EQAVET NRP v Sloveniji
Nacionalna referenčna točka za kakovost poklicnega in strokovnega
izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji – EQAVET NRP v Sloveniji
deluje z namenom spodbujanja kulture sistematičnega ugotavljanja,
zagotavljanja in razvoja kakovosti poklicnega in strokovnega
izobraževanja in usposabljanja (PSIU).

Vloga nacionalne referenčne točke EQAVET NRP v Sloveniji je:
•

usklajevanje evropskega in nacionalnega okvira kakovosti PSIU,

•

oblikovanje nacionalnega okvira kakovosti PSIU in njegova implementacija,

•

sooblikovanje evropskega okvira kakovosti PSIU v delovnih skupinah mreže EQAVET (European
Quality Assurance in Vocational Education and Training) in smernic za njegovo implementacijo,

•

izmenjava izkušenj z referenčnimi točkami za kakovost PSIU drugih evropskih držav,

•

sistematično spremljanje kakovosti PSIU na nacionalni ravni,

•

priprava Nacionalnega poročila o kakovosti PSIU v Sloveniji,

•

delovanje v nacionalnih in mednarodnih razvojnih projektih,

•

predstavitev rešitev in primerov dobrih praks na nacionalnih in mednarodnih dogodkih ter

•

podpora izvajalcem PSIU pri vzpostavitvi okvira kakovosti na njihovi ravni.

Izvajalcem PSIU nudimo:
•

usposabljanja,

•

priročnike,

•

primere dobre prakse,

•

kolegialno presojo kakovosti na nacionalni ravni,

•

kolegialno presojo kakovosti na mednarodni ravni,

•

letno nacionalno konferenco o kakovosti PSIU in

•

spletno stran, kjer so na voljo informacije, gradiva in uporabne povezave.

Z našo podporo si boste:
•

olajšali vzpostavitev okvira kakovosti v vaši delovni organizaciji,

•

se povezali v skupnost dobrih praks, kjer poteka izmenjava izkušenj na
nacionalni in mednarodni ravni,

•

zagotovili dolgoročno razvojno naravnanost in

•

sistematičnost v razvoju.

NACIONALNI RAVNI PSIU
EQAVET NRP
V SLOVENIJI DELUJE
V PODPORO

IZVAJALCEM PSIU
(šolski centri, samostojne
srednje poklicne in strokovne
šole, višje strokovne šole,
ljudske univerze in drugi
izvajalci PSIU)

Nacionalna referenčna točka EQAVET NRP (National Reference Point) v Sloveniji je
del evropske mreže EQAVET, v kateri smo nacionalne referenčne točke vseh evropskih
držav članic. Mreža obstaja z namenom razvoja skupnega okvira ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti PSIU, t. i. okvira kakovosti EQAVET. V mreži si države članice medsebojno izmenjujemo izkušnje in primere dobre prakse, se medsebojno podpiramo pri
implementaciji okvira kakovosti EQAVET na nacionalni ravni in v medsebojnem sodelovanju oblikujemo podporo izvajalcem PSIU.
Okvir kakovosti EQAVET je okvir, ki vsebuje deset kazalnikov kakovosti za implementacijo na obeh ravneh, na ravni sistema in na ravni izvajalcev. Poleg kazalnikov kakovosti
okvir EQAVET ponuja krog kakovosti, ki ga sestavljajo štiri faze, in sicer: načrtuj – implementiraj – evalviraj – izboljšaj. Okvir kakovosti EQAVET obstaja že celo desetletje, v letu
2017 pa je mreža EQAVET oblikovala nadgradnjo okviru EQAVET, in sicer okvir kakovosti
EQAVET+.
Okvir kakovosti EQAVET+ je okvir kakovosti procesa vodenja kakovosti na sistemski
ravni in na ravni izvajalcev. Tako je sedaj tudi vsaka od štirih faz procesa vodenja kakovosti (načrtuj – implementiraj – evalviraj – izboljšaj) opisana s kazalniki kakovosti.
Okvir kakovosti EQAVET skupaj z okvirom EQAVET+ bi po priporočilih Evropske komisije morale implementirati vse države članice Evropske unije. Ta skupni referenčni okvir
bi dolgoročno moral zagotoviti preglednost, odgovornost in usklajenost delovanja
znotraj evropskih nacionalnih izobraževalnih sistemov. S tem bi ustvarili medsebojno
zaupanje znotraj izobraževalnih sistemov posameznih evropskih držav in posledično
med njimi, kar bi zvišalo prehodnost udeležencev izobraževanja ter pozneje mobilnost
delovne sile.
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