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Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης το 2002 έθεσε ως στόχο η ποιότητα των 
συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης να αποτελέσει παγκόσμιο σημείο αναφοράς
μέχρι το 2010. Για το λόγο αυτόν πρέπει μέχρι τότε να αναληφθούν σημαντικά 
βήματα. Η διακήρυξη της Κοπεγχάγης (Νοέμβριος 2002) έθεσε τις βάσεις για την 
ανάπτυξη ενός Κοινού Πλαισίου Διασφάλισης της Ποιότητας για την 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ευρώπη (ΚΠΔΠΕ-CQAF). Από 
τότε έχει γίνει πολύ δουλειά τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο σε όλες τις 
χώρες για την προώθηση του CQAF ως του κύριου εργαλείου διασφάλισης ποιότητας 
για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. 

Η χρήση του CQAF είναι προαιρετική. Κύριοι φορείς που το χρησιμοποιούν είναι οι 
εθνικές αρχές, η τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς (μεταξύ των 
οποίων και οργανισμοί κατάρτισης), που ασχολούνται με τη διασφάλιση της ποιότητας 
και τη βελτίωση των επιδόσεων. Η προώθηση της χρήσης του CQAF αποτελεί 
προτεραιότητα της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Έτσι, 
υπάρχει σειρά προγραμμάτων και πρωτοβουλιών με σχετικό θέμα, που υλοποιούνται 
στο πλαίσιο του Προγράμματος δια βίου μάθησης ή σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο. 

Στόχος του BEQUAL είναι να προωθήσει τη χρήση του CQAF στους φορείς που 
δραστηριοποιούνται γύρω από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην 
Ευρώπη, αναπτύσσοντας:

 Ένα ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης, που θα επιτρέπει 
στους οργανισμούς κατάρτισης να συγκρίνουν το σύστημά τους με τα 
κριτήρια που προβλέπονται από το CQAF και να έχουν πρόσβαση σε μια 
βάση δεδομένων με καλές πρακτικές.

 Μια κοινότητα στο διαδίκτυο με κοινό στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας 
στην κατάρτιση, η οποία θα βασίζεται στα αποτελέσματα της συγκριτικής 
αξιολόγησης και θα επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους την πρόσβαση σε 
καλές πρακτικές, που έχουν σχέση με τις εσωτερικές τους διαδικασίες 
ποιότητας. 

 ένα “κέντρο καλών πρακτικών και πηγών σχετικών με την ποιότητα”, που 
θα δίνει την ευκαιρία πρόσβασης στους ενδιαφερόμενους (άτομα που 
καθορίζουν τις πολιτικές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
οργανισμούς κατάρτισης, ερευνητές και επαγγελματίες).

 Μια θεματική πύλη στο διαδίκτυο, που θα αποτελέσει σημαντικό σημείο 
αναφοράς για επαγγελματίες, ερευνητές και άτομα που παίρνουν αποφάσεις 
σε σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που ψάχνουν 
πληροφόρηση σχετική με την ποιότητα σε οργανισμούς επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον 
συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.


