
BEQUAL.APP
Primerjalna analiza za zagotavljanje kakovosti pri učenju z

delom

Konec  leta  2018  je  Center  RS  za  poklicno  izobraževanje  pričel  sodelovati v  Erasmus+  projektu

“Bequal.app”, ki združuje partnerje iz Nemčije, Italije, Litve, Slovenije, Hrvaške in Grčije. 

V projektu bomo razvili inštrumente v podporo zagotavljanju kakovosti praktičnega usposabljanja, ki

ima pomembno vlogo pri podpori zaposlovanja mladih in usklajevanju spretnosti in znanj s potrebami

trga dela. V okviru dejavnosti, načrtovanih znotraj projekta, želimo izvajalce poklicnega izobraževanja

in  delodajalce  podpreti pri  njihovih  prizadevanjih  za  zagotavljanje  kakovosti praktičnega

usposabljanja. Partnerji projekta Bequal.app razvijamo dve spletni orodji za zagotavljanje kakovosti

praktičnega usposabljanja, eno namenjeno izvajalcem poklicnega izobraževanja, drugo pa podjetjem,

ki  ponujajo  priložnosti za  učenje  na  delovnem  mestu.  Spletna  orodja  bodo  izboljšala  prakso

zagotavljanja kakovosti praktičnega usposabljanja s spodbujanjem primerjalnih analiz in izmenjavo

dobrih praks med izvajalci poklicnega izobraževanja in delodajalci.  Vključene organizacije si bodo

lahko pridobile znak kakovosti Bequal.app. Izvajalcem bodo na razpolago tudi različnimi drugi viri,

dokumenti, članki in videi.

V prvem letu trajanja projekta smo pripravili poročilo o trenutnem stanju glede prakse zagotavljanja

kakovosti praktičnega usposabljanja pri izvajalcih poklicnega izobraževanja in podjetjih. Na podlagi

analize  zbranih  dokumentov  so  bili  določeni  kazalniki  kakovosti praktičnega  usposabljanja.  Pri

oblikovanju  končnega  okvirja  kazalnikov  so  sodelovali  vsi  projektni  partnerji  in  ta  okvir  je  bil  v

nadaljevanju  projekta  osnova  za  razvoj  dveh  vprašalnikov  za  primerjalno  analizo.  Vprašalnika  za

primerjalno analizo, eden namenjen izobraževalnim inštitucijam in drugi podjetjem, sta bila razvita v

tesnem sodelovanju z vsemi projektnimi partnerji. Po tretjem partnerskem sestanku v Zagrebu smo

vprašalnike še nadgradili in dopolnili. Začeli smo testiranje vprašalnikov za primerjalno analizo, ki se

je zaključilo konec oktobra, ko sta bili za prevod in tehnično izvedbo na voljo končni angleški različici

vprašalnikov za primerjalno analizo.

V drugem letu trajanja projekta bomo za vprašalnike razvili  spletno aplikacijo ter šole in podjetja

povabili  k  uporabi  in  izmenjavi  informacij.  Hkrati pa  bomo  vzpostavili  spletno  platformo  o

zagotavljanju kakovosti praktičnega izobraževanja z različnimi viri, dokumenti, povezavami, članki in

videi.

Spletna stran projekta: www.bequalapp.eu

http://www.bequalapp.eu/

