2 Cele

dr Thomas Rau, dr Peter Schönfeld
Zabezpieczanie jakości transgranicznych usług szkoleniowych
Projekt i jego partnerzy
Transgraniczna jakość, tak brzmi nazwa jednego z pilotażowych projektów
LEONARDO DA VINCI, który połączył w okresie od 2007 do 2009 13 partnerów z 5
krajów w pracy nad tematem zarządzania jakością w sektorze świadczenia usług
szkoleniowych. Instytucje szkoleniowe, placówki naukowe i przedsiębiorstwa
consultingowe z Włoch, Polski, Szwecji, Hiszpanii i Niemiec pracowały wspólnie przy
wypracowywaniu wytycznych jakości dla współpracy transgranicznej oraz przy
dalszych instrumentach zarządzania jakością. Szeroko zakrojone uczestnictwo
różnych podmiotów europejskich umożliwiło powstanie produktów zawierających
międzynarodowe know-how, nadających się do zastosowania w całej Europie.
Wiedza i doświadczenia z pracy w projekcie wpłynęły już do różnych placówek i do
powstającej normy ISO dla podmiotów oferujących nieformalne usługi szkoleniowe.

Gnosis

Wymogi jakości ze strony rynku
W ostatnich latach charkter usług edukacyjnych na rynku nabrał coraz bardziej
wyraźnego profilu. Odzwierciedleniem tego są zmiany na rynku dokształcania i
doskonalenia zawodowego, na którym centralną rolę odgrywają klienci usług
szkoleniowych, a nie jak dotychczas oferujący usługi na tym rynku. Zmiana tej
orientacji doprowadziła do zaostrzenia konkurencji między podmiotami oferującymi
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usługi szkoleniowe. Tam, gdzie dotychczas regionalni stakeholder branży
doskonalenia zawodowego wspólnie z urzędami pracy i w porozumieniu z lokalnymi
przedsiębiorcami decydowali o wielkości i profilu ofert szkolenia, wyrasta teraz
zróżnicowana oferta wielu różnych podmiotów szkoleniowych. Coraz częściej widać
bardzo duże różnice między cenami i oferowanymi usługami. Dlatego dla
korzystającego z usług szkoleniowych coraz bardziej istotne jest rozważenie oferty.
Jednocześnie rynek doskonalenia zawodowego staje się coraz mniej przejrzysty.
Coraz bardziej ważne jest przedłożenie osobom zainteresowanym godnych zaufania
kryteriów za pomocą których, mogą oni ocenić - podobnie jak w przypadku kupna
jakiegokolwiek towaru – jakość i korzyść wynikającą z oferowanego szkolenia. W ten
sposób rośnie też odpowiedzialność potencjalnych konsumentów za wybór
odpowiedniej oferty szkolenia. Konsument usługi może jednakże tylko wtedy podjąć
właściwą decyzję, kiedy dysponuje odpowiednią wiedzą. Prowadzi to do
konieczności zapoznania go nie tylko z kryteriami do podjęcia decyzji, ale również z
przykładami bardzo dobrych referencji działania organizacji doskonalenia
zawodowego.
Te zmienione warunki na rynku uwidoczniają, jak bardzo wzrasta znaczenie
mierzenia jakości i oceny jakości jako pomocy w podejmowaniu decyzji przy
planowaniu i realizowaniu szkoleń przez klienta i oferującego szkolenia w warunkach
aktualnie dokonujących się przemian. Odpowiednie uwzględnienie powstających w
związku z tym wymogów może być realizowane w efekcie końcowym tylko poprzez
świadome zarządzanie jakością.
Zarządzanie jakością prowadzące do przejrzystych i wiążących kryteriów za pomocą
których można oceniać i porównywać oferty szkoleniowe ułatwia znacznie
poszukiwanie odpowiednich ofert szkoleniowych zgodnych z celami pogłębiania
kwalifikacji. Jednocześnie zarządzanie jakością w organizacjach szkoleniowych
ułatwia samym placówkom lepsze niż dawniej dopasowanie się do rynku,
charkteryzującego się szybkimi zmianami w zapotrzebowaniu na doskonalenie
zawodowe, poprzez nowe oferty bez potrzeby wahań i zmian na gorsze, co do
wyników i zadowolenia klientów. Zapewnianie jakości staje się coraz bardziej
systemem nawigacji służącym podmiotom szkoleniowym do dopasowywania
wymagań korzystających z usług i klientów.
Sektor dokształcania i doskonalenia zawodowego potrzebuje tego jakościowego
systemu nawigacji zarówno w celu merytorycznego, metodycznego i
organizacyjnego kierowania usługami szkoleniowymi ale również w celu
