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Guide Book
Külalak, szerkesztés
Az anyag egészének szerkesztése jó. Könnyen olvasható, rendezett munka.
Különösen hasznos a jobb szélen szerkesztett kiemelt tartalom, ami segít a gyors
keresésben, könnyíti az átláthatóságot. A jelenlegi anyag kétoldalas nyomtatásra
készült, ha a végleges nyomdai változat is ebben a formátumban marad,
célszerű lenne a baloldalra kerülő lapoknál a kiemelt széles margót is bal oldalra
helyezni.
Tartalmi felépítés
Az oktatási anyag megfelel az ISO 9001:2008 szabvány felépítésének. A szöveg
megfogalmazása

pontos,

szakszerű,

logikusan

tagolt.

Mind

a

6

fejezet

rendszerezett, átfogó ismereteket nyújt, valamint jól követhető akár a laikus
olvasó számára is. A témát részletesen végigviszi és bemutatja az anyag.
Kézikönyvként is hasznos ismereteket nyújt a minőségirányítással foglalkozó
vezetők és munkatársaik számára. Továbbá jól kapcsolódik és kiegészíti a
„trainer’s slides” és a „Trainer’s handbook” anyagait illetve a tréningen
elhangzottakat írásos formában is összefoglalja a résztvevők számára.
Jó megoldás, hogy az egyes tartalmi elemek magyarázatára példákat hoz, illetve
ábrákkal segíti a megértést. A felhasznált diagramok jól értelmezhetőek. A
helyenként beszúrt képek a szakmai anyag száraz mondanivalóját hivatottak
feloldani.
Különösen hasznos, hogy minden esetben könyv ikon jelöli, ahol az ISO
9001:2008-as szabvány dokumentált eljárást vagy feljegyzést követel meg. Az
ismeretanyag önálló feldolgozásához, elsajátításához elég alapos, mivel az
alapfogalmakat jól megmagyarázza, szemlélteti.
Gyakorlati használhatóság
A minőségirányítással foglalkozó munkatársak számára ez a jól szerkesztett
dokumentum hasznos ismeretanyagot tartalmaz. Akár egy jó szakkönyv,
bármikor elővehető, segítheti a mindennapi munkát.
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Trainer’s slides

Külalak, szerkesztés
Az anyag egészének szerkesztése jó, könnyen áttekinthető.
A színek és formák megfelelőek, kifejezetten tetszetős a zöld és a kék betűk
használata az általában megszokott fekete helyett, mivel így a dokumentum
egésze kellemesebb, barátságosabb hangulatot áraszt.
Bár néhány ábra első ránézésre kicsit bonyolultnak tűnhet a tréningen
résztvevők számára, de ezek a tréneri magyarázattal kiegészítve érthetővé
válnak.

Tartalmi felépítés
Az anyag egésze jól követhető és logikusan felépített, szakmai szempontból
kifogástalan, mindenkor pontosan fogalmaz.
Az első bevezető rész tartalmazza a képzés célját és tartalmát, majd a második
kitér az ISO szerinti minősítési rendszer történetére.
A harmadik rész slide-jain feldolgozott anyag megfelel az ISO 9001:2008
szabvány felépítésének, jól illeszkedik a guide book anyagához és tartalmi
felépítéséhez.
A terjedelem (120 dia) hosszúnak tűnik, de ezt a tréning időtartama (2 teljes
képzési nap), valamint a tartalom és a minden részletre kiterjedő ismeretanyag
indokolja.

