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1. Wprowadzenie
W związku z rozwojem profilu kompetencyjnego w WP3 i fazy analizy w WP2, przeprojektowano
wcześniej opracowany w ramach projektów SZJ i BUS kurs szkoleniowy, zgodnie z profilem
kompetencji kierownika do spraw jakości w organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego.
Szkolenie jest opracowane w formie modułowej, przy czym każdy moduł odpowiada danej
jednostce efektów kształcenia, zgodnie z zasadami EQF i ECVET.
Celem szkolenia jest dostarczenie kursantom niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w
zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością w jednostkach kształcenia i
szkolenia zawodowego.
Zastosowana metodyka nauczania zakłada szkolenie w klasie, z wykorzystaniem zadań
projektowych i ćwiczeń praktycznych. Szkolenie obejmuje 40 godzin nauki.
Szkolenie skierowane jest do kierowników do spraw jakości, menadżerów oraz kadry
kierowniczej wyższego szczebla w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego.
Materiały szkoleniowe składają się z:
•

podręcznika, który jest używany w klasie, pod kierunkiem prowadzącego. Podręcznik
zawiera 141 stron i obejmuje około 40 godzin nauki.

•

CD-ROM: narzędzie pomocnicze do projektowania i wdrażania systemu zarządzania
jakością w organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego.

•

Studia przypadków: osiem studiów przypadku ilustrujących przykłady stosowania
systemów zarządzania jakością w organizacjach szkoleniowych we wszystkich krajach
partnerskich.
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2. Opis szkolenia
Cel
Szkolenie LOQUET ma na celu dostarczenie niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji w
zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania jakością w jednostkach kształcenia i
szkolenia zawodowego.
Grupy docelowe
Grupami docelowymi szkolenia LOQUET są:
•

menedżerowie, kierownicy do spraw jakości oraz kadra kierownicza wyższego szczebla
w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego;

•

osoby już pracujące w zakresie zarządzania jakością, nieposiadające formalnych
kwalifikacji w tej dziedzinie;

•

osoby pracujące jako kierownicy do spraw jakości w innych sektorach, planujące
przejście do sektora kształcenia i szkolenia zawodowego.

Zalecane wymagania wstępne
Wyższe wykształcenie w dziedzinie edukacji i / lub zarządzania oraz doświadczenie zawodowe w
sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. Specjalistyczne doświadczenie w dziedzinie
kontroli jakości stanowi atut, ale nie jest warunkiem koniecznym.
Metodyka nauczania
Szkolenie zostało zaprojektowane jako kurs prowadzony przez trenera. Materiały szkoleniowe
obejmują podręcznik, studia przypadków oraz CD-ROM. Materiały te mogą być również
wykorzystywane do samokształcenia.
Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów. Każdemu rozdziałowi przyporządkowane są
określone efekty kształcenia. Według terminologii VET Cedefop efektem kształcenia jest zbiór

wiedzy, umiejętności i / lub kompetencji, które człowiek nabył i / lub jest w stanie
zademonstrować po zakończeniu, zarówno formalnego, poza formalnego, jak i nieformalnego
procesu uczenia się. (Cedefop, 2008) .
Każdy rozdział posiada ogólny opis celów, czasu trwania, treści i stosowanych metod oceny.
Rozdziały podzielone są na sekcje i zawierają bogate materiały szkoleniowe, mające na celu
wspieranie kursantów w procesie zdobywania wiedzy teoretycznej i rozwijania umiejętności i
kompetencji niezbędnych do zarządzania jakością. Materiały szkoleniowe składają się z:
•

Podręcznika;

•

Studiów przypadków;

•

Ćwiczeń;

•

Tematów do dyskusji w grupie.

