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A PROJEKT BEMUTATÁSA


A QualityTrain projektről
A projekt keretében egy olyan minőségfelfogás adaptációja történik, melyet az ELCL Quality
Alliance német, osztrák, magyar és lengyel szakemberekkel együttműködve az aktuális kutatási
eredmények felhasználásával állított össze. A projekt célja ennek a minőségirányítási rendszernek a
szakmai alap- és továbbképzés területére történő adaptálása.
A rendszer olyan tartós minőségbiztosítási és -fejlesztési követelményeket támaszt, melyek
középpontjában a jelen európai képzéspolitikai témái, azaz az Európai Képesítési Keretrendszer
(EQF), Európai kreditrendszer a szakképzésben (ECVET), és az Európai Szakképzési
Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer (EQARF) állnak.
2008 áprilisában az Európai Bizottság egy javaslatot nyújtott be az Európai Szakképzési
Minőségbiztosítási Referencia Keretrendszer (EQARF) létrehozásáról. Az ajánlást decemberben
elfogadták. Az EQARF célja, hogy




elősegítse a szakképzés minőségének folyamatos fejlesztését;
viszonyítási (referencia) alapként segítse elő és támogassa a tagállamok nemzeti, regionális
és helyi szintű minőségbiztosítási rendszereinek kialakítását, fejlesztését, reformját;
növelje az átláthatóságot és az összhangot a szakképzés minőségbiztosítása és
minőségfejlesztése terén az egyes tagállamok szakmapolitika kezdeményezései és
cselekvési akciói között.

Az ajánlás 2. melléklete javaslatot tesz a szakképzés minőségének nemzeti szintű felmérését és
értékelését célzó közös, rendszerszintű mutatók előzetes listájára. Nagy jelentőséget
tulajdonítottak a minőségbiztosítás és ellenőrzés szükségességének, melyen az egész folyamat „áll
vagy bukik".
Ezért központi jelentőségű, hogy az oktatási folyamat „szakértői", az oktatók, felismerjék a
minőségmenedzsment szükségességét, hasznosnak tartsák, és aktívan közreműködjenek annak
előmozdításában.
Az ún. orientációs keretrendszer könnyebb megértése céljából a minőségirányítási tartalmakat egy
e-learning programba ágyazzuk, mely segíti az oktatók elmélyülését a témában. A program egy
minőségfejlesztés teljes folyamatát tartalmazza.
Több hatástanulmány során azt is megvizsgáljuk, hogy programunk eredményeképp sikerült-e a
célcsoport ilyen irányú kompetenciáit hatékonyan kibővíteni, és mindez az oktatási
intézményekben jobb minőségmenedzsmenthez vezet(ett)-e.
Az oktatóprogram a nyelvi közvetítés példáját használva megkísérli az EQARF-ot a nyelvi képzés
területén ismert CEFR-rel (Közös Európai Nyelvi Referenciakeret) összekapcsolni. Ez az ELCL Quality
Alliance már meglévő minőségirányítási rendszerének alapján történik.
A partnerek körét olyan intézmények alkotják, melyek számára a „szakképzés minősége"
mindennapi munkájuk fontos tárgyát képezi, és tevékenységük során hasznosítani tudják a velük
kapcsolatban álló képzőintézmények és más érintettek hálózatát, melyek segíthetik a program
nemzetközi elterjedését.
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány
(közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban
foglaltak bárminemű felhasználásáért.
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A partnerek aktív együttműködése által célunk egy határokon átívelő, közös európai
minőségbiztosítási termék kifejlesztése, mely figyelembe veszi a nemzeti sajátosságokat, és
kamatoztatja a tapasztalatokat (Best Practice). A projekttől ezért jelentős eredményeket és
visszajelzéseket várunk a szakképzés minőségbiztosítása és -fejlesztése területén az iskoláktól és a
vállalatoktól egyaránt.


Célok
A „QualityTrain” projekt célja tehát a minőségfejlesztés témájának feldolgozása az ELCL Modell
segítségével. Mivel a modell a minőségi tanítási-tanulási folyamatot helyezi középpontjába, a
tanárok/trénerek/pedagógusok, mint a folyamat központi szereplői különösen kiemelt
figyelemben részesülnek.
Ennek érdekében kifejlesztettünk egy többnyelvű oktatóprogramot, mely bármely szakterületen
dolgozó oktató számára hasznos ismereteket nyújt.
A program alkalmazható...





tanárok képzésének / továbbképzésének keretében,
az oktatási intézmények belső minőségirányításának keretében,
az oktatók elismerésének / ismereteik tanúsításának keretében,
belső (vállalati) továbbképzés keretében.

