Az európai
Qalep projekt
munka összefoglalása

A Qalep Projekt keretebén a 2013. szeptember 17-ei,
a Pedagógiai Tanulmányok Nemzetközi Központjában
megrendezett zárókonferencia beszámolója

Az oktatás és képzés
Program egész élet

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.
Ez a közlemény a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető felelőssé az abban foglaltak bárminemű
felhasználásért.

A Pedagógiai Tanulmányok Nemzetközi Központja (Centre international d’études
pédagogiques, CIEP) és a francia nemzeti oktatási minisztérium által vezetett
európai Qalep projekt két évig, 2011 októberétől 2013 októberéig tartott.
A projekt 2013. szeptember 17-én megrendezett zárókonferenciáján a résztvevők
bemutatták az elvégzett munkát és az eredményeiket.

A konferencián különböző résztvevői csoportok képviseltették magukat:

a zon francia szakértők, akik részt vettek a projekt vezetésében és megvalósításában: a francia nemzeti oktatási minisztérium iskolai oktatásért felelős Igazgatóságának, a nemzeti oktatási és kutatási közigazgatási főfelügyelőségnek, a nemzeti oktatási főfelügyelőségnek, a CIEP-nek a szakértői, valamint területi felügyelők, tanácsadók, rektorok és
intézményvezetők, akik gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek a létrehozott eszközökről;
na
 projekt európai partnerszervezeteinek szakértői Ausztriából (AROAVET), Magyarországról (Budapesti Corvinus Egyetem
– Oktatásfejlesztési Központ) és Romániából (CNDIPT – Nemzeti Szakképzés-fejlesztési Központ).
n

A konferencián szintén megjelentek:

o
 lyan intézményvezetők, akik nem vettek részt a projektben,
m
 ás minisztériumok képviselői (mezőgazdaság, sport),
nn
 emzeti oktatási felügyelők,
nr
 ektori tanácsadók: a műszaki oktatás akadémiai küldöttei (DAET) és a kezdeti és folyamatos szakmai képzés akadémiai
küldöttei (DAFPIC),
nn
 emzeti oktatási főfelügyelők,
na
 mérnökök az iskoláért (IPE. Az IPE-rendszerben mérnökök és szakmai vezetők ideiglenes jelleggel átlépnek a vállalatuktól az oktatásba, ahol a szakmai tapasztalatukat az oktatási rendszer szolgálatába állíthatják. A cél az iskolai és a vállalati környezet közeledésének elősegítése, és a fiatalok munkavállalási esélyeinek növelése.)
n
n

A jelen kiadvány a Qalep projekt zárókonferenciájának beszámolóját tartalmazza.

Le projet européen Qalep

synthèse des travaux de la conférence finale
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A PROJEKT KONTEXTUSA
A Qalep projekt.Előadó Brigitte DORIATH, a középiskolai és élethosszig tartó képzések aligazgatója
– francia nemzeti oktatási minisztérium, középiskolai és élethosszig tartó képzések aligazgatósága
(iskolai oktatási főigazgatóság – DGESCO)
2011-ben az „élethosszig tartó oktatás és képzés” (EFTLV) – Leonardo alprogram / többoldalú « innováció-transzfer » európai
projekt keretében javaslattételi felhívás jelent meg. A javaslattételi felhívás célja azon nemzeti pilote projectek finanszírozása
volt, melyeknek célja a szakoktatási és szakképzési rendszerek minőségének javítása kísérleti és innovatív tartalmak, módszerek és eljárások fejlesztésével.
A 2009-es európai ajánlás alapján meghatározott európai minőségbiztosítási referenciaalapok megadják az oktatási és képzési minőségbiztosítás általános elveit. Ezen elvek között szerepel a szakoktatási és szakképzési szolgáltatók (EFP) értékelésének elvégzése, amely tartalmazza az önértékelést és a külső értékelést is.
A francia nemzeti oktatási minisztérium úgy döntött, hogy az európai ajánlás alapján olyan projektet javasol, melynek célja
a szakoktatási és szakképzési intézmények minőségbiztosítási kultúrájának megalapozása, figyelemmel az aktuális problémakörökre és a francia oktatási rendszer nemzeti kereteire. Ez volt a Qalep projekt kezdete, amelyet 19 másik projekt mellett kiválasztottak erre a célra.
A projekt egy kétéves periódusban zajlott le, a francia nemzeti oktatási minisztérium – a munkavezető -, A Pedagógiai Tanulmányok Nemzetközi Központja (CIEP) – a projekt jogi vezetője és az európai alapok kezelője -, és egy, francia és európai
partnerekből álló tudományos bizottság együttműködésében, akik szakértő hozzájárulásukkal segítették a különböző
eredmények átgondolását és kidolgozását.
A Qalep projekt célja a francia szakmai középiskolák önértékelési eljárásainak kidolgozása volt ebben a környezetben. A
célkitűzés az intézmények vezetésének támogatása, és így a tanulók sikerességének növelése volt. A projekt figyelembe
vette a meglévő nemzeti kereteket (ideértve az oktatási szervezeti kereteket és még közelebbről a szakmai oktatási kereteket, de az olyan eszközöket is, mint az intézményi terv, és a célszerződés), és a 2009-es európai ajánlás által meghatározott
A szakoktatási és szakképzési minőségbiztosítás európai referenciaalapjait.
A projekt három európai partner szakmai képzési minőségbiztosításban szerzett tapasztalataira kívánt támaszkodni ahhoz,
hogy kidolgozzon egy franciaországi önértékelési módszertani eszközt, és kipróbálja azt a „szakmai középiskoláknak” kategorizált francia intézményekben. A kísérlet alanyainak kiválasztott „szakmai középiskolák” már korábban is rendelkeztek
minőségbiztosítási rendszerrel.
A végső cél az önértékelés, mint vezetési eszköz elterjesztése nemzeti szinten, ami lehetővé teszi a szakoktatási és szakképzési intézmények számára a folyamatos fejlesztési rendszer melletti elkötelezettséget.

A projekt megvalósításának lépései. Előadó Martine CARAGLIO, nemzeti oktatási és kutatási
közigazgatási főfelügyelő (IGAENR)
A Qalep projekt nemzeti vezető bizottsága francia és európai szakértők tudományos bizottságának támogatásával
dolgozott.
A Qalep projekt öt nagy lépés köré épül föl:
n az önértékelés bevezetési feltételeinek elemzése a franciaországi körülményeknek megfelelően, A szakoktatási és szakképzési minőségbiztosítás európai referenciaalapjait megalapozó európai ajánlás vizsgálata és az európai partnerek által létrehozott eszközök tanulmányozása;
n költségvetés készítése a franciaországi önértékelési útmutató kidolgozásához;
n önértékelési módszertani útmutató kidolgozása a franciaországi intézmények számára;
n az útmutató kísérleti felhasználása három akadémia tíz „szakmai középiskolájában”, és az eszköz javítása a középiskolák
javaslatainak alapján;
n terv kidolgozása a vezető személyzet képzésére az eszköz használatával kapcsolatban.
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A „szakmai középiskola” fogalma
A „szakmai középiskola” megnevezés alatt olyan intézményt értünk, amely egy adott szakmacsoport köré felépített képzési és végzettségi skálát
kínál (pl. gépjárműipari szakmai középiskola).
A szakmai középiskolák így jobb kitekintést biztosítanak a kapcsolódó területekre és támogatják a tanulmányok folytatását. Kitörési lehetőséget
jelentenek, és elősegítik az átjárást a szakmai középiskola, a gyakorlatok és a folyamatos képzés között.
A „ szakmai középiskolák” szoros kapcsolatot ápolnak a szakma világával és a területi közösségekkel.

