Partnerji projekta

Več o projektu si lahko preberete na:
Centerkontura d. o. o.
Tita Destovnik
tita.destovnik@centerkontura.si
www.desqual-leonardo.eu

Trajnostni razvoj sistema kakovosti za
izvajalce poklicnega izobraževanja in
usposabljanja

ZAKAJ
Številni

evropski

projekti,

namenjeni

razvoju sistema kakovosti za izvajalce
poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
veliko

pozornosti

namenjajo

predvsem

ustvarjanju in uvajanju primerne strukture
sistema kakovosti.
Grue Service AS
Projekt DeSqual je sofinanciran s strani
Evropske komisije. Publikacija odraža le
mnenje avtorja. Komisija ni odgovorna za
kakršno koli uporabo vsebovanih informacij.

Ko je sistem kakovosti vzpostavljen in
uveden,

se

izvajalce

zaposlitvene

rehabilitacije preverja z medsebojnimi
pregledi in neodvisno zunanjo presojo.
Redna zunanja preverjanja so pokazala, da

se

številni

izvajalci

rehabilitacije

pri

zaposlitvene

ohranjanju

kakovosti

Modularni

program

zagotavljanje

za

sistema kakovosti bomo

izvajanja skladno z zahtevami standarda

razvili

EQAVET soočajo s težavami. Z drugimi

poklicnega izobraževanja in usposabljanja

besedami: v njihovih sistemih kakovosti gre

invalidov.

Konzorcij

za

Program usposabljanja bo prirejen po že

Konzorcij projekta DeSqual vključuje deset

uvajanja zahtev skladno s standardom

obstoječih

evropskih partnerjev. Vključene so štiri

EQAVET.

kakovosti.

izziv

zagotavljanja

trajnostnega

in

usposabljanja

preizkusili

uspešnih

v

organizacijah

programih

sistema

različne vrste partnerjev:

Glavni rezultat projekta lahko opišemo kot
povečanje zavedanja o pomenu kakovosti



izvajanja in ravnanja zaposlenih, kar bomo

v programu usposabljanja s svojimi

dosegli z uvajanjem vzorčnega programa

izkušnjami

usposabljanja.

zavedanja o kakovosti, organizacijski

Z

njim

bomo

izpolnili

prispevali

pogoje za oblikovanje trajnostnega razvoja

kulturi

sistema

zaposlenih.

standarda

kakovosti

in

EQUAVET

uvajanje
v

zahtev

organizacijah




invalidov.

in

Glavni cilj projekta Desqual je oblikovanje

Strokovnjaki

z

izkušnjami

radi

ustvarili

trajnostni

Dodana vrednost

organizacije poklicnega izobraževanja in

Inovacija

usposabljanja invalidov znotraj evropskega

evropskih partnerjev s področij sociale,

organizacijski

okvira.

zaposlitvene rehabilitacije, industrije in

obnašanja zaposlenih.

Trajnost

bo

dosežena

s

krepitvijo,

z

sistema
znanj

povečanja

številnih



socialnega zdravstva.

kakovosti

s

zavedanja
kulturi

Program usposabljanja bo imel nacionalni

evalvacijo

o kakovosti, organizacijske kulture ter

in

programa usposabljanja.

kakovosti

ustvarjanjem

ravnanja

zaposlenih

v

vpliv.
podobnih

Desqual
učnih

bo

z

vsebin

organizacijah poklicnega izobraževanja in

omogočal prenos inovacije med različnimi

usposabljanja.

področji.

pri

razvoj

krepitvijo

o

kakovosti,

in

kakovosti

Organizacija, ki bo izvedla postopek in

izboljšanjem in s povečanjem ozaveščanja

mednarodni

ravnanja

Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, ki
bi

rezultat

povečanju

kakovosti

trajnostnega razvoja sistema kakovosti za

je

k

usposabljanju svetovalcev.

poklicnega izobraževanja in usposabljanja
Cilji projekta

Organizacije, katerih strokovnjaki bodo

ter

evalvacijo

učinka