A program sikeres feldolgozását követően lehetőség nyílik egy személyre szabott tanúsítvány
kiállítására, mely igazolásul szolgál a program felhasználójának, az iskolavezetésnek vagy az
intézmény minőségirányítási megbízottjának arról, hogy a képzésben részt vevő aktívan
foglalkozott a témával, és sikerült elsajátítania a minőségfejlesztés alapvető tudnivalóit.
A nyelvtanárok számára ezen felül az ELCL Quality Alliance (Európai Nyelvi Minőségbiztosítási
Szövetség) egy hitelesített minősítő oklevél kiállíttatására is lehetőséget nyújt.


Háttér
Mi is valójában a minőségfejlesztés feladata az oktatási intézményekben?
A válasz nagyon egyszerűnek tűnik, ha közelebbről megvizsgáljuk a következő kijelentést: a
minőségfejlesztés motivált és kevésbé motivált oktatókkal és tanulókkal foglalkozik, és nem egy
komplex minőségirányítási rendszert takar.
Kevés valódi haszonnal járna felépíteni egy komplikált minőségirányítási rendszert, ha az nem éri el
az oktatókat. Amit a minőségirányítás az iskolában jelent, annak a valóságból kell származnia. A
stressz-faktort nem szabad szükségtelenül felerősíteni, és az oktatásnak, mint az iskolai
minőségfejlesztés legfontosabb részének kell a középpontban állnia.

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány
(közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban
foglaltak bárminemű felhasználásáért.
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Projekt partnerek
A „QualityTrain” projekt egy közös nemzetközi munka eredménye, mely a Leonardo da Vinci
„Innovációtranszfer” program keretén belül került megvalósításra. A következő szervezetek és
vállalatok vettek részt a transzferben és a projekt végrehajtásában:
European Language Competence Licence Deutschland GmbH
Köln
DE-Deutschland
http://www.elcl.org
Az ELCL (European Language Competence Licence) Deutschland GmbH a kezdeményezője és
koordinátora az ELCL Quality Alliance-nak., mely az egyetlen – nyelvi képzést folytató intézmények
számára létrejött – nem állami szervezet, melynek magas minőségi követelményei egy olyan
minőségfejlesztő és -biztosító rendszerből származnak, mely figyelembe veszi a képzés és a
tanulási siker sajátosságait, és modern kutatási eredményekre támaszkodik. Az ELCL
Minőségbiztosítási Szövetség tagjai számos európai országban megtalálhatóak.
TRADENET CONSULTING Szakképzés-szervezési Nonprofit
Kiemelkedően Közhasznú Zrt.
Budapest
HU-Magyarország
http://www.tradenetzrt.hu
A Tradenet Consulting Zrt. egyik alappillére a magas szintű, a vállalati környezet és az oktatás
területéhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés, illetve az ehhez kapcsolódó projektmenedzsment.
Fő feladata továbbá az új típusú, moduláris szakképzés szervezése, térségi integrált szakképző
Központ (TISZK) alapítása révén a szakképzés-gyakorlati képzés összehangolása, a munkaerő-piaci
igényeknek megfelelő gyakorlati képzés megszervezése vállalatoknál.
ILT Solultions GmbH
Köln
DE-Deutschland
http://www.ilt-solutions.de
Az ILT-Solutions GmbH több mint 20 éve fejleszt multimédia-alapú képzéseket és képzési
stratégiákat neves német vállalatok számára. Fő szakterületeik közé tartozik a komplett Blended
Learning koncepciók átültetése a hozzá kapcsolódó tanácsadással és a termék bevezetését célzó
menedzsmenttel, továbbá jelenléti képzések, workshopok, oktatásban használt médiumok,
kompetencia-szűrő tesztek integrálása.
inMedia Polska Sp. z o.o
Breslau
PL-Polen
http://www.inmedia-polska.pl
Az inMedia Polska Lengyelország egyik vezető oktatási cége, mely állami és egyházi szervezetek,
valamint neves vállalatok számára nyújt egyedi képzési szolgáltatásokat, valamint felelőse a lengyel
főiskolák és egyetemek Brit Minőségi Szabványok szerinti akkreditálásának. Mindezek mellett ő a
képviselője az európai oktatási programoknak (LCCI, EBC*L) Lengyelországban, és felelős ezek
országos terjesztéséért.
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány
(közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban
foglaltak bárminemű felhasználásáért.
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MINŐSÉGMENEDZSMENT


