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Út a kiválósághoz a minőségi képzésben
Tréner/tutor kulcs kompetenciák a tanítási-tanulási folyamatban
A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik
elvárásainak.
Ennek a célnak sikeres elérése érdekében a képző szervezeteknek ki kell alakítaniuk
menedzsmentrendszerüket, az alábbiak figyelembevételével:




Ki kell értékelniük, hol tartanak a kiválóság felé vezető úton
Rendelkezniük kell hatékony kommunikációval
Tervezési tevékenységet kell végezzenek a kiegyensúlyozott szervezet megvalósítása
Kiegyensúlyozott
céljából
eredmények elérése

Ha az Európai Kiválóság Modellt és
annak alapvető koncepcióit
extrapoláltjuk a tréner személyére,
mint a tanítási-tanulási folyamat
kulcsára, tekintetbe kell vennünk, hogy
a gyakorlatban a kiválósághoz az a
következők által járul hozzá:

Felelősségvállalás a
fenntartható
fejlődésért

Kapcsolatrendszer
kiépítése

Értékadás a vevőknek

Vezetés előrelátással,
inspirációval és
integritással

Kreativitás & innováció
támogatása
Folyamatmenedzsment
Sikeresség az emberek en keresztül

A kiválóság ezen alapvető koncepcióit az alábbiakhoz fejlesztették ki:
A kiegyensúlyozott eredmények eléréséhez





az elérni kívánt célok figyelembe vétele, hogy fejlesszük a küldetésüket, és értékeljük a
kompetencia profil fejlődését
érdeklődés az érintett felek szükségleteinek, elvárásainak megismerése iránt
indikátorokkal mérhető, teljesíthető és alkalmas célok meghatározása
az eredmények teljes körű értékelése a további fejlesztések indítása érdekében

Értékátadás a vevőknek





megfelelés igényeiknek és elvárásaiknak
folyamatos kommunikáció biztosítása
innovatívnak lenni, bevonni a tanulóinkat az értékláncba
teljesítményük összehasonlításával elemezni az erősségeiket, azok további fokozása
érdekében

Vezetés előrelátással, inspirációval és integritással





elérendő szintként cselekedni az osztályteremben
a tanítási-tanulási folyamat menedzselése
a döntéshozó képességük bemutatása
rugalmasság, ismerve hogyan lehet újraorientálni azokat a helyzeteket, melyek nem
illeszkednek a folyamatba
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Folyamatmenedzsment





a folyamatoknak diagramban való ábrázolása, a képzési minőség garantálása
érdekében
a folyamatoknál prioritások felállítása és az egyes tevékenységek sorrendiségek
megállapítása
az indikátorok figyelése, a folyamat teljesítmények értékeléséhez
döntéshozatal objektív információk alapján, elemezve azokat az innováció elősegítése
érdekében

Sikeresség az embereken keresztül




a kompetencia profil definícióinak ismerete és megosztása, a tanári küldetés elérését
előtérbe helyezve
hozzájárulás a közös cél eléréséhez, elkötelezettséggel, odaadással, kreativitással
az értékek integrálása és megjelenítése, mint a felelősségteljes és etikus magatartás
mindennapi normájaként

A kreativitás és innováció támogatása





kezdeményezések elősegítése, hogy a tanulók be legyenek vonva az ötletek
generálásába
a tanulók közötti aktivitás támogatása, hozzájárulva egy vállalkozói kultúra
kialakulásához
az innováció alkalmazása a képző központ imásának emeléséhez
az osztálytermi ötletek lehetőség szerinti megvalósítása, hatásuknak, hozzáadott
értéküknek vizsgálata

Kapcsolatok kiépítése





együttműködések keresése az osztálytermen belül, hogy elősegítsük a tanulók
értékgeneráló képességét
szinergiák támogatása, mint multiplikáló hatásként, a tanítási-tanulási
folyamatkülönböző szakaszaiban
a tapasztalatok és a tudás megosztása a tanulókkal, hogy hozzájáruljanak a célok közös
eléréséhez
a bizalomnak, az átláthatóságnak és a tiszteletnek, mint az osztálytermi kapcsolatok
alapjainak megteremtése

Felelősségvállalás a fenntartható fejlődésért




az általános társadalmi hasznosuláshoz való hozzájárulás, a tanulók szaktudásával
környezeti fenntarthatóságnak, mint alapvető elvnek a figyelembevétele, megosztása
A képzési folyamatok fejlesztéséhez szükséges megfelelő munka légkör megteremtése
(fizikai, környezeti, ergonómiai tényezők, stb.)

Út a kiválósághoz a minőségi képzésben
Tréner/tutor kulcs kompetenciák a tanítási-tanulási folyamatban
FOLYAMAT KAPCSOLATOK - KOMPETENCIÁK

STRATÉGIAI MŰVELETEK
KULCS MŰVELETEK
TÁMOGATÓ MŰVELETEK
KOMPETENCIÁK

KOMMUNIKÁCIÓ

MENEDZSMENT TERVEZÉSE, MONITORINGJA
Az tervezési adatgyűjtéstől a a hatékonyság értékeléséig.

