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ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 

Είστε πάροχος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης  
και Κατάρτισης (ΕΕΚ);  
Είστε εξοικειωμένος με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο  
Διασφάλισης Ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET);

Γνωρίζετε πώς το πλαίσιο EQAVET μπορεί να συμβάλει  
στη Διασφάλιση Ποιότητας του οργανισμού σας;

Μάθετε πώς να ευθυγραμμίσετε το εσωτερικό με  
το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της ποιότητας!

Q-Spirit 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ



Υπόβαθρο
Το έργο Q-Spirit είναι εξέλιξη των 
αποτελεσμάτων τριών έργων που 
υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
προγράμματος Leonardo da Vinci από 
τρεις διαφορετικές συμπράξεις που 
συντονίστηκαν από τρία διαφορετικά κράτη 
μέλη: “CQAF-VET Online provider Online 
Model” (http://www.cqaf-online.eu/), 
“EXPERO2EU” (http://www.expero2.eu/)  
και “Facilitating a Common Quality 
Assurance Framework through Peer Review 
for VET” (http://www.peer-review.gr/). 

 

Ευρωπαϊκό πλαίσιο
Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο EQAVET αναπτύχθηκε από τα 
Κράτη Μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2009. Το EQAVET αποτελείται από 
κατευθυντήριες γραμμές για το χτίσιμο μιας ενιαίας πολιτικής 
διασφάλισης της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης 
και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε όλη την Ευρώπη. 

Τι συμβαίνει 
όσον αφορά την 
εφαρμογή;
Το EQAVET αποτελεί μια σύσταση που μπορεί να υλοποιηθεί 
σταδιακά και σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες και 
πρακτικές. Από την έκδοσή του το 2009, οι πάροχοι ΕΕΚ στις 
χώρες της ΕΕ έχουν την τάση να κάνουν μικρότερη χρήση των 
δεικτών ποιότητας από ό, τι προτείνεται σε επίπεδο EQAVET. 
Παρόλο που οι πάροχοι ΕΕΚ συχνά εφαρμόζουν εξωτερικές 
ή εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης, η ευρεία χρήση του 
κύκλου EQAVET δεν είναι κοινή. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν 
ακόμα περιθώρια βελτίωσης στην εφαρμογή διαδικασιών 
διασφάλισης της ποιότητας, κατεύθυνση στην οποία  
στοχεύει το έργο Q-Spirit.

www.qspirit.eu



Γιατί Q-Spirit
 ¾ Διευκόλυνση της δοκιμής των 

εργαλείων από εθνικές ενώσεις 
παρόχων ΕΕΚ.

 ¾ Κάλυψη όλων των πτυχών της 
διασφάλισης ποιότητας στην ΕΕΚ, 
και συγκεκριμένα των Συστημάτων 
Διαχείρισης, των μεθόδων και 

Η εταιρική σχέση θα αναπτύξει 
κατευθυντήριες γραμμές για την ενίσχυση 
της μεταφοράς των κριτηρίων του EQAVET 
σε Εθνικό Επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό, οι 
αρμόδιες αρχές θα λάβουν τα αναγκαία 
στοιχεία από τους παρόχους σχετικά με το 
πώς να εφαρμόσουν επιτυχώς το πλαίσιο 
EQAVET σε εθνικό επίπεδο.

Οι στόχοι του έργου «Το EQAVET στη 
πράξη» είναι:
I. Διακρατική Έκθεση σχετικά με τη 

χρήση των υφιστάμενων κριτηρίων, 
περιγραφέων και δεικτών σε επίπεδο 
παρόχων ΕΕΚ,

II. Ψηφιακή ανάπτυξη διαδραστικών 
κατευθυντηρίων γραμμών για την 
ερμηνεία των κριτηρίων και δεικτών του 
EQAVET σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο 
διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ,

III. Αναβάθμιση και επικαιροποίηση 
των υφιστάμενων εργαλείων, 
μεθοδολογιών και διαδικασιών 
ποιότητας, σύμφωνα με τις 
παραπάνω οδηγίες.

Το πρόγραμμα Q-Spirit συνδυάζει 
μία top-down προσέγγιση για τα 
κριτήρια, τους περιγραφείς και 
δείκτες του EQAVET με μία bottom-
up προσέγγιση των αναγκών των 
παρόχων. Το αποτέλεσμα θα είναι ένα 
κοινό πλαίσιο με κριτήρια τα οποία 
είναι κατά βάση εφαρμόσιμα. Με 
τον τρόπο αυτό το EQAVET γίνεται 
ένα ευρωπαϊκό εργαλείο που θα 
χρησιμοποιείται από τους φορείς 
παροχής ΕΕΚ με πραγματικό αντίκτυπο 
στην ποιότητα της ΕΕΚ, αυξάνοντας 
την διαφάνεια και διευκολύνοντας τη 
κινητικότητα.

διαδικασιών, καθώς και του κύκλου 
ποιότητας EQAVET λόγω της σύνδεσης 
με τα προαναφερθέντα τρία έργα.

 ¾ Συνεργασία μεταξύ των παρόχων σε όλη 
την ΕΕ, χρησιμοποιώντας το ίδιο πλαίσιο 
διασφάλισης της ποιότητας.

 ¾ Προώθηση της διαφάνειας και βελτίωση 
της κινητικότητας μεταξύ των κρατών 
μελών. 

Το πρόγραμμα Q-Spirit



Erasmus+
Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) 
δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται 
για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συντονιστής 
Folkuniversitetet Uppsala
Ουψάλα, Σουηδία
www.folkuniversitetet.se

Εταίροι
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto 
Βενετία, Ιταλία
www.istruzioneveneto.it/wpusr/

Yrkeshögskoleförbundet i Sverige
Σούνη, Σουηδία
http://www.yhf.se

IES Hermanos Machado
Σεβίλλη, Ισπανία
www.ieshnosmachado.org

Revalento
Τίλμπουργκ, Ολλανδία
www.revalento.nl

Effebi Association 
Ρώμη, Ιταλία
www.asseffebi.eu/index

ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτική Συμβουλευτική
Λάρισα, Ελλάδα
www.dimitra.gr

FACO
Οντένσε, Δανία
faco@spo.dk

Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης
Αθήνα, Ελλάδα
www.peiiek.gr

www.qspirit.eu