Minőségmenedzsment az oktatásban
A minőségmenedzsment nem új találmány. A célok kitűzése, az eredmények értékelése és
biztosítása alapvető jellemzői az emberi logikának. A múlt század kezdetének egyik újdonsága az
automatizálás volt, ami szükségessé tette a termelési folyamatok koordinálását és a gépek
ellenőrzését. A minőségmenedzsment, mint a minőség rendszeres nyomon követése, javítása és
biztosítása, ezáltal egy fontos vonatkozást kapott. Később ez a kibernetikus folyamat került
átültetésre lépésről lépésre a szolgáltatási folyamatok területére.
A „minőségmenedzsment” fogalma pedagógiai vonatkozásban elsőre furcsának tűnt. A szó
önmagában először ellenállást, később azonban kíváncsiságot és érdeklődést keltett. Egy „új
megoldást” kaptunk általa, ami szinte egyik napról a másikra általánosan elfogadottá vált. A pontos
jelentését senki sem tudta igazán, mindazonáltal az ajánlat meggyőző volt.
Manapság a minőségmenedzsment egyfajta korszerűsítésre szóló javaslatként jelenik meg. Aki
alkalmazza, úgyszólván a „jó oldalon áll”, függetlenül attól a ténytől, hogy a bevezetett modell az
aktuális helyzetre tekintettel ténylegesen hozzájárul-e a tartós minőségfejlesztéshez és annak
biztosításához. Nem minden modell váltja valóra a hozzáfűzött reményeket, és sokszor azoknak
sikerült pénzt és időt megtakarítani, akik először továbbra is úgy dolgoztak, mint eddig, és a
hozzájuk illő modellt csak gondos mérlegelést követően választották ki.
Alapvetően egy „szektortól független” és egy „szektor-alapú” modellt különböztethetünk meg.
 Szektortól független modell
A nemzetközileg legismertebb két minőségirányítási rendszer a nemzetközileg elismert ISO 9000
szabványsorozat, és az európai EFQM Kiválóság modell. Mindkét minőségirányítási rendszert
eredetileg ipari vállalatok számára fejlesztették ki. Ezek átültetése a szakmai alap- és továbbképzés
területére nagyon időigényes, és az iskolai környezetben való alkalmazáskor a határaihoz
közeledik. Ez az alkalmazási környezet ugyanis jelentősen különbözik a klasszikus termelő- és
szolgáltatóvállalatoktól:
1.
2.
3.
4.

A „termék” elképzelhetetlen „fogyasztó” nélkül.
A tanulók aktívan részt vesznek a „termelésben”. (Partnerkapcsolat a képzés során.)
A tanulók (is) felelősek a „termelés” sikeréért. (Tanulási siker)
Az oktatók a „termelés folyamatát” folytonosan megújítják, alakítják.

 Szektor-alapú modell
A képzési politika az iskolák (különösen a szakképző intézmények) minőségirányítási rendszerének
fejlesztésével csak az évszázad elején kezdett foglalkozni. Míg a 90-es évek tárgyalásainak fő
témája az volt, hogy szükség van-e rá vagy sem, addig az ezredfordulóra a központi kérdést már az
jelentette, hogy melyik rendszert kellene alkalmazni. Erre a kérdésre a válasz az adott képző
intézmény minőségfelfogásától, az intézmény autonómiájának fokától és a képzési rendszertől
függ.

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány
(közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban
foglaltak bárminemű felhasználásáért.
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ELCL Modell
A minőségfejlesztéshez kifejlesztett ELCL modell (European Language Competence Licence Quality
Alliance) egyike az ELCL Deutschland által létrehozott orientációs modelleknek, melyek a
minőségmenedzsment kiépítését támogatják. Ez az alábbi komponenseket foglalja magában:







Minőségfelfogás – az iskolai portfólió tartalmazza, melyben az iskola a követendő minőségi
irányvonalakat fekteti le.
Rendszeres iskolán belüli értékelés lebonyolítása, melynek középpontjában a tanítási-tanulási
folyamatok állnak. Ez képezi az iskolai minőségfejlesztés alapját.
Egyéni visszacsatolás rendszeres lebonyolítása, mely az oktatók és a többi munkatárs egyéni
minőségfejlődésének az alapját képezi.
Self-Assessment (önértékelés) rendszeres véghezvitele, mint az egyéni visszacsatolás
különleges formája, és az élethosszig tartó tanulás fontos feltétele.
A minőségi folyamatok hatékony irányításának megalapozása a vezetés révén.
A minőségmenedzsment támogatása a külső iskolai értékelés révén a „kritikus barát”
értelmében.

