


O que é o EQAVET

O EQAVET (acrónimo de European Quality Assurance Reference

Framework for Vocational Education and Training, em português

Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a

Educação e Formação Profissional ) é o instrumento de referência

para promover e monitorizar o aperfeiçoamento dos sistemas

europeus de ensino e formação profissional.



Objetivo Principal

Modelo para garantir a qualidade das escolas profissionais 

que segue determinados critérios e indicadores.

Procurar um acordo entre as perspetivas dos alunos, dos

encarregados de educação e dos empregadores sobre

quais as competências que os alunos devem ter no final

dos cursos para trabalhar hoje e no futuro.

Garantir que a escola consegue estabelecer essa

comunicação entre todos os “stakeholders”.



Metodologia do EQAVET

O EQAVET propõe uma metodologia assente:

- Num ciclo composto por quatro fases (planeamento, execução,

avaliação e revisão);

- Em critérios de qualidade e descritores indicativos para cada fase do

ciclo;

- Em indicadores comuns, de natureza qualitativa e de natureza

quantitativa, que permitem avaliar os objetivos, os métodos, os

processos e os resultados da formação.



Princípios básicos de qualidade

1) Identificação e participação de todos os envolvidos;

2) Melhoria continuada dos indicadores;

3) Publicitação e reflexão sobre os resultados.



Pontos chave de “avaliação” EQAVET

Uma cultura de qualidade implementada através de:

- Ações e procedimentos específicos;

- Indicadores definidos;

- Instrumentos específicos e implementados;

- Documentos de apoio utilizados;

- Metodologias de acompanhamento; 

- Monitorização e divulgação de resultados. 







…em conclusão,

Importa que toda a comunidade educativa;

- saiba no que consiste o EQAVET;

- participe ativamente nesta fase de construção do processo de

candidatura aos selo de qualidade;

- implemente as medidas, estratégias e metodologias definidas;

- Reconheça a importância da obtenção do selo de qualidade

EQAVET para o Agrupamento.

Toda a informação relativa ao EQAVET está disponível em:

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/documentacao.asp

http://www.qualidade.anqep.gov.pt/documentacao.asp


Obrigado a todos pela atenção e colaboração!


