Sistem za zagotavljanje kakovosti za
Izobraževalne centre in podjetja

www.traininginquality.eu

Projekt je bil sofinanciran s strani Evropske Komisije. Podatki v zloženki predstavljajo idejo
avtorjev in zato Komisija ne more biti odgovorna za uporabo katerekoli informacije v njej.

Nameravamo
Oblikovati in izdelati Sistem za zagotavljanje kakovosti za institucije za poklicno
izobraževanje skupaj z orodji za spremljanje in obvladovanje procesov.
Širiti informacije in izobraževati strokovnjake, vključene v poklicno izobraževanje z
poudarkom na:
Razvoju, implementaciji, vzdrževanju in izboljševanju sistemov za
zagotavljanje kakovosti
Identifikaciji vseh potrebne kazalce
Razvoju sistemeaza notranjo presojo

Vključujemo
Akterje iz različih področij poklicnega izobraževanja:
Strokovnjake, ki so odgovorni za načrtovanje politik, predvsem v poklicnem
izobraževanju
Vse ponudnike izobraževalnih storitev na področju poklicnega izobraževanja:
menedžerje, učitelje, tehnike in administratorje
Oddelke za razvoj kadrov v podjetjih
Socialne partnerje
Združenja, ki so pomembna za razvoj poklicnega izobraževanja
Strokovnjake v strokovnih šolah

Pričakovani rezultati
Študija mehanizmov za implementacijo sistema za zagotavljanje kakovosti v
sistema poklicnega izobraževanja v Nemčiji, Litvi, Bolgariji, Sloveniji,
Slovaškem in v Španiji
Izobraževalni program za izaveščanje potreb po sistemih za zagotavljanje
kakovosti, namenjene strokovnjakom v izobraževalnih ustanovah
Izobraževalni program za upravljanje s kakovostjo, namenjena menedžerjem v
izobraževalnih ustanovah
Didaktični materiali za vse, vključene v implementacijo sistema kakovosti
Izobraževalna literatura o sistemih kakovosti v izobraževalnih ustanovah, ki se
ukvarjajo s poklicnih izobraževanjem
Nabor indikatorjev za ugotavljanje kakovosti
Protokol za certificiranje centra za poklicno izobraževanje z metodološkimi
dokumenti, ki bodo omogočili transfer znanja na vse, ki se ukvarjajo s poklicnim
izobraževanjem v podjetjih, združenjih in vseh socialnih partnerjih

Več informacij na:
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Fundación Metal Asturias
C/ Jovellanos, 3 – 33402 Avilés
Principado de Asturias
Spain
Phone 0034 985.12.90.92
martamen@fundacionmetal.org
www.fundacionmetal.org
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