A modell középpontjában az ún. „minőségfelfogás”, azaz a minőség értelmezése áll: ez határozza
meg azt a mércét, melyet az iskola maga elé állít saját minőségfejlesztésének irányítása érdekében.
Az iskola lefekteti azokat a kötelező előírásokat az iskolai portfólióban, melyeket az iskolán belüli
minőségfejlesztés és értékelés során a jövőben végre kell hajtani.
Az ELCL-modell egy olyan orientációs keretet mutat be, mely támogatja az iskolákat saját
minőségfelfogásuk kidolgozásában. Ez az orientációs keret 7 minőségterületre (MT) és összesen 32
minőségjellemzőre tagolva rendszerezi az iskolában és oktatásban használt minőségirányítási
tudnivalókat. A gyakorlati alkalmazók, valamint az iskolai- és oktatáskutatás résztvevői ezeket a
jellemzőket az iskolai cselekvés azon területeiként azonosították, melyek az iskola, a tanítás és a
tanulás sikerének meghatározói. A teljesség igénye nélkül összesen 152 indikátor írja le ezeket a
tudnivalókat.
A minőségmenedzsment támogatása a „kritikus barát” értelmében vett külső iskolai értékeléssel
egy olyan különlegességnek számít, mely alapvetően megkülönbözteti ezt a modellt a többitől. A
külső ellenőrzés, melynek középpontjában a kívülről történő felülvizsgálat áll, olyan szakmai
minőségbiztosítási közösséggel is biztosítható, mely támogatja tagjait a minőségfejlesztés és biztosítás folyamatában. A cél a támogatás, nem pedig az ellenőrzés.
Az ELCL Quality Alliance weboldalát itt tekintheti meg: www.elcl.org


Határok
Az oktatókat és az ő központi jelentőségüket – néhány kivételtől eltekintve – a gyakorlatban kevés
figyelemre méltatják. Hogy hova is vezethet mindez, jól szemlélteti az alábbi evezős vicc:
„A németek és a japánok egy nyolcas evezős verseny tartottak, melyet a japánok hihetetlenül
magas 1 kilométeres hosszal megnyertek. A németek természetesen nagyon levertek voltak a
vereség miatt, a hangulatuk a padlón volt. A vezetés úgy döntött, mindenképp ki kell vizsgálniuk a
vereség okát, ezért felállítottak egy projekt csapatot, hogy derítse fel az okokat. Hosszadalmas
elemzés és értékelés után világossá vált, hogy a japán csapatnál hét ember evezett és egy
irányított, miközben a németeknél egy férfi evezett és heten kormányoztak! Mindezek után
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány
(közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban
foglaltak bárminemű felhasználásáért.
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megbíztak egy tanácsadó céget, hogy készítsen tanulmányt a német csapat felépítéséről. Jelentős
kiadásokat követően a cég arra a következtetésre jutott, hogy túl kevés ember evezett, és túl sokan
kormányoztak, ráadásul rosszul! Mindezek hatására megváltoztatták a csapat felépítését, hogy
elkerüljék az újabb vereséget. Ettől kezdve volt négy kormányos, két főkormányos, egy vezető
kormányos és egy evezős. Mindezeken felül az evezős számára ösztönzésként egy
teljesítményértékelési rendszert is bevezettek. A mottó: „ki kell bővítenünk a feladatkörét és
nagyobb felelősséggel kell őt felruházni”. A következő évben a japánok két kilométeres hosszal
győztek. A vezetés ekkor elbocsátotta az evezőst és az egyszerű kormányosokat az alacsony
teljesítményükre hivatkozva, előléptette a vezető kormányost, eladta az evezőket, és azonnal
leállított minden befektetést, amit az új hajóba invesztáltak. A tanácsadókat pénzjutalomban
részesítette, a megspórolt pénzből pedig kifizette a felsővezetést.”
(Forrás: Mensch und Büro, 3/96, Hans Ottomann)