Az európai kontextus. Előadó Martine PATY, „közösségi és szakmai képzési ügyek”
megbízottja a középiskolai és élethosszig tartó képzések aligazgatója mellett – francia nemzeti
oktatási minisztérium, középiskolai és élethosszig tartó képzések aligazgatósága (iskolai oktatási
főigazgatóság – DGESCO)
A Qalep projekt, ami m
 iatt ma összegyűltünk, elsősorban az Európa Parlament és a Tanács 2009-es, a szakmai képzések
minőségbiztosításának témájában kidolgozott ajánlása alapján jött létre. Szeretnék néhány szót szólni erről az ajánlásról,
de előtte szeretném részletesebben bemutatni azt az európai kontextust, amelybe a mi Qalep projektünk illeszkedik.
Előzetesen meg kell jegyezni, hogy az Európai Unió oktatási és képzési politikája a Tagállamok tevékenységeinek kiegészítését célozza, mivel ezek továbbra is önállóan irányítják a saját rendszerüket. Így nem léteznek Irányelvek vagy európai
szabványok, sem a Tagállamok számára kötelező, megszorító jellegű európai jogi egyezmények az oktatás és a képzés témájában. Léteznek viszont európai ajánlások, amelyek a Tagállamok rendelkezésére állnak, és amelyeket figyelembe vehetnek a saját jellegzetességeiknek és nemzeti jogrendjüknek megfelelően.
A szakmai képzések témájában 2002-ben szakági együttműködési folyamat indult meg az európai országok között, amely
Koppenhágai Folyamat néven vált ismertté. Az európai szintű együttműködés célja a kezdeti és folyamatos szakképzési
rendszerek átláthatóvá tételének előmozdítása, figyelemmel a témában jellemző nagy változatosságra a rendszerek és
szervezetek tekintetében. Az együttműködés másik célja ezen rendszerek minőségbiztosításának támogatása, és a tanulók
mobilitásának elősegítése Európán belül.
Több európai ajánlás származik a koppenhágai folyamatból, mint például:
- a 2009-ben elfogadott ajánlás a szakoktatásban és szakképzésben alkalmazott tanulmányi kreditek európai
rendszeréről: ez az úgynevezett ECVET ajánlás;
- a 2009-ben elfogadott ajánlás a szakoktatási és szakképzési minőségbiztosítás európai referenciaalapjairól: ez az úgynevezett EQAVET ajánlás.
A francia nemzeti oktatási minisztérium nagy részt vállalt a koppenhágai folyamattal kapcsolatos feladatokból, mivel részt
vesz a folyamat különböző felülvizsgálati szervezeteiben. Szintén részt vesz a létrehozott különböző európai szakértői csoportok munkájában, akiknek feladata a különböző tematikák, közös problémakörök és jó nemzeti gyakorlatok meghatározása. A minisztérium szintén részt vesz az ECVET rendszerrel foglalkozó európai hálózatban, valamint a szakmai képzések
minőségbiztosítási ajánlásaival foglalkozó európai hálózatban is.
A minisztérium végül három európai tanulmányi és kutatási projekt mellett kötelezte el magát, melyek vezetése a CIEP támogatásával történik:
- így zajlott le a MEN-ECVET elnevezésű két éves európai projekt, amely ebben az évben zárul le: a projekt célja annak
tanulmányozása volt, hogy hogyan vehetők figyelembe az ECVET-rendszert létrehozó európai ajánlás által meghatáro
zott elvek a francia szakmai oklevelek esetében. Ennek keretében meg kellett vizsgálni a más tagállamokban elvégzett
képzési periódusok során megszerzett szakmai tanúsítványok elismerésének feltételrendszerét;
- szintén két évig zajlott az európai Qalep projekt, amely keretében ma itt összegyűltünk: ezen projekt témája a szakmai
középiskolák önértékelési eljárásai, melyben a szakmai képzések minőségbiztosításának európai ajánlásaira (EQAVET)
támaszkodik;
- és végül a minisztérium szintén részt vett a Tremplin elnevezésű európai projektben, melynek célja a szakmai középis
kolák azon eszközeinek kísérleti vizsgálata, amelyek segítik a frissen végzett fiatalok bevezetését a munka világába.
- A következőkben szólnék néhány szót a szakmai képzések minőségbiztosításának európai ajánlásáról. A koppenhágai fo
lyamat kezdetétől a tagállamok által meghatározott prioritási tengelyek egyikére épül fel: „a tagállamok közötti
együttműködés elősegítése a minőségbiztosítás témakörében, hangsúlyozva a modellek és módszerek cseréit valamint a
közös minőségi kritériumokat és elveket.”
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Már 2003-tól kezdve ebben az irányban folyt a munka, melynek eredményeképp 2009. június 18-án elfogadtatott az Európai Parlament és Tanács szakoktatási és szakképzési minőségbiztosítási európai referenciaalapjának létrehozására vonatkozó ajánlás: ez az úgynevezett EQAVET európai ajánlás.
Ennek két melléklete képezi az európai referenciaalapokat:
n az első melléklet négy témakörbe rendezett „leírókat” ajánl egyrészt a rendszerek, másrészt az oktatási szolgáltatók
számára.
Ezek a „leírók” segítik a gondolkodást, és céljuk annak ellenőrzése, hogy:
- a célkitűzések meg vannak-e határozva;
- a célkitűzések eléréséhez szükséges eszközök meg vannak-e határozva;
- a célkitűzések elérésének és a tervezett eszközök megfelelőségének értékelésére rendelkezésre áll-e módszertan;
- rendelkezésre áll-e módszertan ahhoz, hogy az értékelés eredményei alapján és azokat figyelembe véve javító intézkedé
sek történhessenek.
- Ezen struktúra célja a rendszerek és oktatási szolgáltatók folyamatos fejlesztése, amely a „Deming-kerék” elnevezésű
módszeren alapul (lásd később);
a második melléklet a javasolt indikátorok listáját tartalmazza.
Ez a két mellékleten alapuló referenciaalap sem nem Irányelv, sem nem szabvány: egy olyan „eszközkészlet”, mely a tagállamok rendelkezésére áll, és szükségleteiknek és nemzeti sajátosságaiknak megfelelően használhatják fel, elsősorban önértékelési és folyamatos fejlesztési célokra.Végül pedig egy olyan európai hálózat jött létre, amely segíti a tagállamokat az
ajánlás alkalmazásában, és amelyben a Minisztérium is részt vesz. Ez az EQAVET hálózat, amely az államok által kinevezett
képviselőkből áll, és amelyben másik három európai partner mellett a francia nemzeti oktatási minisztérium is részt vesz.
További információk:
A szakmai képzések minőségbiztosításának európai ajánlása:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ?uri=OJ:C:2009:155:0001:0010:FR:PDF
- Az európai EQAVET hálózat http://www.eqavet.eu
n

Önértékelés és minőségbiztosítás: szemantikai értelmezés
A Qalep projekt keretében egyszerre beszélünk önértékelésről és minőségbiztosításról. Fontos ezen fogalmak pontos tisztázása, mielőtt a projekt
területi szintekre kerül. Valójában részt vehetünk önértékelési eljárásban anélkül, hogy ez feltétlenül minőségbiztosítási rendszerhez vezetne.
A Qalep projekt az önértékelési eljárást választotta eszközül a szakmai képzést biztosító intézmények minőségügyi eljárásainak megalapozására.