niezawodnego,
samodzielnego
kierowania
i
zarządzania
organizacjami
szkoleniowymi.
Wymogi jakości we współpracy transgranicznej
Organizacje szkoleniowe coraz częściej muszą stawić czoła wyzwaniom
internacjonalizacji. Jest wiele przyczyn tego zjawiska, do nich należy zaliczyć między
innymi następujące fakty:
• Wymiana handlowa między krajami członkowskimi UE staje się coraz bardziej
intensywna i jest ona dodatkowo wspierana przez procesy globalizacji.
Następstwem tego jest rosnąca mobilność adresatów ofert dokształcania i
doskonalenia zawodowego. Osoby studiujące i poszukujące pracy
przekraczają granice krajów. Z tego powodu coraz bardziej naglącym
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problemem staje się międzynarodowa porównywalność i uznawanie zdobytych
dyplomów i świadectw potwierdzających zdobyte kwalifikacje.
• Presja konkurencji na własnym „ tradycyjnym” rynku rośnie (zarówno ze strony
krajowych jak również zagranicznych podmiotów oferujących usługi).
Zwiększa to nacisk na organizacje szkoleniowe do rozwijania aktywności i
zdobywania nowych rynków, ewentualnie też za granicą.
• Te czynniki warunkują, we współdziałaniu z podstawowymi cechami przejścia
do społeczeństwa funkcjonującego w oparciu o wiedzę, rosnącą konieczność
dopasowywania, koordynacji i kooperacji sektora dokształania i doskonalenia
zawodowego, również poza granicami własnego kraju.
Internacjonalizacja wydaje się być w związku z powyższym przymusem,
następstwem zdarzeń i rozwoju wydarzeń, których nie da się zahamować. Oferuje
ona jednak temu, który aktywnie stawi czoło problemom z nią związanych, duże
możliwości zdobycia uprzywilejowania w konkurencji.
Te możliwości powstają przede wszystkim poprzez
• zdobycie nowych grup adresatów
• doskonalenie własnego know-how oraz
• bardziej racjonalne wytwarzanie usług poprzez wykorzystanie synergii
płynących z transgranicznej kooperacji, podziału pracy i wymiany handlowej.
Efektywne wykorzystanie możliwości z internacjonalizacji oznacza również
uwzględnienie konieczności zmian wynikających z procesów takich jak przejście do
„nowej nauki“ i zmian zachodzących na rynku dokształcania i doskonalenia
zawodowego - z rynku na którym centralną rolę odgrywają nie oferujący usługi, ale
konsumenci tych usług .
Europejski wymiar jakości rynku pracy i edukacji wymaga odpowiednio do
Wspólnych Ram Zabezpieczania Jakości (CQAF) i przyszłych Europejskich
Referencyjnych Ram Zabezpieczania Jakości (EQARF) również nadrzędnych w
stosunku do krajów praktycznych standardów dot. rozwijania jakości w edukacji
zawodowej. Wymaga to z jednej strony przejrzystości i porównywalności
europejskich i krajowych instrumentów zabezpieczania jakości w dokształcaniu i
doskonaleniu zawodowym, a z drugiej strony europejskich standardów jakości
wspomagających transgraniczną współpracę podmiotów oferujących usługi.
Dokładnie na tych wymogach skupiała się nasza praca w projekcie LEONARDO DA
VINCI. Przy czym zajęliśmy się również tymi aspektami zabezpieczania jakości, na
które dotychczas nie zwracano uwagi w ramach systemów zabezpieczania jakości,
tzn. aspektami transgranicznej kooperacji edukacyjnej i eksportem edukacji.
Aspektom, które nie tylko są ważne w Unii Europejskiej, ale również nabierają coraz
większego znaczenia w skali światowej. Światowa Organizacja Handlu w swojej
rundzie GATS1 wskazuje wyraźnie na wymogi standardyzacji i wzrastającą
przejrzystość w międzynarodowym handlu usługami szkoleniowymi.
Podczas gdy w ostatnich latach na szczeblu krajowym powstało wiele różnorodnych
wymogów jakości dla podmiotów oferujących usługi szkoleniowe, to w zakresie
międzynarodowej współpracy edukacyjnej brakuje dotychczas standardów i
wytycznych jakości. Temu deficytowi dedykowane są QUALITY GUIDELINES, które
1

General Agreement on Trade in Services
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rozszerzają dotychczasowe systemy zarządzania jakością o zgodne z wymogami
jakości kształtowanie stosunków transgranicznych.