AZ OKTATÓPROGRAM
Az oktatóprogram 8 fejezetből és egy záró tesztből áll. Minden egyes fejezet egy önálló tanulási
egységet tartalmaz. A program feldolgozására alapvetően néhány óra elegendő. Minden egyes fejezet
egy információs részből és egy tesztrészből áll. A fontos, de az Ön számára eddig esetleg ismeretlen
fogalmaknak utánanézhet a glosszáriumban, és elmentheti aktuális tanulási állapotát a programmal.
Amennyiben valamennyi fejezet kérdéseinek 75%-át helyesen megválaszolta, aktívvá válik a záró kvíz.
A záró kvíz sikeres feldolgozása után kinyomtathatja a program feldolgozását tanúsító, névre szóló
oklevelét.
A program használatához a következő technikai feltételek szükségesek:






operációs rendszer: Windows XP vagy későbbi szoftver
böngésző: Internet Explorer 6, Firefox 2, Safari 3, Google Chrome
a „JavaScript” alkalmazást aktiválni kell, és „Adobe Flash plugin“ 9-es vagy magasabb verziót kell
telepíteni.

Tanulási célok / Tanulási eredmények
1. fejezet: Minőségfejlesztés
Ebben a fejezetben a minőségfejlesztés alapjaival ismerkedhet meg. Áttanulmányozása után…
o ismerni fogja a képzésnek, mint különleges „terméknek” a sajátosságait, ha a
minőségfejlesztés témájáról van szó,
o megismeri az Ön saját jelentőségét a tanítási-tanulási folyamatok minőségfejlesztésében,
o megismer egy lehetséges megoldást, amely segítségére lehet a minőségfejlesztés területén.
2. fejezet: Keretfeltételek
Az iskola vagy egy vállalat oktatási központjának minősége különböző célokat valósíthat meg. A
cél megfogalmazása függ azoktól a keretfeltételektől, amelyek az oktatási intézmény döntési
mozgásterét közvetlenül érintik, és a minőségfejlesztés céljait befolyásolják.
A fejezet áttanulmányozása után…
o tudni fogja, mik határozzák meg alapvetően a minőségcélokat a szakmai alap- és
továbbképzésben (jogforrások, iskola- és vállalatpolitikai előírások stb.)
o képes lesz megítélni oktatási intézményének minőségcéljait ebben a konkrét összefüggésben.
Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány
(közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban
foglaltak bárminemű felhasználásáért.

QualityTrain – Minőségfejlesztés a szakképzésben
www.qualitytrain.eu
3-8. fejezet: ELCL Orientációs Keretmű
Az ELCL minőségfejlesztési modellben a minőségfelfogás képezi az önértékelés, a személyes
visszacsatolás és a külső értékelés hivatkozási keretét. Egy orientációs keret – a képzés
keretfeltételeihez igazodva (iskolai forma, jogi keretek) – a minőségfejlesztési program
kidolgozását támogatja. Kiemelten érvényes ez a hivatkozási keret a nyelviskolákra, mely 7
minőségterületre (MT) és összesen 32 minőségjellemzőre tagolva rendszerezi az iskolában és
oktatásban használt minőségfejlesztési tudnivalókat.
A 3-8. fejezetben az ELCL Deutschland és partnerei által kifejlesztett orientációs keretmű kerül
bemutatásra. A fejezetek áttanulmányozása után…
o tájékozott lesz az orientációs keretmű előnyeivel kapcsolatban,
o megismer néhány fontos minőségterületet és minőség-kijelentést, melyeket hasznosítani tud
az Ön oktatási intézményében a tanítás során.


Hozzáférés a programhoz
Az oktatási programot a www.qualitytrain.eu oldalon érheti el magyar, német, angol és lengyel
nyelven. A program használatához a projekt ideje alatt csupán előzetes regisztráció szükséges.
Az oktatási program lehetőséget kínál egy névre szóló oklevél kinyomtatására, mely a program
sikeres feldolgozását tanúsítja.

MINŐSÍTŐ TANÚSÍTVÁNY OKTATÓKNAK
A minősítő tanúsítványok hazai és nemzetközi szinten is egyre inkább a gazdasági verseny egyik
sikertényezőjévé válnak. Egyrészt a vállalatok egyre inkább azokkal kötnek szerződést, akik minősítő
tanúsítvánnyal rendelkeznek, másrészt a fogyasztók is egyre erőssebben megkövetelik a minőség
bizonyítékait.
A projekt egyik partnere, az ELCL Deutschland GmbH lehetőséget biztosít a nyelvoktatók számára egy
szakmai minősítő oklevél kiállíttatására. Az oklevél kiállításának feltételeiről és további részletekről a
www.qualitytrain.eu oldalon olvashat.
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Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány
(közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban
foglaltak bárminemű felhasználásáért.

