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“Η ποιότητα είναι απλή. 
Οι άνθρωποι είναι 

περίπλοκοι.”
Harry Forsha

BEQUAL.net – Μεταφορά του εργαλείου 
BEQUAL και ανάπτυξη μιας Κοινότητας 
Πρακτικής Εξάσκησης για τη 
Διασφάλιση της Ποιότητας στην ΕΕΚ

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.

IDEC Α.Ε.
www.idec.gr

Ηρώων Πολυτεχνείου 96, 18536 Πειραιάς 
+30 2104286227 

lila@idec.gr

Περισσότερες πληροφορίες: www.bequal.info
Ακολουθείστε μας στο Facebook:

https://www.facebook.com/Bequal-559151644110165/timeline/



Τι είναι το BEQUAL.net; 

Το Bequal.net είναι ένα έργο Erasmus+ ΚΑ2 που στοχεύει 
στην ανάπτυξη της διασφάλισης της ποιότητας στα 
ιδρύματα ΕΕΚ μέσω της προώθησης της αυτο-αξιολόγησης, 
της συγκριτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της 
δικτύωσης στον τομέα της ΕΕΚ.

Στο έργο αυτό το εργαλείο αυτο-αξιολόγησης που βασίζεται 
στο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της 
ποιότητας στην ΕΕΚ (EQAVET) και παρέχεται ήδη σε 12 
χώρες, επεκτείνει τις τεχνικές για τη διασφάλιση της 
ποιότητας στην ΕΕΚ σε τρεις ακόμη χώρες - τη Λετονία, τη 
Τσεχία και τη Φινλανδία.

Το έργο απευθύνεται σε: 
παρόχους ΕΕΚ 
φορείς χάραξης πολιτικής και συμβούλους

Πώς μπορεί ο οργανισμός σας
να επωφεληθεί;

Πάροχοι ΕΕΚ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο συγκριτικής 
αξιολόγησης σε μορφή ερωτηματολογίου αυτο-αξιολόγησης για 
να αξιολογήσετε τις επιδόσεις του οργανισμού σας στο πλαίσιο 
των 4 φάσεων του κύκλου ποιότητας EQAVET το οποίο θα σας 
βοηθήσει να εντοπίσετε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του 
οργανισμού σας 
Μπορείτε να διαβάσετε τις καλές πρακτικές που ακολούθησαν 
άλλοι οργανισμοί οι οποίοι εκπροσωπούν τον πιο αποτελεσματικό 
τρόπο για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου 
Μπορείτε να μοιραστείτε τις δικές σας καλές πρακτικές, εάν 
πιστεύετε ότι κάτι λειτουργεί πραγματικά καλά στον 
οργανισμό σας
Μπορείτε να συμμετέχετε στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται 
στη χώρα σας
Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου 
www.bequal.info για να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το θέμα 
της διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ

Φορείς χάραξης πολιτικής και σύμβουλοι
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.bequal.info και βρείτε 
στατιστικά στοιχεία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο


