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Успешно завърши пилотирането на инструмента BEQUAL

Пилотирането на преведения и адаптиран инструмент BEQUAL за сравнение на процедурите по
осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (ПОО) беше завършено
успешно през април 2013 г. Целта на пилотните действия беше да се провери приложимостта на
адаптирания бенчмаркинг инструмент в страните, внасящи иновация (България, Италия и Турция), да се
събере обратна връзка от потребителите за потенциални проблеми и/или грешки с оглед подобряване
на инструмента BEQUAL. Тествахме техническото изпълнение на платформата BEQUAL, нейните
функционалности, уместността на използваната методология за бенчмаркинг, необходимостта от
допълнителни промени, както и потенциала за последваща експлоатация на инструмента.
Общо 139 доставчици на ПОО от България, Италия и Турция участваха в процеса. Това е над два пъти
повече от заложените по проекта целеви стойности за пилотиране и отразява усилията на партньорите
за осигуряване на широко участие и проведените кампании за набиране на участници.
Партньорите проектираха пилотните събития в различен формат, за да отразят регионалните
специфики и да се осигури най-добрия работен формат в съответствие с конкретните условия на
средата. В България бяха проведени 3 пилотни семинара в периода от 15 февруари до 07 март 2013 г., в
които взеха участие 76 представители на институции за ПОО - директори на професионални гимназии и
мениджъри на центрове за професионално образование и обучение. Градовете, в които бяха
проведени семинарите - Пловдив, Плевен и София - бяха избрани да осигурят широко покритие на
различни видове регионални доставчици на ПОО. В Италия проучванията бяха проведени като
индивидуални срещи с центрове за професионално обучение и професионални училища, а нашите
турски партньори комбинираха два работни семинара с индивидуални срещи. Местата за провеждане
на срещите и семинарите в трите страни бяха подбрани внимателно, с оглед осигуряване на достъп до
голям брой компютри с интернет връзка, което да позволи по-голям брой участници да тестват онлайн
инструмента BEQUAL.
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Обратната връзка, която получихме, като цяло е много положителна, макар и да бяха установени някои
области за подобрение, които са общи за всички страни-партньори. Сред най-добре оценените
характеристики на BEQUAL инструмента са неговата структура, качеството на въпросите, инструкциите и
цялостното удобство на работа онлайн. Основните критики бяха свързани предимно с яснотата и
простота на въпросите.
Всички забележки на участниците в пилотирането бяха взети под внимание и обсъдени задълбочено по
време на четвъртата партньорска среща по проекта, която се проведе в италианския град Емполи в
периода 18-19 април 2013 г. Набелязан е план за действие и са предприети необходимите действия за
отразяване на критиките и подобряване на инструмента.
Пилотирането осигури ясна индикация за значителния дългосрочен потенциал за оползотворяване на
инструмента BEQUAL, предвид на обстоятелството, че повечето от доставчиците на ПОО нямат опит с
използването на подобен инструментариум, свързан с осигуряване на качеството на ПОО. В същото
време, участниците в пилотните събития почти единодушно смятат, че този инструмент има потенциал
да насърчи подобряването на процеса на осигуряване на качеството в техните организации.
Партньорите по проекта използваха успешно пилотните дейности за изграждане на доверие у крайните
бенефициенти и за оползотворяване на значителния потенциал за включване на средства за
осигуряване на качество професионалното образование и обучение.
Може да следите развитието на проекта BEQUAL+ на адрес: www.bequal+.info;
https://www.facebook.com/pages/Bequal/559151644110165
http://www.linkedin.com/groups/Quality-assurance-in-VET-4940977
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