Szkolenie prowadzone będzie przez trenera lub zespół trenerów. Trenerzy będą odpowiedzialni
przede wszystkim za nauczanie i wspieranie kursantów.
Szkolenie będzie trwać przez okres jednego tygodnia. Każdego dnia, trenerzy będą dokonywali
podsumowania dnia poprzedniego, prezentacji tematów, które będą poruszone w ciągu dnia i
wymaganych zadań. Na ogół zadania będą wykonywane w klasie, jednak trener ma prawo
zadać kursantom pracę do wykonania w czasie wolnym. Każde zadanie wymaga czasu dla
refleksji i dyskusji w grupach.
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3. Efekty kształcenia
Treść szkolenia LOQUET jest przedstawiona w tabeli 1 w odniesieniu do efektów uczenia się.
Efekty nauczania są oparte na Kole Jakości Deminga. Patrz schemat poniżej:
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Tabela 1: Szkolenie LOQUET: Efekty kształcenia

Rozdział
Podstawowe
zasady

Rozdział
Planowanie
Systemu
Zarządzania
Jakością

1:

2:

Wiedza, jaką kursant powinien posiadać:

Umiejętności, jakie kursant powinien
posiadać:

Kompetencje,
jakie
powinien posiadać:



Kontekst polityki europejskiej



Wyjaśnić znaczenie terminu “jakość”





Koncepcje i słownictwo
zarządzaniem jakością



Określić
korzyści
z
wprowadzenia
systemów zarzadzania jakością

Być
odpowiedzialnym
zarządzaniu jakością



Być przekonanym do ciągłego
doskonalenia



Mieć
potrzebę
doskonałości

związane

z



Podstawy zarządzania jakością



Charakterystyka i treści normy 9001:2008



Główne cechy aktualnej wersji normy
9001:2008



Główne cechy aktualnej wersji normy
29990:2010



Europejskie, krajowe i regionalne cele
polityki VET



Zalecenia EQARF



Projektowanie i kontrola procesów (mapa
procesu - metoda SIPOC - wskaźniki
efektywności)



Certyfikacja systemów jakości



Planowanie operacyjne i strategiczne



Teorie zarządzania ryzykiem



Stosować zasady zarzadzania jakoscią



Włączenie europejskich, krajowych i
regionalnych celów polityki VET do
celów jego / jej instytucji



Ustalenie i monitorowanie wyraźnych
celów / celów i zadań



Określenie konkretnych, indywidualnych
potrzeb lokalnych - orientacja na klienta



Działalność w zakresie zarządzania
jakością Organizowanie i planowanie
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kursant

dążenia

w

do

 Wykazywać empatię z potrzebami
klienta
 Być proaktywnym
 Angażować pracowników w rozwój
jakości
 Konsultować
się
zainteresowanymi stronami

z

 Wspierać partnerstwa na rzecz
wdrożenia planowanych działań
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Rozdział
Wdrożenie
Systemu
Zarządzania
Jakością

3:

Szczegółowe kwestie operacyjne w
sektorze
kształcenia
i
szkolenia
zawodowego oraz kwestie prawne
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Opracowanie
procedur
zarządzania jakością

i

form



Zaplanowanie współpracy
dostawcami VET

z

innymi



Alokacja
zasobów
wewnętrznych,
odpowiednia do założonych celów



Promowanie i docenianie innowacji



•Zaplanowanie systemu
wymaganiami i zasobami



Delegowanie zadań i obowiązków



Planowanie operacyjne i strategiczne

zgodnie

 Wspierać
zaangażowanie
kierownictwa w sprawę polityki
jakości

z



Ogólne wymagania norm ISO





Wymagania
dotyczące
systemu jakości

Aktywna współpraca z trenerami i kadrą
kierowniczą

 Posiadać
komunikacyjne



Koordynowanie pracy zespołu



Procesy zarządzania jakością



Wykonanie prac administracyjnych

 Być w stanie
jakościowe



Zarządzanie jakością

dokumentacji

umiejętności
wspierać

cele

 Być w stanie koordynować zespół
zarządzania jakością
 Być częścią zespołu
 Być otwartym
 Posiadać umiejętność zarządzania
konfliktami
 Wspierać
i
współpracownikom

Rozdział
Pomiar i

4:
Ocena



Ocena i przegląd mechanizmów, które
dotyczą wewnętrznych i zewnętrznych



Dokonanie pierwszej samooceny



Monitorowanie realizacji planu
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 Posiadać
analityczne

silne

doradzać
umiejętności
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Procesów
Jakościowych

Rozdział
5:
Działania na rzecz
ciągłego
doskonalenia

interesariuszy


Narzędzia statystyczne



Narzędzia prezentacyjne



Zarządzanie auditem



Techniki związane ze sprawozdawczością



Zarządzanie procesami i przegląd



Techniki kontroli i doskonalenia jakości



Podejmowanie decyzji w oparciu o fakty



Wzajemnie korzystne podejście
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Kontrola procesów



