Система за проследяване на завършилите ПОО

Целите на проекта са:


Да анализира в дълбочина контекста и нуждите във всяка страна.



Да се разработи система за проследяване на завършилите
професионално образование и обучение на институционално ниво,
която ще бъде включена в системата за осигуряване на качеството
на доставчика на ПОО.



Пилотно тестване и внедряване на системата за проследяване,
създаване на механизъм за проследяване и интегриране в
процесите на мониторинг на ПОО.



Подпомагане на доставчиците на ПОО да приложат механизма за
проследяване и да го интегрират в своята система за осигуряване
на качеството.

Проектът “On Track” е адресиран към европейските политики и приоритети
и отговаря на общите нужди на европейските доставчици на ПОО.
Транснационалното партньорство гарантира разработването на
механизъм за проследяване и инструменти, които отговарят на нуждите
на всички участващи страни и могат да бъдат пренесени и в други страни.

От 15 до 17 януари се проведе краткосрочното съвместно обучение на
служители в Атина в IEK DELTA.
Тема на обучението:
УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ В ДОСТАВЧИЦИ НА
ПОО

Пилотиране
Ще тестваме системата за проследяване два пъти във всеки доставчик, с
начало през април 2020 г.
✔ скоро завършили (6 месеца)
✔ по-отдавна завършили (2 години)
В случай, че вашата институция иска да участва в пилотирането на
системата за проследяване, моля, свържете се с лицето за контакт във
вашата страна
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