Gyakorlati használhatóság
A trénerek kezében rendkívül hasznos anyag, hiszen azon kívül, hogy jól segíti az
oktatást, vázlatot is ad az előadáshoz. Pontosan leírja a definíciókat, mintegy
kivonatolja az elhangzottakat ezzel nagymértékben segítve az oktató munkáját.
A kivetített slide-ok a résztvevők számára is jól összefoglalják és szemléltetik az
előadáson elhangzottakat, ábrákkal segítik a megértést, továbbá jól lehet a diák
alapján jegyzetelni is.
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Trainer’s handbook

Külalak, szerkesztés
Az anyag jól szerkesztett, áttekinthető, világos. Érthető, alapos munka.
Kifejezetten jó megoldás, hogy nem csak hivatkozik a slide-okra, hanem minden
feladat leírásnál megjelenik az éppen használatos dia képe. A nyomtatott
anyagban ugyan nem olvasható a szöveg, de a címszavak jól láthatóak, valamint
a tréneri utasítás is pontosan megnevezi az adott slide számát, ennek alapján
teljesen nyomon követhető, hogy éppen melyik diához tartozik a feladat illetve a
kísérő szöveg.
Tartalmi felépítés
A trainer’s handbook nagyon pontos utasításokkal, jól beosztott időtervvel
rendelkezik. Nagyon jó megoldás, hogy minden új fejezet elején felsorolja a
tréner számára szükséges eszközöket. Rendkívül részletes leírást ad, minden diát
pontosan beilleszt a tananyagba. Ahol a fogalmak pontos meghatározására van
szükség, idézi a pontos meghatározást vagy a szabvány szövegét. A szokásos
tréneri handbook-nál részletesebb, de erre a KKV-k belső képzési lehetősége
miatt szükség is lehet, mivel nem minden esetben tudnak szakmai és tréneri
ismeretekkel egyaránt rendelkező szakembert találni cégen belül erre a
feladatra. Azonban egy ilyen részletességű trainer’s handbook segítségével még
egy kevésbé tapasztalt tréner is jó boldogulhat.

Gyakorlati használhatóság
Jól használható, könnyen kezelhető anyag, pontos leírásokkal, utasításokkal,
akár laikusok számára is egyértelmű, jól érthető. Minimális tréneri tapasztalat
illetve a MIR előzetes ismerete azonban mindenképp szükséges az eredményes
oktatáshoz.
Mindhárom belső oktatáshoz használt anyag (guide book, trainer’s handbook,
trainer’s sildes) jól illeszkedik egymáshoz, együtt nagyon jól használhatóak.
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CD ROM
Külalak, szerkesztés
A

multimédiás

CD

Rom

könnyen

kezelhető,

megjelenítése

tetszetős.

Minőségében megfelel egy Unios Project végtermékével szemben támasztott
követelményeknek. Hasznos, hogy az elején nyelvet lehet választani, de az egyik
nyelvről a másikra csak a program bezárásával majd a CD újbóli elindításával
nyílik lehetőség. A menüpontok használata könnyen átlátható és egyszerű. A
választott betűk típusa, mérete és színe megkönnyítik az olvashatóságot,
azonban néhány slide-on méretük eltér egymástól.

Tartalmi felépítés
Az oktatási anyag megfelel az ISO 9001:2008 szabvány felépítésének, valamint
hasznos, hogy a CD ROM struktúrája követi a guide book-ban megismert
szerkezetet. A szöveg megfogalmazása könnyen érthető, szakszerű, logikusan
tagolt, valamint pontos definíciókat tartalmaz. Sok helyen gyakorlati példákat is
találhatunk,

amelyek

segítik

az

anyag

könnyebb

megértését,

ezáltal

hozzájárulnak az ismeretek gyorsabb elsajátításához. Az interaktív feladatok
érdekesebbé

teszik

a

CD

használatát:

a

felhasználó

azonnal

tesztelheti

megszerzett tudását, továbbá kellemes színfoltjai a programnak.
Hasznos, hogy külön menüpontban megtalálható a szójegyzék is, ezáltal azonnali
hozzáférést biztosít a minőségirányítási rendszer terminológiájához.

Gyakorlati használhatóság
A CD felhasználóbarát, könnyen kezelhető, jól áttekinthető. Kifejezetten hasznos,
hogy az egyes menüpontok között egyszerűen lehet váltani; ehhez a bal oldali
menüsor ad segítséget.
A CD ROM ismeretanyaga önálló feldolgozásához, elsajátításához elég alapos,
mivel az alapfogalmakat jól megmagyarázza, feladatokkal segíti a megértést.
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