Wykonywanie audytów wewnętrznych



Gromadzenie informacji zwrotnych od
uczących
się
na
temat
ich
indywidualnych doświadczeń



Gromadzenie informacji zwrotnych od
nauczycieli



Zbieranie danych



Analiza zebranych informacji



Przeprowadzenie analizy statystycznej



Ocena wyników



Sporządzenie raportu analitycznego



Przedstawienie
zarządzania



Wspieranie zarządu w ocenie wyników
pomiarów



Ocena i procesy przeglądu i wyniki /
efekty kształcenia, w tym ocena
satysfakcji ucznia, jak i wydajności i
zadowolenia pracowników



Stworzenie programów szkoleniowych
zorientowanych na rynek, w celu
zaspokojenia potrzeb rynku



Pielęgnowanie dobrych relacji ze
wszystkimi zainteresowanymi stronami
(trenerami i kadrą zarządzającą)
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wyjść

do

 Potrafić przemawiać publicznie z
wykorzystaniem
technik
prezentacji

ogólnego

 Być kreatywnym w poszukiwaniu
rozwiązań
 Być
w
stanie
rozwijać
i
utrzymywać
szeroką
sieć
kontaktów z zainteresowanymi
stronami
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Stworzenie umowy, która jest do
przyjęcia i / lub wygodne dla
wszystkich stron



Prowadzenie negocjacji



Analiza
złożonych
scenariuszy
i
umiejętność zaproponowania prostych
rozwiązań



Zrozumienie
oczekiwań
zarówno
uczestników,
jak
i
organizacji
kształcenia i szkolenia zawodowego



Pośredniczenie
stronami



Pomoc
techniczna
i
potencjału
poprawy
zwiększenia wydajności
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między

różnymi
budowanie
jakości
i

 Być proaktywnym
 Być empatycznym
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4. Syllabus szkolenia
Szkolenie składa się z 6 części: wprowadzenia, czterech części dotyczących efektów kształcenia
oraz podsumowania zawierającego informacje zwrotne i ewaluację.
Część 1
Tytuł:

Podstawowe zasady

Cele/
spodziewane
wyniki

Po zapoznaniu się z tą częścią zajęć słuchacz:





na podstawie sylabusu zapozna się z planowanym przebiegiem
szkolenia
zapozna się z głównymi zasadami zarządzania jakością
będzie potrafił wyjaśnić znaczenie terminu "jakość" i opisać korzyści
z wdrożenia normy 9001
będzie posiadał ogólną wiedzę na temat zasad zarządzania jakością

Przewidywany
czas trwania

6 godzin

Treść zajęć

Wprowadzenie do zajęć
Koncepcje zarządzania jakością; słownictwo
Podstawy zarządzania jakością
Cechy i treści normy 9001:2008

Materiały

Sylabus
Podręcznik – Rozdział 1

Zajęcia

Temat dyskusji: prezentacja uczestników, oczekiwania wobec szkolenia,
osobiste doświadczenia w zakresie zarządzania jakością.
Poszukiwanie informacji w Internecie na temat skutecznych strategii
zarządzania jakością; artykuły prasowe, wywiady, raporty.

Część 2
Tytuł:

Planowanie systemu zarządzania jakością

Cele/
spodziewane
wyniki

Po zapoznaniu się z tą częścią zajęć słuchacz:
 będzie posiadał wszechstronną wiedzę na temat normy
9001:2008 (treść i zasady certyfikacji)
 będzie potrafił wspierać zaangażowanie kierownictwa
dotyczące polityki jakości
 będzie potrafił określić i monitorować zadania i cele
 zapozna się z opracowaniem procedur zarządzania i
formularzami stosowanymi w zarządzaniu jakością
 zapozna się z europejską i krajową polityką kształcenia i
szkolenia zawodowego
 będzie rozwijał umiejętności planowania strategicznego,
zarządzania zespołem i delegacji uprawnień
 rozwinie zachowania proaktywne

Przewidywany
czas trwania

10 godzin
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Europejskie, krajowe i regionalne cele polityki kształcenia i szkolenia
zawodowego
Rekomendacja EQARF
Projektowanie i weryfikacja procesów
Certyfikacja systemów jakości