Cele QUALITY GUIDELINES
QUALITY GUIDELINES ukierunkowane są na rozwijanie kompetencji w
społeczeństwie funkcjonującym w oparciu o wiedzę. Ich celem jest wspieranie
zabezpieczania jakości (modele, oferujący usługi, uczestnicy / klienci) na różnych
szczeblach (jakość wyniku, jakość procesu, jakość struktury). Oferują możliwości
stworzenia konsensu między uczestniczącymi partnerami w stosunku do
najważniejszych kryteriów rzeczowych, wymogów/wskaźników, wdrożeń i certyfikacji.
QUALITY GUIDELINES obejmują zarówno aspekty jakości ofert szkoleniowych jak i
sukcesu podmiotu świadczącego usługę, powodzenie jego celów i strategii,
zabezpieczenie i podwyższenie skuteczności i efektywności.
Quality Guidelines mają odpowiedzieć na pytanie, co należy uregulować w
placówkach edukacyjnych, aby internacjonalizacja (transgraniczna działalność)
prowadziła do sukcesu.
Poza tym odpowiadają na pytanie, jak mają wyglądać konieczne w tym celu procesy
i środki i w jaki sposób należy je wdrożyć. Dlatego Quality Guidelines zawierają
jednocześnie konieczne kryteria zabezpieczania jakości w międzynarodowych
kooperacjach edukacyjnych.

Wytyczne QUALITY GUIDELINES:
•

•
•

dążą do poprawy ogólnych ramowych warunków edukacji w międzynarodowej współpracy i do utworzenia solidnej bazy wzajemnego zaufania.
W ten sposób mają istotny wkład do wspólnej integracji europejskich
systemów edukacyjnych;
mają na celu uwzględnienie uznanych prawnie interesów stron
uczestniczących w transgranicznej współpracy;
stanowią w połączeniu z etapowym modelem zarządzania QM STUFENMODELL® ramową orientację dla zapewniania jakości i oceny transgranicznych projektów edukacyjnych, kooperacji i uzyskanych świadectw
potwierdzających zdobycie kwalifikacji oraz certyfikatów;

Wytyczne QUALITY GUIDELINES

4

5
•

•

przyczyniają się istotnie do “ochrony konsumenta” czyli osób uczących się,
pracodawców i innych podmiotów uczestniczących (stakeholder), poprzez
wspieranie przejrzystości i ważności obowiązywania ofert edukacyjnych jak i
uznawania umiejętności i kwalifikacji;
wspierają transgraniczną współpracę w edukacji zawodowej poprzez ich
wkład w celu usuwania przeszkód na drodze do zawodowej i geograficznej
mobilności oraz wspieranie dostępu do uczenia ustawicznego.

Celem jest stworzenie i korzystanie z wytycznych, wspólnie uzgodnionych i
możliwych do zaakceptowania przez wszystkich partnerów!
Z tego względu ich rozwijanie i wdrażanie musi uwzględniać zasady takie
• działania w celu obopólnych korzyści
• równość partnerów
• wzajemne poszanowanie niezależności i suwerenności partnerów
• uwzględnienie interesów i potencjałów wszystkich partnerów
• wyważony podział korzyści i zobowiązań między partnerami
• wytwarzanie synergi poprzez wykorzystanie uzupełniających się wzajemnie
potencjałów
• umożliwianie tworzenia nowych form kooperacji wykraczających poza ramy
zwykłej współpracy i wymiany osób uczących się
• dostateczne uwzględnienie
warunków gospodarczych

różnych

systemów

kształcenia

i

ogólnych

• poszanowanie praw człowieka i wolności zasadniczych oraz
• zrozumienie i poszanowanie wszystkich narodów i tolerancja w stosunku do
innych kultur, cywilizacji i form życia.
Zakres zastosowania
Wytyczne QUALITY GUIDELINES adresowane są przede wszystkim do placówek
sektora prywatnego, pracujących w oparciu o reguły wolnego rynku oraz tej części
sektora publicznego, który konkuruje z innymi placówkami edukacyjnymi w zakresie
ofert szkoleniowych. Stosowanie wytycznych QUALITY GUIDELINES przez inne
placówki edukacyjne jest również pożądane, wymaga jednakże odpowiedniego
dopasowania.
Transgraniczne procesy edukacyjne w sensie wytycznych QUALITY GUIDELINES to
procesy kierowania, wspierania i tworzenia nowych wartości w celu realizacji
następujących transgranicznych usług edukacyjnych:2
•