Néhány gondolat a minőségbiztosítás fogalmáról. Előadó Martine PATY, „közösségi és szakmai képzési ügyek” megbízottja a középiskolai és élethosszig tartó képzések aligazgatója mellett –
francia nemzeti oktatási minisztérium, középiskolai és élethosszig tartó képzések aligazgatósága (iskolai oktatási főigazgatóság – DGESCO)
Szeretnék köszönetet mondani Jean-Pierre Collignon nemzeti oktatási főfelügyelőnek, aki egyrészt jelentősen hozzájárult
a Qalep projekt létrehozásához, másrészt szakértő tudásával megalapozta és segítette a jelen előadást, melynek témája a
minőségbiztosítás fogalma.
Előzetesen elmondom, hogy a "minőségbiztosítás" meghatározásához először a „minőség” fogalmát kell meghatározni.
Fontos hangsúlyozni, hogy ez a fogalom idők során változásokon ment keresztül: a 17. században a minőség fogalmát a
kiválóságra, a „rendkívüliségre” használták. A 20. század elején az ipar fejlődése változtatta a minőség meghatározását egy
egyszerűbb és gyakorlatiasabb fogalomra: „a termék minősége az a tulajdonsága, hogy mennyire elégíti ki a felhasználóinak szükségleteit". A cél tehát már nem a „rendkívüli” vagy a kiváló, hanem egyszerűen az igényeknek megfelelő termék
létrehozása lett. Végül megszülettek a fogalommal kapcsolatos nemzeti és nemzetközi szabványok, amelyek nem csak a
kézzel fogható termékek, hanem a szolgáltatások és szervezetek minőségét is tárgyalták. Napjainkban a „minőség” fogalma a szervezetek azon képességére vonatkozik, hogy tudnak-e olyan terméket vagy szolgáltatást előállítani, amely megfelel az ügyfelek vagy felhasználók kifejezett igényeinek. Így tehát addig finomítottuk és pontosítottuk minőség fogalmát,
amíg széles körben minden szervezeti típust le nem fed.
A „minőségbiztosítás” fogalma ezzel szemben a közelmúltban keletkezett. Itt is érdemes egy pillantást vetni a fogalom
történetére: a 20. század elején az ipar fejlődésével nagyon fontossá vált a „minőség ellenőrzése”, vagyis felügyelete: ez a
termelés során annak az ellenőrzését jelentette, hogy a létrehozott termék megfelel-e az eredeti megrendelésnek: ez
megfelelőségi ellenőrzés volt.
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Később, az 50-es években az Egyesült Államokban, és főleg Japánban, új megközelítés jelent meg: minden egyes darab,
tehát a gyártási folyamat utólagos megfelelőségi ellenőrzése helyett felmerült, hogy kedvezőbb lenne a kezdetektől a
gyártási folyamat során végig biztosítani azt, hogy a teljes folyamat megfelelően folyjon le. Ehhez előzetesen kell a folyamatos ellenőrzést és javítási lehetőségeket lehetővé tevő eszközrendszert létrehozni, és biztosítani a termelési folyamat
irányítását és ellenőrzését: ez a „minőségbiztosítás” születése.
1980-ban az ISO (Nemzetközi Szabványügyi Testület) bizottságot hozott létre a minden területen alkalmazható
minőségbiztosítási szabványok kidolgozására, legyen szó akár az ipari, akár a szolgáltatási szektorról. Azóta a szabványok,
mind nemzetközi, mind nemzeti szinteken elkészültek és a "külső tanúsítási" eljárások elterjedtek: különösen a vállalatok –
gazdasági szempontok alapján – kezdték külső szervezeteknek delegálni a feladatot, hogy ellenőrizzék az egyes szabványokban meghatározott igényeknek megfelelő minőségbiztosítási rendszerek meglétét. A „külső delegáció” választása
különösen a nagy gazdasági és pénzügyi kockázatú szektorokban jellemző, mivel itt a „külső tanúsítás” egy „többletet” jelenthet a versenytársakhoz képest.
Napjainkban a „minőségbiztosítás” az ISO szabvány 9000 szerint így határozható meg: „A minőségmenedzsment része,
melynek célja a bizalom megteremtése abban, hogy a minőségi igények teljesülni fognak”. Ami a „minőséget” illeti, annak
definíciója: „mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket.”
Említettük a „minőség”, majd a „minőségbiztosítás” fogalmát, most nézzük meg a „minőségügyi rendszer” fogalmát:
A minőségügyi rendszereknek több szintje létezik:
n minőségi kötelezettségvállalás valamilyen szabályzatra alapozva: a rendszer követi és ellenőrzi a kötelezettségvállalás
pontjait;
n olyan rendszer, melynek célja a minőség biztosítása: és menedzsmentje: az, hogy „bizalom megteremtése abban, hogy
a minőségi igények teljesülni fognak”, feltételezi a szükséges intézkedések megtételét (folyamatok, esetleges eljárások,
szervezetek stb.) az igényelt szolgáltatások létrehozásához, és annak bizonyítását, hogy ezek az intézkedések ténylegesen
megtörténtek.
A minőségbiztosítás önértékelésen és megfelelő indikátorokon (például a nem megfelelőség költségén) alapul, de egy
harmadik fél által elvégzett külső audit is eszközéül szolgál.
A minőségmenedzsment rendszere alapulhat – de nem szükségszerűen – nemzetközi szabványon (például ISO 9000), és
célja lehet egy külső tanúsítvány megszerzése. A szervezetnek minden esetben el kell köteleznie magát egy folyamatos
fejlesztési eljárás mellett.
n a „teljes minőség”: rendszere: célja a kiválóság, alapját a minőségbiztosítás elvei képezik, melyek kiegészülnek az ügyfél
szükségleteire való folyamatos odafigyelés megteremtésének szükségességével.
A nemzeti oktatási intézmények különböző típusú rendszereket alkalmaznak.
Néhányan például a „Marianne Charta” elvén alapuló minőséggel dolgoznak, amely a felhasználókat fogadó közszolgáltatók elkötelezettségéről tesz tanúságot, miszerint a fogadóablakoknál minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak. Más, felnőtt
hallgatók számára képzési szolgáltatásokat nyújtó intézményi csoportok – a Greta – a „GretaPlus” minősítés megszerzésére
törekednek, amely az AFNOR BP X50-762 „igény szerinti képzés és szolgáltatás” (2009. augusztus) jó gyakorlatainak referenciáján alapul; egyes Greta-tagok úgyszintén igényelnek és megkapnak külső tanúsítványokat is, mint pl. az ISO 9000
tanúsítvány.
Bármilyen legyen is a minőségügyi rendszer szintje és típusa, amelyet az adott szervezet alkalmaz, a rendszer csak akkor
működőképes, ha az alábbi alapelvekre épül fel:
- jelentős figyelmet kell fordítani a felhasználóra, a végső célpontra;
- a rendszert a szervezet vezetésének erős elkötelezettséggel kell támogatnia;
- a szervezet minden érintettjét be kell vonni, és részt kell venniük a folyamatokban;
- jelentős figyelmet kell fordítani a folyamatok és a szervezet struktúrájának átláthatóságára és megbízhatóságára;
- a rendszer alapja a folyamatos fejlesztés elve kell, hogy legyen: nem csak arról van szó, hogy meg kell állapítani a diagnózist
és meg kell hozni a megfelelő intézkedéseket, hanem folyamatosan ellenőrizni kell azt is, hogy a megtett intézkedések
megfelelőek-e és meg kell tenni a szükséges korrekciós lépéseket;
- az előző pont alapján létre kell hozni egy értékelési és önértékelési rendszert.
Tennék itt egy kiegészítést a folyamatos fejlesztés fogalmával kapcsolatban, ami a minőségügyi rendszer kulcsfogalma:
több módszertan létezik a folyamatos fejlesztési rendszer működtetésére. A legalkalmazottabb és legismertebb az úgynevezett PDCA-módszer (Plan, Do, Check, Act), amely „Deming-kerék” néven is ismeretes. Említettük már, mivel nagyon
fontos szerepet tölt be az európai ajánlásban. A minőségügyi rendszeren túl a módszer alkalmazható a projektmenedzsmentben és a szervezetek és intézmények vezetésében is. A módszer négy lépésből áll, minden lépés szorosan kapcsolódik
a következőhöz, így egy „végtelenített” kört alkotva: Az egymáshoz kapcsolódó és egymást indukáló négy lépés összességét egy kerék szimbolizálja: a körön túl, a kerék halad, és így szimbóluma lehet a folyamatos fejlődésnek.
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n Az első lépés, a „Plan” annak a megtervezése és előkészítése, amit meg akarunk valósítani: itt egy diagnózis alapján ki kell

tűzni a célokat, a költségvetést, az akcióterveket és az ütemtervet;
n a második lépés a „Do” az akcióterv kivitelezését jelenti..
A két következő lépés a folyamatos fejlesztés legfontosabb eleme:
n a „Check” fázisból származó eredmények értékelése az adott célkitűzések és akciótervek („Plan”) tükrében. Számos
eszköz áll ehhez rendelkezésre: eredménytábla, indikátorok;
n az „Act” lépés elemzi ezeket az eredményeket és az esetlegesen észlelt eltéréseket, megkeresi ezek okait, valamint a
fejlesztendő pontokat. Ez egy új, megvalósítandó akciótervhez vezet, így egy új tervezetet kell készíteni: ez pedig már a
következő ciklus kezdete.
Végezetül azt mondanám el, hogy a Qalep projekt célja a folyamatos fejlesztési rendszerek elősegítése az önértékelés
eszközére alapozva. Ez itt mindössze a tágabb értelemben vett és kiterjedtebb munkát igénylő minőségbiztosítás felé tett
első lépést jelenti.

Önértékelés, belső értékelés és külső értékelés: a fogalmak pontosítása és a francia
kontextus rövid leírása ,Előadó: Martine CARAGLIO, a nemzeti oktatási és kutatási közigazgatási
főfelügyelőség főfelügyelője (IGAENR)
Az értékelés témájában nem a nulláról indultunk el Franciaországban.
A rendszerünkben már több olyan építőelem megtalálható, amely megalapozza az értékelések gyakorlatát:
- a 2001-es pénzügyi törvény értelmező rendelkezése bevezette a közpolitikai teljesítménymérési eljárásokat, amelyet immár jól ismerünk. Így az oktatási politika témájában vannak elérendő céljaink, elsősorban a minősítési szintek emelése és
a végzés előtt kimaradók számának csökkentése, és erről be kell számolnunk a megválasztott képviselők előtt. Immár nem
ijedünk meg az „indikátor" és „célkitűzés” szavaktól!
- a „szakmai középiskolák” (2001 óta létező) kategóriája azon intézményekre vonatkozik, akik szakmai oktatással foglalkoznak, és minőségügyi rendszerrel rendelkeznek;
- a szakmai oktatás 2009-ben kezdeményezett megújítása tekinthető az értékelési gyakorlatok támogatásának: a tanulók
személyre szóló támogatásának bevezetése, a szakmai középiskolák autonómiájának megerősítése olyan kihívásokat és
kérdéseket vetnek fel, amik előtérbe helyezik az értékelést és az önértékelést.
- végül a szerződéses feltételek meghatározásának kérdését illetően ismét csak az értékelés és önértékelés témaköréhez
jutunk. 2005-től kezdődően minden intézménynek alá kell írnia egy szerződést az akadémia rektorával (célszerződés),
amely meghatározza az intézmény által elérendő célokat és az akciótervet egy több éves időszakra. A 2013. július 8-ai
törvény új aláírót határozott meg a szerződéshez: a régiót (a középiskolákat összefogó területi közösséget). A szerződéses
kötelezettség tehát rendkívül fontossá teszi számunkra az önértékelés és az értékelés kérdését.
Ebben a kontextusban a Qalep útmutató bevezetése aggodalomra adhatott és adhat okot: az oktatási intézményben már
létezik egy olyan diagnosztikai rendszer, amely lehetővé teszi az intézményi terv, a pedagógiai működési éves jelentés és a
célszerződés meghatározását.
Hogyan alkalmazkodhat a Qalep útmutató a meglévő rendszerhez? A kérdés, hogy hol van az útmutató helye ezen eszközök
között, megérdemli, hogy foglalkozzunk vele.
Az intézmények megnyugodhatnak, nem arról van szó, hogy újabb dokumentumokat kérnénk tőlük: ha az akadémiákon
más eszközöket használnak, folytathatják ugyanazt a gyakorlatot, amennyiben alkalmas az intézmény önértékelésének elvégzésére.
Egyébként a belső eljárást a külső értékelések tekintetében is vizsgálni kell. Az intézmény értékelése értelemszerűen
mindkét panelt, a külső és a belső értékelést is magába foglalja:
- a belső értékelés részvételi alapú, közösségi eljárást jelent és folyamatos fejlesztési és javítási tevékenységet feltételez;
- a külső értékelés inkább intézményi keretek között, pontszerűen zajlik, a felügyeleti szervek szakértői csoportjának
bevonásával.
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Belső értékelés /
önértékelés

Közös megközelítés és állandó
folyamat

A létesítmény értékelése
Intézményi és ad hoc
megközelítést biztosít egy
szakértői csoport
Külső értékelés

Mindkettőnek megvannak az érdemei, előnyei és kockázatai
Az intézmények értékelése egy párbeszéd, néha akár konfrontáció, mivel a külső és belső értékelések eredményei eltérhetnek. Például az egyetemi auditok keretében az IGAENR tanulmányozza az átadott mérlegeket és projekteket, majd
„helyszínenként és dokumentumonként” összehasonlítja a kialakult képet a helyszíni valósággal. Gyakran nem elhanyagolható eltérések is megfigyelhetők. A jelentés, amit készítünk, nem csak a mi nézőpontunkat adja vissza, hanem egyben
gyümölcse is az egyetem belső értékelése és a mi külső értékelésünk közötti konfrontációnak. A konfrontáció eredménye
adja majd végül az intézmény értékelését. Ez összetett és érdekes eljárás, ami mindkét fél részéről igényel bizonyos alázatot...

