odráža existujúce opatrenia v oblasti zabezpečenia kvality využívané
poskytovateľmi OVP.
Existuje množstvo rôznych spôsobov, ako zaviesť postupy zabezpečenia kvality, ktoré
odrážajú rámec EQAVET.
Mnohí poskytovatelia OVP vypracovali vlastné systémy zabezpečenia kvality, ktoré sú
účinné, nákladovo efektívne a vysoko uznávané.
Mnohí poskytovatelia OVP napredujú vo využívaní rámca EQAVET a iných európskych
nástrojov.
Zvyšovanie konkurencieschopnosti podnikov závisí od vysokej kvality pracovníkov, k
čomu môže výrazne prispieť k zabezpečenie kvality.
Dôležitým aspektom zabezpečenia kvality je monitorovanie kvality vyučovania a
učenia sa. Údaje a spätná väzba získané až po ukončení vyučovania a učenia nie sú
dostačujúce.
Riadiaci a vedúci tím majú kľúčovú a centrálnu úlohu pri zabezpečení kvality a zaistení,
aby OVP zodpovedalo potrebám pracovného trhu.

Ďalšie informácie
Základné piliere sú súčasťou cyklu kvality EQAVET – softvérového nástroja dostupného online určeného na podporu realizačných procesov a činností prebiehajúcich v súlade s
Európskym referenčným rámcom zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy
(rámec EQAVET) na národnej úrovni a na úrovni poskytovateľov. Tento nástroj je dostupný
prostredníctvom internetu na webovej stránke siete EQAVET na adrese www.eqavet.eu.
www.eqavet.sk

www.okvalite.sk