Export edukacji jako usługa transgraniczna (e-Learning, wirtualne oferty
edukacyjne, media, kursy i materiały szkoleniowe);

2

Podział ten opiera się głównie w oparciu o systematykę międzynarodowych usług edukacyjnych
Światowej Organizacji Handlu (WTO)
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•

Prowadzone w kraju usługi edukacyjne dla mieszkańców pochodzących z innych
krajów (kursy w odpowiednio dobranych grupach dla cudzoziemców, pobyty
językowe, kursy językowe częściowo w połączeniu z turystyką);

•

Usługi edukacyjne za granicą prowadzone przez personel zagraniczny lub
krajowy (usługi edukacyjne spółek-córek lub filli zagranicznych, nieformalne
kształcenie na poziomie szkoły wyższej, distance education & training, blended
learning, szkolenia, coaching, warsztaty i specjalistyczne seminaria, nauczyciele
domowi);

•

Międzynarodowa kooperacja edukacyjna za granicą (kooperacja w celu
współpracy w kraju partnera kooperujacego lub w innych krajach docelowych,
joint-venture, franczyza);

•

Międzynarodowa transgraniczna kooperacja edukacyjna (kooperacja w celu
wypracowania produktów edukacyjnych i transgranicznego wykorzystania
środków, n.p. transgraniczne kształcenie wiązane, twinning).

Nawiązanie do dotychczasowych systemów zarządzania jakością
W pierwszej fazie projektu z europejskimi partnerami zostały porównane różne
warunki wyjściowe (uwarunkowania, procedury, standardy) i przedyskutowane w
świetle wspólnych europejskich ram zabezpieczania jakości. Coraz więcej krajów
dopasowują kontrolę i ocenę własnych systemów do europejskich postulatów.
Zabezpieczanie jakości postrzegane jest jako klucz do sukcesu.
Partnerzy projektu byli ze sobą co do tego zgodni, że w związku z rozwijaniem
wytycznych jakości dla międzynarodowej współpracy nie chcieli dodatkowego
systemu zarządzania jakością, tylko chcieli się oprzeć na już istniejącym. Dlatego
zdecydowali się na etapowy model zarządzania jakością QM STUFEN-MODELL®
jako system wyjściowy, który jest zgodny z CQAF i sprawdził się już w praktyce.3
Na szczeblu krajowym etapowy model zarządzania jakością QM STUFEN-MODELL®
spełnia opisane wymogi ze strony rynku. Przemawiają za tym następujące cechy
tego referencyjnego modelu zarządzania jakością w kształceniu zawodowym:
•

Ukierunkowanie systemu na procesy, oparcie na standardach EN ISO
9000ff:2000 i EFQM; sprecyzowanie i dalsze rozwijanie wymogów tych
systemów referencyjnych w celu zachowania przejrzystości i porównywalności
świadczonych usług

•

Uwzględnienie specyfiki kształcenia zawodowego jako usługi powiązanej z
osobą

•

Uwzględnienie aspektu pedagogicznego w świadczonej usłudze w dziedzinie
kształcenia zawodowego

3

QM STUFEN-MODELL® jest wynikiem modelowego projektu wspieranego przez kraje związkowe
Berlin i Brandenburgię oraz Unię Europejską. Do jego wypracowania, pod kierownictwem RKW BerlinBrandenburgia, włączone zostało konsortium składające się ze 100 przedsiębiorstw szkoleniowych,
instytucji i ekspertów. Rozwijanie modelu odbyło się w kooperacji z DIN Niemieckim Instytutem
Nomalizacyjnym. Wyniki zostały opublikowane jako PAS 1037 w kwietniu 2004. W roku 2007 QM
STUFEN-MODELL® został przejęty jako projekt wyjściowy do rozwoju standardu ISO do zarządzania
jakością podmiotów oferujących nieformalne usługi szkoleniowe.
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•

Otwartość na integrację z innymi systemami certyfikacji

•

Etapowe wymogi umożliwiające reagowanie na różne przesłanki organizacji
szkoleniowych do wprowadzania systemu zarządzania jakością

•

Umożliwianie ciągłego rozwoju jakości

•

Podwójna korzyść jako
-

systematyczna instrukcja do wprowadzania systemu zarządzania jakością i

-

narzędzie do samooceny.