Materiały

Podręcznik – rozdział 2
Dokumenty zewnętrzne i linki do dokumentów dotyczących
europejskich, krajowych i regionalnych celów polityki kształcenia i
szkolenia zawodowego
Studia przypadków

Zajęcia

Ćwiczenia w grupach roboczych: Opracowanie polityki jakości.
Temat dyskusji: Zalecenia i wskazówki dotyczące planowania
działań w zakresie zarządzania jakością.
Ćwiczenia w grupach roboczych: Opracowanie struktury
organizacyjnej w organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego i
określenia zasad współpracy między departamentami.

Część 3
Tytuł:

Wdrożenie systemu zarządzania jakością

Cele/
spodziewane
wyniki

Po zapoznaniu się z tą częścią zajęć słuchacz:




zapozna się z ogólnymi wymaganiami normy 9001:2008, a także z
wymaganiami w zakresie dokumentacji
będzie potrafił projektować procesy zarządzania jakością
rozwinie umiejętności komunikacyjne, przywódcze i koordynacyjne

Przewidywany
czas trwania

8 godzin

Treść zajęć

Norma 9001:2008 – wymagania ogólne
Wymagania dotyczące dokumentacji systemu jakości
Procesy zarządzania jakością

Materiały

Podręcznik – rozdział 3
Studia przypadków

Zajęcia

Temat dyskusji: Główne bariery i przeszkody w procesie wdrożenia systemu
zarządzania jakością
Ćwiczenia w grupach roboczych: Opracowanie mapy procesów dla
organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego, zawierającej (dla każdego
procesu):
- Zakresy odpowiedzialności
- Odpowiednie dokumenty i zapisy
- Realcje z innymi procesami
- Przepływ informacji
11
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Część 4
Tytuł:
Cele/
spodziewane
wyniki

Pomiar i ocena procesów jakościowych
Po zapoznaniu sie z ta częścią zajęć słuchacz:






będzie posiadał ogólną wiedzę na temat metod i narzędzi monitorowania
i oceny
będzie potrafił przeprowadzić pierwszą samoocenę
będzie potrafił wyszukiwać dane, analizować zebrane informacje i
przygotować raport analityczny
będzie potrafił dokonać przeglądu i oceny procesów i wyników /
rezultatów
rozwinie umiejętności komunikacyjne, kreatywność i umiejętności
analityczne

Przewidywany
czas trwania

8 godzin

Treść zajęć

Mechanizmy oceny i weryfikacji
zarządzanie audytem
narzędzia statystyczne

Materiały

Podręcznik - Rozdział 4
Studia przypadków

Zajęcia

Ćwiczenia w grupach roboczych: Opracowanie formularza do zbierania
informacji zwrotnych od uczestników z organizacji kształcenia i szkolenia
zawodowego
Ćwiczenia w grupach roboczych: Kryteria, które powinny być zdefiniowane i
główne zagadnienia, które należy poddać ocenie w trakcie audytu
wewnętrznego

Unit 5
Tytuł:

Działania na rzecz ciągłego doskonalenia

Cele/
spodziewane
wyniki

Po zapoznaniu się z tą częścią zajęć słuchacz:





rozwinie swoją kreatywność i aktywną postawę w poszukiwaniu
rozwiązań
będzie potrafił podjąć decyzję w sprawie działań naprawczych i
prewencyjnych
rozwinie odpowiednie podejście do podejmowania decyzji oparte na
faktach
będzie potrafił stosować techniki kontroli i poprawy jakości

Przewidywany
czas trwania

6 godzin

Treść zajęć

Przegląd zarządzania
Zarządzanie procesami
Ciągły proces doskonalenia
Radzenie sobie z niezgodności

Materiały

Podręcznik – rozdział 6
Studia przypadków
12
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Ćwiczenia w grupach roboczych: Określenie tematów, które powinny być
omawiane podczas corocznego spotkania dotyczącego przeglądu
kierownictwa i określenie wejść (dane) i wyjść (decyzje) do każdego tematu.
Temat dyskusji: Kluczowe elementy ciągłego doskonalenia i zwiększenia
satysfakcji klienta w organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego

Podsumowanie
Tytuł:

Podsumowanie

Cele/
spodziewane
wyniki

Ostatnia część szkolenia ma na celu zapewnienie uczestnikom wystarczającej
ilości czasu na podsumowanie i refleksję na temat nowo uzyskanych efektów
uczenia się, a także przekazanie swoich opinii organizatorom kursu i
wymiany doświadczeń i opinii z innymi uczestnikami kursu.