TANULÓ TOBORZÁS
CAPTACIÓN
ALUMNADO
Desde
A
disszeminációtól
el inicio de laa tanulók
publicidad, hasta la
kiválasztásáig
selección del alumnado

DIDAKTIKAI TEC
Képzési
Difusión
ajánlat
de la
meghírdetése
oferta formativa
Jelentkezések
fogadása

Didaktikai
tervezés
KÉPZÉSTANULÁS

Tanítás

Résztvevők
kiválasztása

Tanulók
figyelése,
értékelése

DIDAKTIKAI STRATÉGIA

Munkahelyi
gyakorlat
Segítés az állás
keresésben

KRITIKAI BÍRÁLAT

RUGALMASSÁG

ADMINISZTRATÍV MENEDZSMENT
A tanulók minősítéséig,
bizonyítványok kiadásáig tartó
tevékenységek

Munka orientáció
KAPCSOLAT A
FOGLALKOZTATÁSHOZ
Az orientációs szakasztól az
együttműködési megállapodásokon
át, az eredmények értékeléséig

INNOVÁCIÓ

Képzési dosszié összeállítása, kezelése
Akkreditált oklevelek biztosítása a tanulóknak

ERŐFORRÁS MENEDZSMENT
Anyagi erőforrások, tanulói
környezet biztosításától az
oktatók szerződtetáséig

Didaktikai
Material
anyagok
didáctico
Termek/erőforrá
Preparación
de
aulas/dotaciones
sok
biztosítása

Issuance of accreditation certificates of trainees

INNOVÁCIÓ
SZERVEZET

Oktatók del
Selección
profesorado
kiválasztása

VEVŐI ELÉGEDETTSÉG

VEVŐI KÖVETELMÉNYEK

KRITIKAI ÉRTÉKELÉS

KRITIKAI BÍRÁLAT

KEDVEZMÉNYEZETTI JOGOSULTSÁGOK
TANULÓK

KEDDVEZMÉNYEZETTI JOGOSULTSÁGOK
TANULÓK

KÍVÁLÓSÁGRA TÖREKVÉS

ÉRTÉKELÉS, MONITORING ÉS FOLYAMATOS JAVÍTÁS
A megállapodások dokumentumainak értékelésése amenedzsment kontroll alapján

KÍVÁLÓSÁGRA TÖREKVÉS
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KÍVÁLÓSÁG PROFIL
KÜLDETÉS
A képzési folyamatok szisztematikus megtervezése, fejlesztése és értékelése, a tanulók professzionális
kompetenciáinak elérése érdekében, a szakmai képzés és oktatás bizonyos irányvonalainak keretein belül.
CÉLOK







A tanítási-tanulási folyamat kialakítása, a didaktikai tervezés technikájának alkalmazásával
A képzési folyamatokhoz szükséges erőforrások menedzselése és ellenőrzése
A képzés megtervezése és végrehajtása, együttműködve a képzési folyamatba bevont többi
szakemberrel, a képzési központ eljárásrendjét követve
A tanuláshoz szükséges optimális feltételek megteremtése
A résztvevők által elért eredmények objektív értékelése, a megfelelő értékelő tesztek
alkalmazásával az elért képzettségi szintek igazolása
A képzés monitoringában való együttműködés, a foglalkoztathatóságra hatásának
figyelembevételével

LÁGY KOMPETENCIÁK




Didaktikai stratégia
Didaktikai technika

Kiegyensúlyozott eredmények elérése
Érték átadás a tanulóknak
Vezetés előrelátással, inspirációval és
integritással








Kiválóságra törekvés
Kommunikáció
Kritikai bírálat
Rugalmasság
Innováció
Szervezet

Folyamatok menedzselése
Sikeresség az embereken keresztül
Kreativitás és innováció támogatása
Kapcsolatok kiépítése
Felelősségvállalás a fenntartható fejlődésért

KÖVETELMÉNYEK
MINŐSÍTÉSEK


Szint és specialitás, a képzés témájától függően

TAPASZTALAT

KÉPZÉS

TOVÁBBKÉPZÉS/EGYÉB TUDÁS






Technológiai utasítás a foglalkoztatásban, a tanítási-tanulási folyamat tárgyaként
Társadalmi-foglalkoztatási összefüggés
Általános didaktika
Oktatási pszichológia
Kapcsolódó területek ismerete (minőség, környezet, munka biztonság)




Tanítás
A képzés témájához való kapcsolódás

A KÍVÁLÓSÁG ALAPVETŐ KONCEPCIÓI

KEMÉNY
KOMPETENCIÁK

KOMPETENCIÁK