W przypadku celów zarządzania jakością w kontekście transgranicznej działalności
organizacji szkoleniowej model QM STUFEN-MODELL® w przedłożonej formie nie
wystarcza.
Potrzeba było jeszcze wspólnego rozwinięcia QUALITY GUIDELINES i ich
uzgodnienia z europejskimi partnerami, ponieważ standardy jakości w przypadku
transgranicznych działań szkoleniowych powstają nie tylko jako wynik przeniesienia
istniejących wymogów i standardów jakości na płaszczyznę międzynarodową.
Standardy te rozszerzają się o całkiem nowy wymiar. W miejsce wymaganych
zasobów i umiejętności, zdolności i kompetencji potrzebnych do wykonania usługi
zgodnie z wymogami jakości, pojawiają się specyficzne wymogi w stosunku do
zasobów i kompetencji działań międzynarodowych. Głównie chodzi tu o kompetencje
interkulturowe, wiedzę dot. warunków administracyjnych i o wymagania danych
krajów docelowych i zagranicy (szczególnie odnośnie przebiegu procedur), jak
również o umiejętności międzynarodowego zarządzania projektami.
QUALITY GUIDELINES uzupełniają w ten sposób istniejący system zarządzania
jakością o wymogi międzynarodowej kooperacji podmiotów szkoleniowych. To
powiązanie możliwe jest również w przypadku innych systemów zarządzania jakością
w dziedzinie edukacji i do niego się dąży. W ten sposób zostaje udostępniony
użytkownikom sektora kształcenia zawodowego system QM z orientacją europejską.
Zainteresowani moga dołączyć QUALITY GUIDELINES bezpośrednio do swoich
systemów zarządzania jakością. W tym celu istnieją porównywalne klucze, na
przykład do ISO 9001 i do AZWV. Przez takie możliwości można rozszerzać
regionalne i sektoralne standardy jakości i doskonalić zarządzanie jakością
specyficzne dla branży edukacyjnej.
Kształtowanie QUALITY GUIDELINES
Ponieważ wytyczne stanowią uzupełnienie w stosunku do istniejących systemów
zarządzania jakością, zawierają one tylko takie wskazówki, które odnoszą się do
transgranicznego aspektu zarządzania jakością.
Dotyczy to szczególnie wyżej wymienionych zasad współpracy, zakresu stosowania i
form transgranicznych usług szkoleniowych oraz wskazówek dot. wykształcenia
następujących interkulturowych kompetencji:
•

podstawowej znajomości własnej kultury i obcych kultur

•

komunikacji i zachowania się w sytuacjach interkulturowych oraz

•

interkulturowego przeprowadzania negocjacji i rozwiązywania konfliktów.
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Same Guidelines są bardzo zwięźle sformułowane i ograniczają się tylko do rzeczy
najistotniejszych. Bardziej obszerne wyjaśnienia stoją do dyspozycji w formie
kompendium.

Rys:

Procesy wiodące

Procesy nauczania
pomiary,
analizowanie
i ulepszanie

Procesy wspierające

Współpracownicy,
uczniowie,
infrastruktura,
zaopatrzenie

Procesy wytwórcze zasadnicze

Oferta edukacyjna/
-koncepcje
projektów,
przeprowadzanie

Zadowolenie klienta

Organizacje edukacyjne
prowadzą i rozwijają

uczestnicy, rynek pracy, gospodarka i społeczeństwo

uczestnicy, rynek pracy, gospodarka i społeczeństwo

Wymagania klienta

Ażeby odpowiednio przyporządkować wymogi QUALITY GUIDELINES do
odpowiednich wymogow systemu zarządzania jakością również pod względem
struktury, poszczególne uregulowania zostały przyporządkowane wymogom QM
STUFEN-MODELL®. Etapowy model zarządzania jakością QM STUFEN-MODELL®
opiera się tak samo jak CQAF na cyklu jakości, który przewiduje odpowiednie
połączenia między planowaniem, wdrożeniem i ewaluacją/oceną edukacji
zawodowej. Takie samo podejście reprezentuje EQARF.4 Odpowiednio do tej
struktury wymogi QUALITY GUIDELINES podzielone są na cztery części.