A csereprogram visszhangja

Megjegyzés: : « Meglepetéssel és lelkesedéssel fedeztem fel az útmutatót, amely eszközkészletet kínál. A szakmai közösségek számára nagyon megnyugtató eljárás, mivel a projekt a vállalatok által figyelemmel kísért irányba tart.”
Minisztérium : « A nemzeti oktatási kultúra és a vállalati kultúra valóban távol áll egymástól. Mindazonáltal a szakmai oktatásban mindig is szoros volt az együttműködés a francia nemzeti oktatási minisztérium és a vállalatok között, például a
szakmai diplomamunkák elkészítésében vagy a szakmai környezetben töltött képzési időszakok megvalósításában,
amelyek a szakmai oklevelek megszerzéséhez szükséges képzésekben kötelezőek…”
Kérdés: « „Hogyan viszonyul a Qalep a célszerződések létrehozásához?”
Minisztérium : „A Qalep útmutató segédeszköz a szerződéses feltételek meghatározásához. Régóta szó volt egy olyan
egyedi dokumentum létrehozásáról, amely segíti az intézményi terv és a célszerződés elkészítését… Ez nyitott kérdés marad a Qaleppel.”
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A QALEP ÖNÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ
Qalep a gyakorlatban: az útmutató tartalma, módszere és használata., Előadó Juliette
PLUTUS, szakmai középiskolák és szakiskolák irodája (DGESCO A2-2) – francia nemzeti oktatási
minisztérium, középiskolák és élethosszig tartó szakmai képzések aligazgatósága (iskolai oktatási
főigazgatóság – DGESCO)
A projekt legfőbb célkitűzése egy olyan önértékelési módszertani útmutató kidolgozása volt, melynek megcélzott felhasználói a szakoktatást és szakképzéseket nyújtó intézmények. A megosztott felhasználás lehetővé tétele érdekében az
útmutatónak alkalmasnak kellett lennie arra, hogy integrálja a meglévő jó eszközöket és gyakorlatokat, egyszerre kellett
tartalmában didaktikusnak és a lehető legalkalmazkodóbbnak lennie a lehetséges igényekhez és az intézmények helyi
adottságaihoz.
Ezért az útmutató kidolgozásához és az adaptáció lehetővé tételéhez alkalmazott módszer az alábbi szempontoknak felel
meg:
n folyamat központú megközelítés: : lehetővé kell tenni az intézmény számára, hogy folyamatos fejlesztési eljárásban vegyen részt köszönhetően a 2009-es európai ajánlásból átvett „Deming-kerék” elvén alapuló módszertannak, amely szerint
a minőségbiztosítási eljárásnak négy fázison kell keresztülmennie: a tervezés, a megvalósítás, az ellenőrzés, és a korrekció
fázisain;
n tematikus

megközelítés: az útmutató három téma köré szervezett 29 lapból áll:
- az intézmény tanulói,
- az intézmény és a szakmai világ – területi közösségek kapcsolata,
- a vezetés minősége.
Minden lap tartalmaz egy sor kérdést, amelyek segítik az önértékelési eljárást, és szervesen kapcsolódnak a
minőségbiztosítási ciklushoz (Deming-kerék), így lehetővé téve a megfelelő diagnózist és a fejlődési tengelyek kialakítását;
n helyi

megközelítés: az útmutató úgy épül fel, mint egy „szerszámosláda”, amelyben az eszközök lehetővé teszik az intézmények számára, hogy válasszanak a helyi problémaköröknek megfelelő önértékelési tematikák közül. Így az oktatási
közösség összegyűjthető egy közös cél köré, és fejleszthető az intézményvezetés a tanulók sikerességének elősegítése
érdekében.
Hozzáadott érték tekintetében az útmutató:
- lehetővé teszi az intézményvezetési eszközök kidolgozását (intézményi terv, célszerződés, az intézményvezető megbízólevele, stb.);
- támogatja a külső-belső értékelés globális folyamatainak hangsúlyozását;
- segíti a belső kommunikációt és az önértékelési eljárás elsajátítását az intézmény minden érintettje, és nem csak az igazgatóság számára.

Tervezés (célok /
Célok)

Korrekciók
(módosítás)

Végrehajtás

Ellenőrzés (eredményértékelés)
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1. lap - A létesítményben tanulók
Képzési kínálat
Referenciák :
A helyi felelősségről szóló 2004. augusztus 13-i törvény (lásd Regionális oktatásfejlesztési terv ; Oktatási előrejelzés vázlatok). Az oktatási törvény D.333 cikkében szereplő szakmai
mezők: 2009. 02. 10-i rendelet, BOEN 2. különszám 2009. 02. 19. 2013. július 8-i törvény. A köztársasági iskola átalakításának tájékoztatásáról és tervezéséről szóló törvény (8. cikk).

A létesítményi projekt
témája

1

- A képzési program része az
intézmény projektjének, a célokat
meghatározták, a stratégiákat
bevezették, a mutatókat
meghatározták és mindenki által
ismert ?
- Fejlődését és összhangját azad
hoc. szervezetek figyelembe
veszik és elmagyarázták
ad hoc.

2

Végrehajtás
- hogy a képzési kínálata hogy tudja tagolni :
• A regionális képzési terv előrejelzései és döntései,
• A családok orientálás iránti kérelmei;
• A foglalkoztathatósági kilátások ?
- A z intézmény kínál átfogó képzést egy / több szakterületen ?
- A z intézmény hálózati kapcsolatban áll más létesítményekkel
(komplementaritás, technikai platformok, kölcsönösség...) ?
- Vannak-e kapcsolatok ágazatok között (közös szabályok, személyre
szabott támogatást ...) ?

Megosztott és dokumentált diagnózis

Az értékelés

Általános mutatók.
-M
 ilyen változások voltak az intézmény képzési
kínálatában az elmúlt 5 évben ?
-A
 z ágazatok vonzerejének változása az elmúlt öt
évben ;
- Továbbtanulási arány;
- Szakmai beilleszkedési arány N = 1, a képzettségi
szint szerint ?
A mutatók célja a változásokat mérése az időben.
Az intézmény saját mutatója.
Kitöltendő

Fejlesztendő területek

Erősségek:

Célok :

Gyengeségek:

Javasolt intézkedések és határidők:

3

4

Egy, a kísérletben részt vevő intézményvezető beszámolója. Előadó Arnaud DUBOIS, a
François Rabelais Vendéglátóipari Középiskola igazgatója - Dugny (département de Seine-Saint-Denis)
– Créteil-i Akadémia A François Rabelais Vendéglátóipari (Szállodai és Éttermi) Szakmai Középiskola
egyike a 2012 szeptemberében az útmutató tesztelésére kiválasztott tíz középiskolának.

