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Τα καινοτόμα εργαλεία που μεταφέρονται είναι τα εξής: 
• Ένα ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης για τη 

διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ, το οποίο προσφέρει τη 
δυνατότητα στους παρόχους ΕΕΚ να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους με 
αυτές παρόμοιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χώρα τους ή σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, και βοηθά τον εντοπισμό των ισχυρών και των 
αδύνατων σημείων τους, θέτοντας έτσι προϋποθέσεις για βελτίωση. 

• Ένα web based δίκτυο ανταλλαγής ποιότητας και κέντρο καλών 
πρακτικών εδραιώνοντας έτσι μία Κοινότητα Πρακτικής Εξάσκησης 
στον τομέα της διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ. 

• Μία θεματική πύλη, σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες, τους 
ερευνητές και τους φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της ΕΕΚ. 
 

 
 
 

 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Benchmarking tool for quality  
assurance in VET (BEQUAL) 
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BEQUAL+ 
www.bequalplus.info 

– Τίτλος: Expanding BEQUAL Benchmarking Tool and Community of Practice 
for Quality Assurance in Vocational Education and Training  
Διευρύνοντας το Εργαλείο Συγκριτικής Αξιολόγησης BEQUAL και την 
Κοινότητα Πρακτικής Εξάσκησης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

– Πρόγραμμα: Δια Βίου Μάθηση - Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας 
– Διάρκεια: 1/10/2011 έως 30/9/2013 
– Εταίροι:  

• Εθνικός Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης  
(Βουλγαρία) 

• Industry Watch Group LTD 
• IDEC Α.Ε. 
• Αναπτυξιακή Εταιρία Empolese Valdelsa  
• Κέντρο Ανάπτυξης της Επαγγελματικής Τεχνικής Εκπαίδευσης 

(METGEM) του Πανεπιστημίου του Bahcesehir  
 
 
 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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• Το BEQUAL+ είναι ένα Πολυμερές Σχέδιο Μεταφοράς 
Καινοτομίας Leonardo da Vinci που μεταφέρει τεχνικές 
καινοτομίας για τη διασφάλιση της ποιότητας στην 
επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με στόχο την 
ανάπτυξη της διασφάλισης της ποιότητας σε ιδρύματα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της 
προώθησης της αυτoαξιολόγησης, της συγκριτικής 
αξιολόγησης της ποιότητας και της δικτύωσης. 
 

 
 
 

 
 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Το έργο σκοπεύει να: 
• εξετάσει τις υπάρχουσες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της 

ποιότητας στις συμμετέχουσες χώρες 
• μεταφέρει, προσαρμόσει και δοκιμάσει πιλοτικά το εργαλείο 

συγκριτικής αξιολόγησης στη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Ιταλία 
• αναπτύξει τη θεματική πύλη στην Βουλγάρικη, στην Τούρκικη, και στην 

Ιταλική γλώσσα 
• εμπλουτίσει τη θεματική πύλη με διάφορα περιεχόμενα, έγγραφα, 

συνδέσμους, άρθρα, βίντεο 
• διαδώσει και να προωθήσει το εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης σε 

περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 
• συνεργαστεί για την ανάπτυξη προϊόντων και πρακτικών διασφάλισης 

της ποιότητας. 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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– Τίτλος: Expand Quality Assurance in VET (Benchmarking Tool) 
Διεύρυνση της Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση (Εργαλείο Συγκριτικής Αξιολόγησης)  

– Πρόγραμμα: Δια Βίου Μάθηση - Leonardo da Vinci Μεταφορά Καινοτομίας 
– Διάρκεια: 1/10/2012 έως 30/9/2014 
– Εταίροι:  

• Εμπορικό, Βιομηχανικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο του Kaunas, 
Λιθουανία 

• IDEC A.E. 
• Norton Radstock College, Ηνωμένο Βασίλειο 
• Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης για Ειδικούς Επιχειρηματικών 

Υπηρεσιών Kaunas, Λιθουανία 
• Πανεπιστήμιο του Lodz, Πολωνία 
• BEST - Ινστιτούτο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Προσωπικού, Αυστρία 
 Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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• Το EXPANDVET είναι ένα Πολυμερές Σχέδιο Μεταφοράς 
Καινοτομίας Leonardo da Vinci που ασχολείται με το 
πρόβλημα της βελτίωσης των συστημάτων διασφάλισης 
της ποιότητας στην ΕΕΚ. Το EXPANDVET θα μεταφέρει 
από το παλαιότερο έργο BEQUAL καλές πρακτικές και 
καινοτόμες τεχνικές σε τέσσερις χώρες της ΕΕ 
(Λιθουανία, Αυστρία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο). 
Κύριοι στόχοι του έργου είναι η ανάπτυξη και η υιοθέτηση 
προσεγγίσεων αυτοαξιολόγησης και η πρακτική 
εφαρμογή του «Κοινού Πλαισίου Διασφάλισης της 
Ποιότητας» (ΚΠΔΠ) που δεν είναι διαδεδομένο στις 
χώρες των εταίρων του έργου. 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 
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Το έργο σκοπεύει να: 
• μεταφέρει, προσαρμόσει και εφαρμόσει πιλοτικά το διαδικτυακό 

εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης στη Λιθουανία, την Αυστρία, την 
Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο 

• μεταφράσει τη θεματική πύλη bequal.info στα Λιθουανικά και 
Πολωνικά 

• εμπλουτίσει τις εθνικές εκδόσεις της θεματικής πύλης με νέα 
περιεχόμενα, αρχεία, συνδέσμους, άρθρα και βίντεο 

• διαδώσει και προωθήσει το διαδικτυακό εργαλείο συγκριτικής 
αξιολόγησης σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 



 
 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας! 
 

Λίλα Ανθοπούλου 
lila@idec.gr 
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