Model ukierunkowanego na procesy systemu zarządzania jakością według
QM STUFEN-MODELL®

QUALITY GUIDELINES uwzględniają następujące zasady:
Odnośnie roli wytycznych jakości:
• wytyczne jakości przyczyniają się do przejrzystości ofert szkoleniowych

4

Bruksela 9.4.2008, KOM(2008) 179 ostatecznie, 2008/0069 (COD) propozycja ZALECENIA
PARLAMENTU I RADY EUROPEJSKIEJ dot. stworzenia europejskich ram odniesienia do
zabezpieczania jakości w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym.
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• pomagają w
szkoleniowych

zdobyciu

zaufania

i

wspierają

kompatybilność

ofert

• ułatwiają kooperację podmiotów szkoleniowych poprzez umożliwianie
dopasowywania
ofert szkoleniowych
do
specyficznych
wymogów
przedsiębiorstw.
Ustalenia QUALITY GUIDELINES
• odzwierciedlają z jednej strony ogólne i specyficzne cele zdobywania
kwalifikacji
• oraz przyczyniają się z drugiej strony do ukierunkowania na wykonanie tych
celów (zaakcentowanie).
QUALITY GUIDELINES podają z punkty widzenia transgranicznych działań
organizacji szkoleniowych ważne najniższe z dopuszczalnych wymogów, jakie
musi spełniać skuteczny system oceny jakości i system zarządzania jakością. Należą
do nich następujące kryteria:
• aktualność ofert
• zadowolenie klienta (oferty muszą odpowiadać zapotrzebowaniu klienta i w
effekcie końcowym nadawać się do oceny w oparciu o wymagania klienta.)
• wymogi w stosunku do kwalifikacji wykładowców (najniższe z możliwych
akceptowanych wzmagań)
• jakość organizacji procesów szkoleniowych
• odpowiednie miejsce, odpowiedni termin i odpowiednie koszty zdobycia
kwalifikacji
• dobór uczestników według stawianych im wymogów i predyspozycji,
nadających się do kontroli
• najniższa dopuszczalna jakość programów nauczania jak również materiałów
do nauki i nauczania
• zabezpieczenie powiązania z praktyką
• holistyczność doskonalenia zawodowego (wykraczająca poza przekazywanie
jedynie czystej wiedzy fachowej)
• przeprowadzanie egzaminów (szczególnie egzaminów końcowych)
•

nadzór transferu wykorzystania wyników doskonalenia zawodowego w
przedsiębiorstwach.

Praca projektu w służbie jakości
QUALITY GUIDELINES powstały dla i z organizacjami szkoleniowymi, które
angażują się w międzynarodową współpracę edukacyjną. Prace rozwojowe wspierała
i umożliwiała budowa sieci, zespoły ekspertów jak również metody nadajace się do
zastosowania od momentu ich pierwszego testowania aż do momentu ich wdrożenia.
Na początku 2008 opublikowana została pierwsze wersja QUALITY GUIDELINES. W
roku 2008 wytyczne zostały przetestowane przez placówki szkoleniowe
uczestniczące w projekcie. Poza tym wytyczne były tematem dyskusji na wielu
spotkaniach i warsztatach z udziałem szerokiego kręgu zainteresowanych. Brali w
Wytyczne QUALITY GUIDELINES