A középiskola felkészít:
- Szakmunkás bizonyítvány, CAP (szakmák: konyha, étterem, cukrászda)
- Szakmai érettségi (szakmák: konyha, éttermi szolgáltatások értékesítése) egy „európai szekcióval” mindkét szakmában
- Kiegészítő képzés (szakmák: pultos felszolgáló, éttermi desszert készítő szakács, fogadásszervező)
- Technológiai érettségi (szakmák: vendéglátás)
- Felsőfokú technikusi diplomára felkészítő osztály, BTS
- Felsőfokú technikusi diploma, étterem-vendéglátás szakterület (A opció: vendéglátó értékesítés és menedzsment - B opció: konyhaművészet, terítés
és felszolgálás)
Mivel a tanárok részt vesznek a szakmai, de a technológusi képesítés megszerzésére irányuló oktatásokban is, úgy döntöttek, hogy az útmutatót
mindkét egységnél kipróbálják.
Az intézmény internetes honlapja : www.lyceefrancoisrabelaisdugny.fr
Ez az egyetlen éttermi és szállodai képzést nyújtó „szakmai középiskola” Seine-Saint-Denis-ben. Komoly problémát jelent a
középiskola számára a képzésből kimaradók aránya (9%).
Ezért a kísérlet itt többek között erre a problémakörre vonatkozott.
A kísérlet nagyon rövid időtartamra, a szeptember és március közötti időszakra korlátozódott, és ekkor kellett a tanároknak
bemutatni a projekt hozzáadott értékét.
Az oktatási közösség egésze számára nyitott ellenőrző bizottság 2012 szeptemberétől működött, hogy meghatározza a
kísérlet belső ütemtervét. A bizottság tagjai az igazgatóság, egy tanár, egy nem tanár alkalmazott, egy szülő és egy diák
voltak. A bizottság a tematikus lapok elemzésén és a szervezeti rendszer létrehozásán dolgozott. Több munkacsoport jött
létre: egy csoport – a legfontosabb – dolgozott a „A tanuló élete” témán, a második csoport az „igazgatási és pedagógiai
szervezet” témáján, a harmadik pedig az intézmény vezetésén.
A kísérlet rövid időtartamára való tekintettel nem lehetett minden lapot letesztelni. Megfelelő megoldásnak tűnt azon lapokat kiválasztani, amelyek – a teljesség igénye nélkül – lefedik a helyi problémaköröket.
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A nagyobb nehézségek
- meg kellett tudni győzni a teljes oktatói közösséget;
- az ellenőrző bizottság teljes körűen vállalta az adminisztrációs feladatrészeket a pedagóguscsoportok tehermentesítése
érdekében.
A fontosabb hasznok
Az eszköz lehetővé teszi:
- az azonnal alkalmazást;
- az intézmény egésze működésének elemzését. A különböző szereplők jobban megismerték egymást, például jobb megértés alakult ki a középiskola különböző szakmái között (könyvelés, igazgató, pályaválasztási tanácsadó-pszichológus, stb.);
- többéves munkaterv kialakítását;
- a döntéshozás támogatását;
- az intézményi terv és a célszerződés kiigazítását;
- az intézmény kulcsproblémáinak jobb megértését.
Általánosságban a kísérlet lehetővé tette, hogy a legtöbb tanár gondolkodásmódja megváltozzon. Immár inkább indikátorokban és fejlődési tengelyekben gondolkodnak a különböző megbeszélések során. Szokássá vált az akciólapok kitöltése
minden projektre az „önértékelési” résszel együtt, amely jelentős fejlődést jelent az egy év alatt.
Ami az iskolából való kimaradás adott problémakörét illeti, az eljárás a következő volt:
- 1. lépés: A probléma helyi elemzése
- 2. lépés: Milyen megoldásokat kell megvalósítani? Mik az elérendő célok?
- 3. lépés: Mik az értékelés legfontosabb indikátorai?
- 4. lépés: Az év eredményindikátorainak elemzése és összehasonlítása az előző évek adataival.
- 5. lépés: Milyen korrekciós intézkedéseket kell tenni a jövő évben? A tények megállapításán túl, ezeket az intézkedéseket
ténylegesen meg kell tenni.
A François Rabelais Középiskola a kísérlet után
Az önértékelés kultúrája lassan beépül a középiskola kultúrájába. A jövőben is folytatni fogjuk az eljárást, és részévé tesszük
az intézményi tervnek, mivel valós fejlődés indult meg:
- az útmutató a középiskola szereplői teljességének majd segít a működést érintő reflexiók követésében mind pedagógiai,
mind adminisztratív szempontból az elkövetkezendő években. Például a középiskola könyvelője mostantól figyelembe
veszi a korrekciós akciókat és megvizsgálja az év végén, hogy mi változott;
- a François Rabelais Középiskola önértékelési eljárásának gyakorlatát kerületi és régiós szinten ismertetjük.
Néhány tanács azok számára, akik 2013-ban fognak belépni az eljárásba
- Kommunikációs stratégiát kell meghatározni az útmutató bemutatására az intézményen belül, de a diákok
és a szülők felé is;
- Az oktatási közösség valamennyi résztvevőjét be kell vonni (tanárok, adminisztratív alkalmazottak, tanulók...);
- Az indikátorokat alaposan meg kell határozni, és a helyi viszonyoknak megfelelő indikátorokat kell kidolgozni;
- Támaszkodni kell az intézmény hagyományaira és a már elvégzett munkára;
- Az Igazgatótanácson belül „minőségbiztosítási tanácsot" kell létrehozni az önértékelés kezdeményezésére, ami a
minőségbiztosítás egyik pontja;
- Be kell vonni a diákokat az eljárásba, mivel a minőségbiztosítással a munka világában is találkozni fognak.

A csereprogram visszhangja

Kérdés: „Milyen stratégiát választott az intézmény az útmutató megismertetésére? Hogyan jártak el?”
Az intézményvezető válasza : „Egy napot rászántunk. Hogy ez-e a megoldás? Az útmutatót az intézmény minden fórumán
bemutattuk (igazgatótanács, pedagógustanács, az iskolai élet tanácsa, a küldöttek közgyűlése). Felkértem a létrehozott
pedagógustanács szervezetét, hogy dolgozzanak a tematikus lapok kiválasztásán. Az első pedagógustanács során a pedagógiai szakági koordinátorokkal dolgoztunk együtt. A kiválasztott lapokat ezután a többi fórumon is bemutattuk, egyre
több és több résztvevőt vonva be."
Kérdés : „Mint szakmai középiskolában, hogyan alakulnak az önértékelési eljárás és a külső értékelés hangsúlyai?”
Válasz : „Ami minket illet, a megnevezésünk a múlt évben újult meg, így nem kötődünk hozzá szorosan, de természetesen
a Qalep útmutató hasznos lehet a kategorizálás szempontjából. Egy ilyen eszköz segíthet a kategorizálási kérelem elkészítésében vagy működhet segédeszközként a kategória megújításával kapcsolatos audit során. Az útmutató valójában
összegyűjti a költségvetés összes olyan elemét, amit a kategorizálási audit során vizsgálnak."
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QALEP, AZ „INNOVÁCIÓ-TRANSZFER"
PROJEKTJE
A Qalep projekt a román partner nézőpontjából. Előadó Dana STROIE, a nemzeti szakképzésfejlesztési központ (CNDIPT) „képzési és minőségbiztosítási programjainak” osztályvezetője –
Románia
A Qalep projekt szép példája az európai ajánlások nemzeti rendszerhez való adaptálásának.
A projekt során különböző partnerek, különböző rendszerszintek között erős kompromisszumot sikerült elérniük, bevonva
a francia oktatási minisztérium képviselőit, felügyelőket, és a szakmai középiskolák intézményvezetőit. Megoldották a kihívást, hogy a projekt különböző résztvevői elé mindannyiuk számára motiváló jövőképet vetítsenek.
A projekt olyan nemzeti keretet biztosít, amely a szükséges mértékben rugalmas ahhoz, hogy az iskolai intézmények helyi
szinten alkalmazhassák.
A Qalep holisztikus szemléletű folyamaton alapul, amely egyszerre tartalmazza a középiskolák önértékelésére alapozott
belső értékelést és a felügyelet által végzett külső értékelést. A franciaországi sajátosságoknak megfelelő globális
megközelítésről van itt szó, amely integrálja a középiskolák diákjait, a nem középiskolás diákokat, a középiskolát magát, a
vállalati szektort, mint képzési helyet/képzési központot, a helyi hatóságokat és a minőségmenedzsmenthez kapcsolódó
szempontokat.
Ami Romániát illeti, sokat tanultunk, és felhasználtunk néhány érdekes szempontot: az önértékelési folyamatot vezető témánkénti kérdésköröket, a rendszerszinten és középiskolai szinten egyaránt felhasznált indikátorok pontos meghatározását, a középiskolákban bevont résztvevők képzési projektjét vagy a minőségi ciklus kijavító intézkedéseire fektetett
különleges hangsúlyt. Nagy jelentősége volt számunkra a Qalep projektben való részvételnek.

Mi a Leonardo projekt – több oldalú „innováció-transzfer” célú projektek
Olyan szakmai képzés keretén belüli mérnöki projekt, amely legalább három európai ország részvételével kialakított konzorcium létrehozását teszi
szükségessé. Alkalmas arra, hogy egy adott tevékenységi szektorban felmerült képzési igényt szolgáljon ki, egy másik országban, másik szektorban
vagy más célközönség elérésére létrehozott innovatív eszköz alkalmazásával.
Franciaországban minden évben körülbelül húsz innováció-transzfer célú projekt kerül kiválasztásra.
A Leonardo da Vinci – innováció-transzfer – projektek szabályzatának megfelelően a Qalep projekt eredményei a nagyközönség rendelkezésére
állnak angolul és franciául az Adam alábbi honlapján (http://goo.gl/Qg6uI).Az eredményeket természetesen munkaközi dokumentumoknak kell
tekinteni, a végső eredmények csak a projekt végén, a zárókonferencia eredményeként kerülnek közzétételre.
A Leonardo/többoldalú „innováció-transzfer” célú projektekről további információkat itt találhat:: http://www.europe-education-formation.fr/page/
transfert-dinnovation

