European Quality Assurance in Vocational Education and Training

Q-Spirit

ett verktyg för
VET-leverantörer

Tillhandahåller du yrkesutbildningar (VET)?
Är du bekant med EQAVET?
Känner du till hur EQAVET:s ramverk kan bidra till ditt eget
instituts kvalitetssäkringsarbete?
Ta reda på hur du kan anpassa ditt kvalitetshanteringssystem
till den europeiska dimensionen av kvalitet!

Europeisk kontext
Under de senaste åren har det blivit en prioritet för
medlemsstater att introducera ramverk för kvalitetssäkring
inom yrkesutbildning (VET). European Quality Assurance
Reference Framework for VET (EQAVET) tillhandahåller ett
övergripande europeiskt system för att hjälpa medlemsstater
och intressenter att dokumentera, utveckla, övervaka,
utvärdera och förbättra effektiviteten hos yrkesutbildningar
samt praxis för kvalitetshantering.

Vad händer med
implementeringen?
Ramverket är ett frivilligt verktyg som kan implementeras
stegvis och i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.
Sedan det antogs 2009 tenderar VET-leverantörer inom EU att
använda sig av deskriptorerna i mindre utsträckning än det
verkar som på systemnivå. VET-leverantörer går ofta igenom en
ackreditering samt en extern eller intern granskningsprocess,
men utbredd användning av EQAVET-cykeln är inte vanligt
förekommande. Detta visar att det fortfarande finns utrymme
för förbättring när det gäller att nå ut till leverantörsnivån
inom VET. Det är med bemötandet av detta i åtanke som
Q-Spiritprojektet satt upp sina mål.

www.qspirit.eu

Bakgrund
Projektet Q-Spirit drar nytta av resultaten
från de tre projekt som genomförts inom
Leonardo da Vinci-programmet i tre olika
samarbeten som koordinerats av tre olika
medlemsstater. Deltagare i detta konsortium
har deltagit i tre följande projekt: “CQAFVET Online provider Online Model” (http://
www.cqaf-online.eu/), “EXPERO2EU”
(http://www.expero2.eu/) samt “Facilitating
a Common Quality Assurance Framework
through Peer Review for VET” (http://www.
peer-review.gr/).

Projektet
Partnerskapet kommer att ta fram riktlinjer
för att öka nyttan med EQAVET:s kriterier
för nationella ramverk på leverantörsnivå.
EQAVET:s sekretariat kommer att ges
nödvändig återkoppling från leverantörer
gällande hur framgångsrik implementering
av EQAVET ska gå till på nationell nivå.

III. Uppdatering av befintliga
verktyg, metodologier och
kvalitetsprocedurer enligt
ovanstående riktlinjer.

Q-Spirit kombinerar en top-down
approach till kriterier, deskriptorer
och indikatorer med en bottom-up
approach som påvisar leverantöMålen med projektet “EQAVET in Practice”
rens behov. Resultatet blir ett
är:
gemensamt ramverk med kriterier
I. Transnationell rapport över användandet
som är genomförbara och möjliga
av befintliga kriterier, deskriptorer och
att implementera. På det sättet blir
indikatorer på leverantörsnivå;
EQAVET ett europeiskt verktyg som
kan användas av VET-leverantörer
II. Utveckling av nätbaserade, interaktiva
riktlinjer för tolkningen av EQAVET:s
för att få en faktisk påverkan på
kriterier, deskriptorer och indikatorer
kvalitet inom VET, vilket ökar transenligt den nationella VET-kontexten;
parens och underlättar rörlighet.

Varför
Q-Spirit

metodologier och procedurer samt
EQAVET:s kvalitetscykel, kommer
att behandlas genom kopplingen till
ovanstående tre projekt.

¾¾ Nationella förbund med VET-leverantörer kommer att underlätta testningen av verktygen.

¾¾ Avancerat samarbete mellan leverantörer inom EU genom användandet av
samma ramverk för kvalitetssäkring.

¾¾ Alla tre aspekter av kvalitetssäkring
inom VET, d.v.s. ledningssystem,

¾¾ Främjande av ökad transparens och rörlighet mellan medlemsländer.

Koordinator

Folkuniversitetet Uppsala
Uppsala, Sverige
www.folkuniversitetet.se

Partners

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Venedig, Italien
www.istruzioneveneto.it/wpusr/
Yrkeshögskoleförbundet i Sverige
Sunne, Sweden
http://www.yhf.se
IES Hermanos Machado
Sevilla, Spanien
www.ieshnosmachado.org
Revalento
Tilburg, Nederländerna
www.revalento.nl
Effebi Association
Rom, Italien
www.asseffebi.eu/index
DIMITRA Education & Consulting
Larissa, Grekland
www.dimitra.gr
FACO
Odense M, Danmark
faco@spo.dk
Panellinic Association of Private Institutions for Vocational Training
Aten, Grekland
www.peiiek.gr

Erasmus+
www.qspirit.eu

Detta projekt finansieras med stöd från Europeiska kommissionen. Denna publikation speglar endast författarens åsikter
och kommissionen kan inte hållas ansvarig för de sätt på vilka
uppgifterna i den kan komma att användas.