9

10
nich udział przedstawiciele grup roboczych Rady Nordyckiej, regionu Wenecja i
różnych polskich województw. Wyniki projektu miały okazję być przedstawiane na
konferencjach Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego i instytutu
partnerskiego w Wiedniu. Wszystkie te dyskusje i zebrane doświadczenie zasiliły
udoskonalone wydanie na początku roku 2009. Prace nad uzupełnieniem QUALITY
GUIDELINES w roku 2008 uwzględniły poza tym kryteria jakości, które proponują
jako wielkości orientacyjne zrozumiałe deskryptory i wskaźniki referencyjne na
szczeblu podmiotów oferujących usługi szkoleniowe, tak jak w przypadku zaleceń
dot. tworzenia EQARF.
Do QUALITY GUIDELINES zostały wypracowane pomoce wdrożeniowe
opublikowane w kompendium. W nich znajdują się wskazówki dot. typowych
problemów i zalecenia w stosunku do rozwijania i zabezpieczania jakości
pochodzące z teorii naukowych i z praktycznych doświadczeń międzynarodowych
kooperacji. Kompendium zawiera szereg metod i instrumentów zapożyczonych z
praktyki zarządzania i
jest sensowną pomocą do systematycznego i
ukierunkowanego na cel postępowania. Główną część kompendium stanowią
szczegółowe tabele z dalszymi wskazówkami i uzupełnieniami dot. wymogów i
wytycznych.
Wytyczne QUALITY GUIDELINES i kompendium udostępnione są w językach
niemieckim, angielskim, polskim, włoskim, hiszpańskim i katalońskim (www.leonardotqp.eu; www.adam-europe.eu). Ich autorzy są przekonani, że w przyszłości pojawią
się dalsze uzupełnienia, instrumenty i warianty językowe. Już teraz planowane jest
przygotowanie QUALITY GUIDELINES do nowego standardu ISO w dziedzinie
doskonalenia zawodowego, w którym uczestniczą również autorzy QUALITY
GUIDELINES. W ten sposób powstaje podwójna transgraniczność – pierwszy raz
poprzez wytyczne i drugi raz poprzez nadrzędne w stosunku do krajów ważne i
przejrzyste standardy dla oferentów usług szkoleniowych.
W sumie partnerzy bardzo produktywnie zajęli się
STAGE-MODEL
QUALITY GUIDELINES
tematem jakości. Pozytywny dodatkowy efekt stanowi QM
jest zdolnym do
są wymogami jakości w
certyfikacji systemem
stosunku do kształtowania
jakością
fakt, że dwie polskie placówki partnerskie sektora zarządzania
stosunków
dla podmiotów
transgranicznych.
edukacji poddadzą się certyfikacji według QM szkoleniowych
(DIN PAS 1037)
QM Manual
STUFEN-MODELL. W rejonie Wenecji
trwają COMPETENCE
badania
na
temat
przeniesienia
wymogów CENTER
jest platformą
komunikacji z
i
rozwiniętych w projekcie do modelu akredytacji informacjami
zastosowaniami n.p.
placówek szkoleniowych. Kolejnym produktem jest narzędziami kompetencji
wzorcowy podręcznik QM opracowany przez bbw Bildungswerk der Wirtschaft z
Frankfurtu nad Odrą dla swojej polsko-niemieckiej fabryki młodzieży. Podręcznik
włącza QUALITY GUIDELINES do wymogów.
jest dokumentem
referencyjnym dla
systemów zarządzania
jakością dla podmiotów
szkoleniowych
ukierunkowanych na
dzialalność zagraniczną.

Jako centrum kompetencji projektu pod adresem www.leonardo-tqp.eu utworzona
została platforma internetowa do komunikacji. Na tej platformie partnerzy projektu
opisują w regularnych odstępach czasu swoje doświadczenia dot. projektu. Tutaj
będą też przedstawiane wyniki projektu. Partnerom udostępnia się różne narzędzia
do zarządzania jakością. Odnośnie późniejszej części platformy - Competence
Assessment Tool (CAT) istnieją już pomysły na temat, jak można dokumentować
kompetencje wykładowców i na tej podstawie rozwijać środki rozwoju kadr i
organizacji. Cześć platfomy udostępniona jest opnii publicznej. QUALITY
GUIDELINES i kompendium można pobrać sobie w formie download. QUALITY
GUIDELINES ukazują się poza tym w języku niemieckim, i angielskim w szeregu
Wytyczne QUALITY GUIDELINES
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publikacji impuls Narodowej Agencji Edukacja dla Europy przy Federalnym Instytucie
Kształcenia Zawodowego.
Sukces QUALITY GUIDELINES zależy od zaangażowania wszystkich uczestniczących w usłudze transgranicznej. Dla nich też są one w głównej mierze przeznaczone.
Zarządzania jakością, szczególnie w środowisku często i dynamicznie się
zmieniającym wymaga od organizacji zdolności uczenia się, czyli krytycznego
spojrzenia i aktywnego uczestnictwa zainteresowanych partnerów w procesach
przemian.
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