A Qalep európai partnerei: hozzájárulások és transzferek. Előadó Franz GRAMLINGER, az
ARQAVET, a szakmai képzések minőségbiztosításának nemzeti referenciaközpontjának felelőse
- Ausztria; MOLNÁR-STADLER Katalin, a Budapest Corvinus Egyetem oktatásfejlesztési központjának
külső szakértője – Magyarország, Dana STROIE, a nemzeti szakképzés-fejlesztési központ (CNDIPT)
„képzési és minőségbiztosítási programjainak” osztályvezetője – Románia.
A Qalep három európai partnerrel dolgozott, valamennyien a szakmai képzések minőségbiztosításának területén Országos Referenciapontként (National Referent Points) működnek és országukban szakértői az értékelési kérdéseknek.
Az osztrák partner – az ARQAVET – az osztrák oktatási minisztérium felügyelete alá tartozik. Fontos támogatást nyújtott a
„QIBB” nevű, 2004-ben indult országos programnak, melynek célja az osztrák szakoktatásban és szakképzésben történő
minőségügyi rendszer bevezetése volt.
A román partnerszervezet, a nemzeti szakképzés-fejlesztési központ (CNDIPT) szintén az oktatási minisztérium felügyelete alá tartozik. Célja a szakmai képzés és műszaki oktatás minőségének és népszerűségének fejlesztéséhez való
hozzájárulás.
A magyar partnerszervezet a Budapest Corvinus Egyetem oktatásfejlesztési központja. Ez a központ az Európai Oktatási
Alapnak köszönhetően jött létre. Feladata az országos szakoktatási és szakképzési rendszer fejlesztésének előmozdítása,
melyet a szakmai képzések és a munkaerőpiac adatainak elemzésére alapozott javaslatok megtételével végez, innovatív
pedagógia támogatást nyújtva.
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A három partner hozzájárulása a projekthez
- Romániában a szakoktatás és szakképzés minőségbiztosításával kapcsolatos rendeletek tíz évvel ezelőtt születtek meg.
Megpróbáltuk átadni a tapasztalataink gyümölcseit a Qalep projektben részt vevő szereplőknek.
Az európai ajánlás által meghatározott keretet kellett a tényleges helyi viszonyoknak megfelelően alkalmazni. A
minőségbiztosítás és a folyamatos fejlesztésre való törekvés egy transzverzális eljárás, amely holisztikus szemléletű megközelítést igényel. A minőségbiztosítási eljárások rendszerének összhangban kell lennie magával a szakoktatási és szakképzési stratégiával. A minőségbiztosítás által érintett szereplők teljes körét be kell vonni a rendszerbe, nekik pedig el kell
sajátítaniuk azt. Minden egyes résztvevő saját felelősségét világosan meg kell határozni. Fokozatos előrehaladást javaslunk,
a kísérleti projektektől az általános bevezetésig!
- Az önértékelést magában foglaló minőségbiztosítási munka Magyarországon szintén mintegy tíz éve kezdődött meg.
2000 óta számos pilote project zajlott le sikerrel, amely alapján kifejleszthettük a saját önértékelési gyakorlatunkat. A mi
önértékelési rendszerünk gyakorlatilag kompatibilis az európai ajánlással; és négy kulcs-terület köré épül fel:
- együttes folyamatmenedzsment és folyamatleírás;
- a partnerek körében végzett elégedettségi felmérések;
- közös indikátorrendszer;
- közös önértékelési modell.
Kedvező környezetet teremtettünk a szervezetek és a szakma képviselőinek támogatására:
- három fázisú önértékelési modell a szakoktatásra és szakképzésre vonatkozóan;
- módszertani útmutató az önértékeléshez;
- önértékelési képzések a tanárok és oktatók számára;
- adatbázis a benchmarking elősegítésére;
- egy „Minőségügyi díj” kiosztását lehetővé tévő rendszer;
- intézményi hálózat a tapasztalatok cseréjére és tőkésítésére.
Végül kifejlesztettünk egy belső képzési rendszert a tanárok számára, amely a képzési programok minőségügyi tárgyú
akkreditációját is tartalmazza.
- Ami Ausztriát illeti, az értékelésben szerzett tapasztalataink sok ponton fedik a többi partner tapasztalatait. A Qalep projekt keretében az ARQAVET néhány különös figyelmet igénylő pontra hívta fel a figyelmet. Ez elsősorban az elégedettségi
visszajelzésekre vonatkozott a tanulók, a tanárok és az intézményvezetők részéről. Németországgal vagy Svájccal szemben
Ausztria nagyon kevés visszajelzést kapott a célközönségtől, ami pedig alapvető fontosságú a fejlesztés folyamatos fenntartásához. Másik figyelmet igénylő kérdés a tanárok bevonása az eljárásba. A minőségügy kultúrájának kialakításához
mindezen tényezőket összhangba kell hozni. Meg vagyunk győződve arról, hogy a „bottom up” megközelítés kedvezőbb,
mint a „top down”, de hogyan lehet megvalósítani? A „QIBB” országos kezdeményezés, melynek támogatói vagyunk,
magában foglalja az iskolákat, a felügyelőket és a minisztériumot. Minden szereplő garantálja, hogy a saját szintjén alkalmazza a minőségi szempontú megközelítést. Helyi szinten minőségügyi vezetők kerültek kijelölésre, akik ügyelnek a
helyszíni minőségügyi rendszerek megfelelő módon történő megszervezésére.
Amit a partnerek tanultak a Qaleptől
- Románia számára az egyik újonnan felfedezett elem az volt, hogy Franciaországban milyen fontosságot tulajdonítanak
az iskolai életnek és környezetnek, amely az alábbi szempontokat foglalja magába:
- a fiatalok bevonása az iskolai életbe,
- a szülők részvétele az iskolai életben,
- az iskolai hiányzások és az iskolából való kimaradás megelőzése,
- belső szabályzat alkalmazása,
- egészségre nevelés (egészségügyi és társadalmi ismeretek, a szexualitással, táplálkozással, függőségekkel, munkahelyi
-egészségvédelemmel kapcsolatos képzések…),
- kulturális nyitás (az intézményi terv része a kulturális és művészeti politika).
- Magyarországon a Qalep útmutató tanulmányozása, mint a román partner esetében, arra ösztönzött minket, hogy az
alábbi területekkel egészítsük ki a saját önértékelési modellünket: iskolai élet, az iskolában töltött idő megszervezése, technológiai együttműködés, a szerzett tapasztalatok befektetése. Az intézményvezetők számára biztosított minőségbiztosítási
és önértékelési képzési program szintén felkeltette az érdeklődésünket. Végül gondolkozni fogunk a szakoktatást és
szakképzést biztosító intézményeknek kiadott tanúsítványon, a „szakmai középiskolák” modellje szerint, amellyel az intézmények a minőségi kritériumoknak való megfelelőségét tanúsíthatjuk az európai referenciaalapok elveivel összhangban
(Eqavet).
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A Qalep más területen is gazdagította a tapasztalatainkat:
Mindenekelőtt a centralizált oktatási rendszerben megvalósuló önértékelés témájából tanulhattunk. 2010 óta reform zajlik
nálunk, melynek célja egy centralizált rendszer bevezetése az oktatás minden területén: a szakoktatás és szakképzés, az
általános oktatás és a felsőfokú oktatás szintjén. Az iskolai oktatás területén, ideértve a szakmai oktatást is, 2013. január elsejével centralizált rendszer került bevezetésre. Ezért számunkra különösen érdekes megfigyelni, hogy Franciaországban
hogyan hozták létre az önértékelési rendszert egy szintén centralizált környezetben. 28 év után Magyarország újra bevezette a felülvizsgálaton alapuló külső értékelési rendszert. Ez számos kérdést vet fel, különösen a külső értékelés szerepét,
a felülvizsgálat az önértékelésben betöltött szerepét, és az alkalmazandó kritériumokat és indikátorokat illetően...
2014 végéig 4 000 felügyelőt fogunk képezni, így a felügyelőket is érintő képzési programra vonatkozó francia projekt szintén érdekes számunkra. Egyebekben jelenleg a képzési rendszerünk átstrukturálása zajlik, párhuzamosan az idén bevezetett „duális” rendszer kialakításával. Ebben a kontextusban a vállalati környezetben töltött képzési idő önértékelésére vonatkozó általános kritériumok és indikátorok meghatározására vonatkozó franciaországi tapasztalatok lehetnek hasznosak
számunkra. A Qalep útmutató 16. és 21. lapja különösen értékes segítséget jelent a saját önértékelési modellünk bővítésében
és fejlesztésében.
Végül, a szoros kapcsolat az önértékelés területei és a nemzeti célkitűzések között – az önértékeléssel, mint információs
vektorral a politikai döntéshozók felé – szintén fontos inspirációs forrást jelent nekünk.
- Ami Ausztriát illeti, a Qalep projekt keretében sokat tanultunk a minisztérium által vezetett és a képző intézményekben
lezajló projekt szervezéséről, valamint a projekt keretében létrejött hierarchia felelősségi köreiről és a világos célkitűzések
és strukturált folyamat meghatározásának szükségességéről. Úgy, mint a román és a magyar partner esetében, az iskola,
mint társadalmi tér, és nem csak mint oktatási hely figyelembe vétele arra ösztönöz minket, hogy elmélyedjünk a téma helyi
vonatkozásaiban és meghatározzuk a megfelelő indikátorokat.
Türelmetlenül várjuk tehát a következő kísérleti alkalmazást.
Mi lesz a következő lépés?
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A záró konferencia munkájának összefoglalása

QALEP: A JÖVŐ
A három akadémián végzett kísérleti időszak után a Qalep projekt által bevezetett eljárás öt másik akadémia számára is elérhetővé válik (Aix-Marseille,
Paris, Limoges, Nantes, Clermont-Ferrand).
A projekt keretében kidolgozott képzési terv így 2013 őszétől kezdődően megvalósul.

Terjesztés és képzési terv. Előadó: Olivier VANDARD, szakmai középiskolák és szakiskolák
irodavezetője (DGESCO A2-2) – francia nemzeti oktatási minisztérium, középiskolai és élethosszig
tartó szakmai képzések aligazgatósága (iskolai oktatási főigazgatóság – DGESCO)
Két évvel ezelőtt, az európai Qalep projekt benyújtásakor elköteleztük magunkat amellett, hogy 2020-ig a szakmai középiskolák 90%-ában bevezetjük az önértékelés rendszerét. Azóta, a projekt tükrében, ez a célkitűzés reálisan megvalósíthatónak tűnik számunkra. Képzési terv készült a szakmai középiskolák (és azon általános és műszaki középiskolák, ahol szakmai
képzés is folyik) azon alkalmazottainak képzésére, akik bevezetik az önértékelést lehetővé tevő eszközrendszert az intézményükben. A „Qalep” kísérleti alkalmazásában részt vevő intézmények mérlegét és pozitív eredményeit figyelembe véve az
iskolai oktatási főigazgató, valamint a nemzeti oktatási főiskola igazgatója azt a döntést hozták, hogy meg kell valósítani ezt
a nagy formátumú képzési tervet.