Przewidywany
czas trwania

2 godziny

Treść zajęć

Quiz

Materiały

Podsumowanie (prowadzący)
Kwestionariusz ewaluacyjny

Zajęcia

Wypełnienie kwestionariusza ewaluacyjnego

13

Learning Outcomes in Quality in
Education and Training (LOQUET)

Program szkolenia

5. Harmonogram szkolenia
Szkolenie trwa łącznie 40 godzin i odbywa się w ciągu 5 dni. Każdy dzień obejmuje 4 sesje po
1,5 godziny (w sumie 6 godzin szkoleniowych i 2 godziny przeznaczone na przerwy).
Orientacyjny harmonogram:
Sesja 1: 9:00 - 10:30
Sesja 2: 11:00 - 12:30
Sesja 3: 13:30 - 15:00
Sesja 4: 15:30 - 17:00

DZIEŃ PIERWSZY
Sesja
1

Tytuł
Rejestracja
Wstęp
Ćwiczenie 1 - mini wywiad
Wstęp do Zarządzania Jakością

2

Etapy wdrożenia SZJ w organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego
Wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością

3

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania jakością
Ćwiczenie 2 - Wyszukiwanie informacji w Internecie na temat skutecznych
strategii zarządzania jakością, artykuły prasowe, wywiady, raporty

4

Europejska, krajowa i regionalna polityka kształcenia i szkolenia zawodowego

DZIEŃ DRUGI
Sesja
1

Tytuł
Zakres odpowiedzialności kierownictwa
Ćwiczenie 1 - Opracowanie polityki jakości

2

Planowanie
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Ćwiczenie 2 - Opracowanie struktury organizacyjnej w organizacji kształcenia i
szkolenia zawodowego i określenie zasad współpracy między działami
3

Zarządzanie zasobami
Projektowanie i rozwój

4

Szczegółowy plan wdrożeniowy
Studia przypadków
Dyskusja: Zalecenia i wskazówki dotyczące planowania działań w zakresie
zarządzania jakością

DZIEŃ TRZECI
Sesja
1-2

Tytuł
Podejście procesowe
Ćwiczenie 1 - Opracowanie mapy procesów dla organizacji kształcenia i
szkolenia zawodowego, określającej dla każdego procesu:
- Obowiązki
- Odpowiednie dokumenty i zapisy
- Realcje z innymi procesami
- Przepływ informacji

3

Projektowanie i weryfikacja procesów
Dyskusja: Główne bariery i przeszkody w procesie wdrożenia systemu
zarządzania jakością

4

Opracowanie księgi ZJ
Warsztaty 1 – Przegląd Księgi Jakości

DZIEŃ CZWARTY
Sesja
1

Tytuł
Pomiar satysfakcji klienta
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Ćwiczenie 1 - Opracowanie formularza do gromadzenia informacji zwrotnych od
uczestników z organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego
2

Audyt wewnętrzny
Audyt zewnętrzny

3

Ćwiczenie 2 - Kryteria, które powinny być zdefiniowane i główne punkty, które
należy poddać ocenie w trakcie audytu wewnętrznego

4

Proces monitorowania i pomiaru
Niezgodności - działania korygujące i zapobiegawcze
Analiza danych

DZIEŃ PIĄTY
Sesja
1

Tytuł
Przegląd kierownictwa
Ćwiczenie 7 - Określenie tematów, które powinny być omawiane podczas
corocznego spotkania dotyczącego przeglądu zarządzania i określenie wejść
(dane) i wyjść (decyzje) do każdego tematu.

2

Studia przypadku
Ciągłe doskonalenie

3

Dyskusja: Kluczowe elementy ciągłego doskonalenia i zwiększenia satysfakcji
klienta w organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego
Quiz (samoocena)

4

Wypełnienie kwestionariuszy ewaluacyjnych
Podsumowanie i zakończnie szkolenia
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