A képzési terv elve:
2013-2014-ben a terv öt, az ország nagy részét képviselő akadémiát érint (Paris, Aix-Marseille, Nantes, Clermont-Ferrand,
Limoges). 2014-2015-ben pedig valamennyi akadémia belép a programba. Hibrid képzési formáról van szó, személyes részvétellel és távoktatással egyaránt. Elkészült a képzéssel foglalkozó honlap, amely számos erőforrást tartalmaz.
A képzési terv két célcsoportjának megfelelően a képzés két szakaszban zajlik majd:
n öt, vegyes kategóriás akadémiai csoport jön létre és kap képzést a minőségügyi eljárásról. A csoportok intézményvezetőkből,
oktatási főtanácsadókból (CPE), a mérnökök az iskoláért (IPE) képviselőiből, műszaki oktatási tanácsadókból (CET) és oktatókból fognak állni. A csoportokat egy országos irányító bizottság fogja támogatni, melynek tagjai a nemzeti oktatási közigazgatási főfelügyelőség (IGAENR), a nemzeti oktatási főfelügyelőség (IGEN), az iskolai oktatási főigazgatóság (DGESCO), a
Pedagógiai Tanulmányok Nemzetközi Központja (CIEP), az akadémiák és a nemzeti oktatási főiskola (ESEN) képviselői. Az
országos bizottság feladata az akadémiai csoportok lehető legnagyobb mértékű támogatása.
n cminden

akadémiai csoport a saját akadémiájának szakmai középiskolái számára képzéseket fog kínálni. A képzések
tematikája a következő lesz:
- a minőségbiztosítás alapjai,
- az értékelés és az önértékelés alapjai,
- a szakoktatást és szakképzést nyújtó középiskolák önértékelési eljárásai,
- az útmutató bemutatása és gyakorlatba ültetése,
- a projektcsoport működése.
Minden akadémia „à la carte” képzéseket fog kínálni a méretének, tapasztalatainak és a helyi viszonyoknak megfelelően. A
második lépés az intézmények támogatása az önértékelés konkrét bevezetése során. Ez a lépés kulcsfontosságú, és 2014
januárja és júliusa között zajlik majd a kísérletben részt vevő öt akadémián. Szoros kapcsolatot kell majd kialakítani az intézményekkel, és egyes akadémiák úgy döntöttek, erre a célra intézményenkénti referenseket jelölnek ki (ilyen akadémia
például Aix-Marseille).
A három év alatt az országos irányító bizottság, amely projektszervezetként működik, követni fogja a csoportok munkáját.
Már most több akadémiai kezdeményezés van tervben: képzési szemináriumok szervezése, beavatkozások az intézményekben…
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Az Aix-Marseille kísérleti akadémiai csoport tagjainak beszámolója, Előadó Alain
BRUNIAS és Sabine BRISMONTIER, az Aix-Marseille-i akadémia nemzeti oktatási felügyelői
Az Aix-Marseille-i akadémia háttere:
Az Aix-Marseille-i akadémia nagynak számít a maga 65, szakmai képzéseket nyújtó szakmai középiskolájával és több szakos
középiskolájával, és 33 privát tanintézményével.
40 intézménye tartozik az úgynevezett „szakmai középiskolák” közé, melyből kilenc intézmény magániskolaként működik.
Az akadémián belül már léteznek támogató eszközök, belső és külső értékelési eljárások, melyek az alábbiak:
- vegyes összetételű csoportok támogatják az intézményeket (a rektorátusok képviselői, vállalatok, a diákok szülei, diákok,
felügyelők), hogy segítsék a csoportok teljesítményének javítását;
- az intézmények rendszeres önértékelési eszközeiről való tájékozódás;
- külső értékelési eljárás;
- egyeztetett felülvizsgálatok”: felügyelők egy csoportja két napot tölt el egy szakmai középiskolában egy osztállyal és egy
pedagógus-csoporttal;
- egy csoportos munkaértékelési protokoll, melynek kísérleti felhasználása 2013-2014-ben folyik (ennek kidolgozása az
„Akadémiai munkaprogram” keretében történt);
- kísérleti projekt 2013-2014-re, melynek célja a diák-mobilitási projektek önértékelése és értékelése;
- a tanárok egyedi értékelésére való felkészülés” nevű dokumentum, melyet a felügyelők javasoltak bizonyos tantárgyak
esetében. Ezek a dokumentumok az önértékelési eljárás részét képezik;
- a tanárok egyedi értékelése, interjúkkal és vizsgálati jelentésekkel.
Az akadémiai csoport összetétele:
Azt javasoltuk a rektornak, hogy eleinte (2013-2014) csak az állami szakmai középiskolák vegyenek részt a programban,
majd a magán-középiskolák a 2014-2015-ös általános bevezetési időszakban lépjenek be.
A protokoll figyelembe vételével állítottuk össze az akadémiai csoportot (két másodfokú nemzeti oktatási felügyelő, egy
regionális pedagógiai felügyelő, két intézményvezető, egy oktatási főtanácsadó), majd még egy oktatási főtanácsadó csatlakozott a csoporthoz, mivel úgy ítéltük meg, hogy a szakmai középiskolák önértékelése szempontjából az iskolai élet
megerősítse kulcsfontosságú. Velünk dolgozott még: az akadémiáért felelős nemzeti oktatási főfelügyelő (IGEN-COAC), és
az akadémia középfokú nemzeti oktatási főtitkár-helyettese és felügyelői dékánja.
Tekintettel a terület nagyságára és az intézmények egyenlőtlen eloszlására, úgy döntöttünk, hogy területi csoportokból
kialakított hálózatot hozunk létre.
A megvizsgált akcióterv:
- akcióterv-javaslat átadása a rektornak jóváhagyásra;
- területi csoportok kialakítása és a valamennyi tag képzése;
- az intézményvezetőknek szóló keretdokumentumok (és költségvetés) kidolgozása;
- az önértékelés témájában virtuális közösségi tér (honlap, platform) létrehozása;
- az első szeminárium megszervezése minden intézményvezető és oktatási főtanácsadó részvételével;
- az önértékelési munkavezetők kiképzése;
- kulcsfontosságú lépés: az intézmények vezetői minőségügyi csoportot hoznak létre. A legfontosabb kérés a jó csapat létrehozása abban az értelemben, hogy a lehető legtöbb résztvevő összegyűljön, a munkavezetők például. Az akadémiai
csoport ebben a fázisban tanácsokat adhat az intézményvezetőknek, és segítheti őket;
- az önértékelési rendszer kísérleti működése valamennyi állami szakmai középiskolában;
- a csoportok támogatási fázisának megvalósítása, az adott területi szükségleteknek megfelelően változó rendszerben;
- második szeminárium megszervezése: az elvégzett munka mérlege és eredményei.
Perspektíva :
A legfőbb kérdés, hogy sikerül-e a lehető legjobban integrálni ezt az eszközt a már meglévő eszközrendszerbe, és minél
több szereplőt bevonni a minél nagyobb hatékonyság,
megfelelőség és fenntarthatóság érdekében. Integrálni kell tehát a „szakmai középiskolák önértékelését” az akadémiai
munkaprogramba, és összehangolni az intézmények támogatási eszközrendszerét a Qalep önértékelési útmutatóval: az
önértékelést az intézményi terv és a célszerződés szolgálatába kell állítani, például a célszerződés megújítása során. Végül
integrálni kell az önértékelés kultúráját a tanárok és a felügyelő gyakornokok kezdeti és folyamatos képzésébe. Az idei
évben nagyon rövid távon, hasznosnak tűnik számunkra az akadémiai képzési terv oktatóinak kiképzése, hogy a képzésen
részt vevő tanárok kérdéseire választ tudjanak adni.
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A csereprogram visszhangja

Kérdés : „Milyen időtávra tervezik a Qalep által bevezetett minőségügyi eljárás terjesztését?”
A minisztérium válasza: „A folyamatot hosszú távra, öt és tíz év közötti időtartamra tervezzük, de már most meg kell kezdeni. A folyamat gyakorlatilag már el is kezdődött a célszerződések és a szerződéses keretek létrehozásával. A kérdés az,
hogy hogyan támogathatjuk ezt a folyamatot? A szakmai középiskolák 2001 és 2013 között hatalmas fejlődésen mentek át.
Bizonyos középiskolák erős partnerkapcsolatokat építettek ki vállalatokkal, vagy felsőoktatási intézményekkel. Mindez a
hatékonyság helyreállításának célkitűzése keretében történik, tíz évre volt szükség, hogy tényleges eredményeket lássunk.
Ez tehát bíztató. Azt bizonyítja, hogy nem modelleket kell javasolni, hanem javaslatokat kipróbálni."
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TANULSÁGOK
Előadó Martine CARAGLIO, nemzeti oktatási és kutatási közigazgatási főfelügyelő (IGAENR)
Megtiszteltetés számomra, hogy én zárhatom le a mai napot.
Kísérletet fogok tenni arra, hogy továbbítsam az Önök részére az irányító bizottság tagjainak gondolatait, akik megbíztak
azzal, hogy összefoglaljam a tanulságokat.
Az iskolai és felsőoktatási intézményekben nem ritka az, hogy igény van a minőségre, vagy az a meggyőződés, hogy
minőségi oktatás folyik, ugyanakkor kevesen vannak azok, akik arra is veszik a fáradságot, hogy definiálják és mérjék a
minőséget.
A mostani összefoglalómban két pontot fogok tehát kifejteni:
- Azt, hogy ez az európai összefogásban elvégzett munka hogyan segített jobban definiálni a minőséget;
- És hogy miért fontos elterjeszteni ezt a gyakorlatot.
Az európai együttműködés haszna és értékei
Bármennyire is európai szinten ismert fogalom úgy a felsőoktatásban, mint a szakmai képzésben, vagy akár a kisgyermekek
nevelésében, a minőség kérdésköre mégis kevéssé volt hangsúlyos és kevéssé hangsúlyos ma is a franciaországi oktatási és
képzési rendszerben.
A minőségi szempontú megközelítés elsősorban az úgynevezett „ szakmai középiskolai” és a „GRETA” szakképző intézményeket érinti.
Az iskolai oktatás egyéb szintjein – legyen az általános középfokú oktatás, általános iskola vagy óvoda – ez a megközelítés
gyakran nincs szem előtt, vagy viták kereszttüzében áll.
Ennek legalább két oka lehet:
- egyrészt a nemzeti jogszabályokat gyakran készítjük és tekintjük úgy, mintha a minőség zálogai lennének. Sőt, mivel az
Állam készíti az előírásokat, garantálja is az általa létrehozott intézmények jó működését;
- másrészt a minőségi eljárás a francia oktatók nagy része számára szinonimája az oktatás szolgáltatási idejét érintő globalizációnak, a versenynek, az oktatási piacnak és a menedzsmentnek, és mint ilyentől, meg kívánják kímélni az iskolájukat.
Szükségünk volt ezért egy kis kitérőre, és szükségünk volt az európai partnereink támogatására:
- nem csak azért, hogy megmutassuk, hogy ez a kívülről jött fogalom, a „minőségügy” az oktatás napjainkban általános
gondja;
- hanem azért is, hogy elgondolkozzunk a fogalom meghatározásán, annak hasznán a „mi iskolánkban”, és hogy segítsen
az oktatócsoportok számára hasznos segédeszközöket létrehozni.
A mi és a partnereink oktatási rendszere közötti különbségek nagyon hamar rávezettek minket arra, hogy nem lehet
elegendő a másolás/beillesztés módszere: az innováció-transzfer arra "ítéltetett", hogy figyelembe kelljen vennie a kontextust, a kockázatokat, a „célország” környezeti feltételeit.
A mai kulcsszavaink: „párbeszéd, interakció, konfrontáció” a találkozóink hosszú során nyerték el igazi értelmüket, ahogy
haladtunk előre a Qalep útmutató kidolgozásával és a program megvalósításával. Ez az "ítélet" az, melyből profitálhattunk
az európai partnereinknek, és a tíz részt vevő középiskolában elvégzett kísérleti eljárásnak köszönhetően.
Az elmúlt két év munkáját tekintve felmerül a folytatás és a terjesztés szükségességének kérdése.
Másképpen mondva, elegendő lehet-e az számunkra, hogy a megtervezett útmutatót elérhetővé tesszük az Eduscol (a
francia nemzeti oktatási minisztérium pedagógiával foglalkozó) internetes honlapján, és várjuk, hogy mások felfigyeljenek
rá? Vagy érzünk-e erős elkötelezettséget arra, hogy valamennyi intézményünkben bevezessük a rendszert?... ha iskolánkat
a modern világ felé akarjuk vezetni, tudván, hogy európai már most is; ha iskolánknak meg akarjuk adni a folyamatos
fejlődés jövőképét, tudván, hogy nem kerülhetjük el azt, hogy megfeleljünk az ismeret alapú gazdaság és a versenyképességhez szükséges tudás kihívásainak.
Mi a második lehetőséget választottuk. Egyben ez a mondanivalóm második része is:
A terjesztés fontossága
A kérdés, amit Önök közül már többen feltettek: „mi a hozzáadott értéke ennek a minőségügyi és önértékelési eljárásnak”? megérdemli, hogy elgondolkozzunk a válaszon.
Mindenekelőtt hasznos-e az oktatás minőségi szempontú megközelítése, amennyiben vannak már egyéb eszközeink,
egyéb koncepciónk a rendszer, és különösen az eredmények, a hatékonyság és az eredményesség értékelésének elvégzésére?
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Mi azt gondoljuk, hogy az oktatás minőségi alapú koncepciója eltérő megközelítést takar, mint a korábbi modellek, mivel:
- egyrészt a minőség magában foglalja az oktatás minden hatását, nem csak az eredményeit,
- másrészt olyan referenciaalapot határoz meg az értékelés gyakorlatához – és különösen az önértékeléshez – amely nem
létezne ezen eljárás nélkül.
Ebben a perspektívában különösen azok a társadalmi viselkedésminták érdekelnek minket, amelyek az iskolában alakulnak
ki - ilyen lehet például a gyengébbek lenézése, a minden áron való egyéni versengés, vagy a lányok iránti tisztelet hiánya.
A minőségügyi eljárás keretében történő önértékelés, figyelembe véve – az eredményeken túl – az oktatás valamennyi
hatását, képes reflektálni ezen implicit, de beavatkozásért kiáltó hatásmechanizmusokra.
Összességében a franciaországi iskolarendszer nem mentesülhet – amennyiben fejlődni kíván – egy olyan eljárás alól,
amely összességében vizsgálja a hatásait.
A második érv a terjesztés fontossága mellett: a feltárandó kihívások és az eszköz, amely megfelel erre a célra.
A szakmai oktatásban számos kihívással találkozhatunk: a képzésből oklevél nélkül kilépők számának csökkentése, a
felsőoktatásba való továbblépés megkönnyítése, a szakmába való belépés támogatása. De a kihívások az oktatás minden
szintjén meghatározhatóak. A felsőoktatásban például egy adott közönség fogadása, a záróvizsgán való bukások csökkentése, a diákok belépése a munka világába, a nemzetközi kutatásban való részvétel mind fontos kérdése napjainknak.
Kétségtelen, hogy ha az intézmény maga vizsgálja az eljárásokat, a szervezetet, és a működését, amelyet ő maga hoz létre
a céljai megvalósítására, az lényegesen hozzájárul a sikerhez.
Ez az önértékelés egy irányítási eszköz:
- elmélyült vizsgálatokra ad lehetőséget (az adatok elérhetősége, minőségibb adatok felhasználása, kontextus, közvetlen
kapcsolat a helyszínnel...),
- az érintett szereplők nagyobb mértékű bevonása, és így részvétele (oktatási közösség),
- nem csak a közigazgatási irányítók, hanem az intézmény teljes személyzete felelősségérzetének növelése,
- folyamatos kiigazítások lehetségesek.
Az önértékelés szintén növeli az intézmény megbízhatóságát nem csak a felügyelő hatóságok, hanem a felhasználók szemében is. Nélkülözhetetlen kommunikációs eszköz.Következésképpen jól láthatjuk, hogy ezzel a megközelítéssel az intézmény lényege nem a „mi ez” kérdés, hanem a „hogyan”1.
Ez a „hogyan” jelenti a minőségre való törekvést, ami paradox módon szabványok és standardok létrehozásához vezet,
megkérdőjelezve a bizonytalanságokat, a befejezetlenséget és egy sor kérdéskört.

* Ezen kifejezések és az érvelés egy része François Robert « une approche conceptuelle de la qualité en éducation » cikkéből származnak. Megjelent : Les dossiers
des sciences de l’éducation, n°13, Presses universitaires du Mirail, Toulouse, 2005.
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A QALEP PROJEKT PARTENEREI
A projekt kezdeményezője
n A Pedagógiai Tanulmányok Nemzetközi Központja (CIEP): az oktatásért és felsőfokú tanulmányokért felelős minisztérium
országos, referenciaként működő közintézménye, melynek feladata a nemzetközi együttműködés megvalósítása az oktatásban.
Az irányító bizottság
n A Pedagógiai Tanulmányok Nemzetközi Központja (CIEP).
n A francia nemzeti oktatási minisztérium: felelős a nevelési és pedagógiai politika, valamint az általános és középiskolák, és
a középfokú szakmai oktatási intézmények oktatási programjának kidolgozásáért.
n Nemzeti oktatási és kutatási közigazgatási főfelügyelőség: függ a nemzeti oktatási minisztériumtól és a felsőoktatási és
kutatási minisztériumtól. Feladata az oktatási rendszer, a felsőoktatás és a kutatás valamennyi közigazgatási vonatkozásának kezelése. Figyelemmel kíséri az oktatási politikák bevezetését és általános hatásaikat.
A francia közreműködők, a munkák irányításának résztvevői
n Nemzeti oktatási főfelügyelőség: a minisztérium felügyelete alá tartozó szervezet. Feladata az oktatási rendszer
működésének és hatékonyságának ellenőrzése, tanulmányozása és értékelése, valamint az ezzel kapcsolat javaslattétel.
n A Nemzeti oktatási, felsőoktatási és kutatási főiskola feladata a nemzeti oktatásban részt vevő pedagógusok és
tisztségviselők képzésének megtervezése, vezetése és lebonyolítása.
n A Qalep útmutató alkalmazási kísérletében részt vevő intézmények: három akadémia (Caen, Créteil, Strasbourg) tíz, „szakmai középiskolaként” kategorizált szakmai oktatási intézménye.
Az európai partnerek
n Ausztria: Az ARQAVET az osztrák oktatási minisztérium felügyelete alá tartozik, és az osztrák szakoktatás és szakképzés
minőségéért felelős központ. Az ARQAVET szerepe a szektor osztrák szereplői közötti kapcsolat megteremtése, és az európai szintű egyeztetések elősegítése. Szintén feladata az európai hálózatokkal való együttműködésben innovatív és proaktív
szerepkör betöltése.
n Magyarország: a Budapesti Corvinus Egyetemhez tartozó oktatásfejlesztési központ. Feladata elsősorban a szakoktatás és
szakképzés (EFP) fejlesztése az országos és nemzetközi adatelemzésekre, kutatási eredményekre, valamint szakoktatási és
szakképzési politikákra alapozott javaslatokon keresztül.
n Románia: a CNDIPT (nemzeti szakképzés-fejlesztési központ) feladata a romániai szakoktatási és szakképzési intézmények
fejlesztésének és népszerűsítésének elősegítése. A CNDIPT ügyel a romániai rendszer és a jelenlegi európai fejlesztési folyamatok harmonizációjára, és alapvető szerepet játszik a nemzeti szakoktatási és szakképzési stratégiák meghatározásában.
A dokumentumot összeállította Béatrice Weill (www.kaleido-scop.com).
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