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Wykaz skrótów
CEFR

Poziom biegłości językowej
Ang.: Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)

CEN

Europejski Komitet Normalizacyjny
Ang.: European Committee for Standardization; Fr.: Comité Européen de
Normalisation

CSR

Społeczna odpowiedzialność biznesu
Ang.: Corporate Social Responsibility

DIN

Niemiecki Instytut Normalizacyjny

ECVET

Europejski System Punktów w Szkoleniach Zawodowych
Ang.: European Credit System for Vocational Education and Training

EFQM

Europejska Fundacja Zarządzania Jakością
Ang.: European Foundation for Quality Management

ESF

Europejski Fundusz Społeczny
Ang.: European Social Fund

EQAVET Europejskie Zapewnianie Jakości w Kształceniu Zawodowym i Szkoleniach
Ang.:
European
and Training

Quality

Assurance

in

Vocational

EQF

Europejskie Ramy Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie
Ang.: European Qualifications Framework (EQF)

GATS

Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami
Ang.: General Agreement on Trade in Services

ILO

Międzynarodowa Organizacja Pracy
Ang.: International Labour Organization

ISCED

Międzynarodowy Standard Klasyfikacji Edukacji
Ang.: International Standard Classification of Education

ISO

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna
Ang.: International Organization for Standardization

OE

Organizacja świadcząca usługi edukacyjne

OECD

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Ang.: Organisation for Economic Co-operation and Development

PAS

Powszechnie dostępna specyfikacja
Ang.: Publicly Available Specification

PDCA

Cykl PDCA określany też jako cykl Deminga
Ang.: Plan-Do-Check-Act

QM

Zarządzanie jakością
Ang.: Quality Management

RAM

Responsibility Assignment Matrix

UE

Unia Europejska

Education
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UNCTAD Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju
Ang.: United Nations Conference on Trade and Development
UNESCO Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki I Kultury
Ang.: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
WCAG

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych
Ang.: Web Content Accessibility Guidelines

WTO

Światowa Organizacja Handlu
Ang.: World Trade Organization
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Przedmowa

Przedmowa
W ostatnich latach temat jakości i jej zapewniania w dziedzinie dokształcania i
doskonalenia zawodowego był bardzo często poruszany w wielu krajach. Przyczyny
tego zjawiska to zmiana paradygmatu z orientacji, w której centrum znajduje się oferent
usług, na orientację w centrum której znajduje się klient oraz nowe narodowe i
międzynarodowe uwarunkowania. Wiele organizacji międzynarodowych, takich jak
UNESCO i OECD, zajmuje się w ramach swoich mandatów zapewnianiem jakości w
dziedzinie edukacji. Światowa Organizacja Handlu (WTO) w rundzie GATS traktuje
edukację jako kluczowy czynnik w międzynarodowej wymianie usług i w związku z tym
powtórnie postuluje konieczność przejrzystości i porównywalności standardów usług
szkoleniowych. Międzynarodowa Organizacja Standardyzacji (ISO) opracowując ISO
29990:2010 – podstawowe wymagania dla dostawców usług edukacyjnych, stworzyła
standard i miernik jakości na potrzeby kształcenia i szkolenia. Unia Europejska
rozszerza swoje zaangażowanie dot. jakości edukacji od momentu Deklaracji
Kopenhaskiej w roku 2002. Priorytetowo potraktowano współpracę w zakresie
zapewnienia jakości, szczególnie w zakresie opracowania modeli i metod
postępowania, jak również wspólnych kryteriów jakości. Znalazło to między innymi
odbicie w założeniach programu edukacyjnego LEONARDO DA VINCI oraz w
ustanowieniu EQAVET - European Quality Assurance in Vocational Education and
Training.
Podczas gdy w ostatnich latach powstała duża ilość i różnorodność wymogów jakości w
stosunku do przedsiębiorstw, a wśród nich do oferentów usług edukacyjnych, to
odnotowuje się ich brak w stosunku do standardów lub wytycznych dot.
międzynarodowej współpracy edukacyjnej. Tymi deficytami zajmują się intensywnie
wytyczne QUALITY GUIDELINES. Rozszerzają one systemy zarządzania jakością
placówek szkoleniowych o wymogi dot. kształtowanie transgranicznych powiązań w
oparciu o względy jakości. QUALITY GUIDELINES skupiają się na jakości ofert
szkoleniowych podmiotów oferujących usługi w środowisku międzynarodowym.
Odnoszą się do osiągania wyznaczonych celów, strategii działania, zabezpieczania i
podwyższania skuteczności i efektywności oraz, co najważniejsze, korzyści dla
uczącego się.
Pierwsza wersja QUALITY GUIDELINES powstała w ramach projektu dofinansowanego
ze środków Senatu ds. Pracy, Integracji i Kobiet w Berlinie, Ministerium Pracy, Spraw
Społecznych, Kobiet i Rodziny w Brandenburgii, oraz landów i Europejskiego Funduszu
Społecznego. Wytyczne QUALITY GUIDELINES zostały opracowane dla i we
współpracy z dostawcami usług edukacyjnych, którzy angażują się również w działania
międzynarodowe. Wydanie wytycznych, kierowane przez RKW Berlin GmbH, było
możliwe dzięki stworzeniu sieci kontaktów, gremiów ekspertów, od procesu testu do
praktycznego wdrożenia.
Drugie wydanie QUALITY GUIDELINES zostało opracowane w ramach programu
LEONARDO DA VINCI i dostępne było w językach: niemieckim, angielskim, polskim,
hiszpańskim i katalońskim. Poprawki i uzupełnienia to przede wszystkim
odzwierciedlenie pracy i zastosowania praktycznego wytycznych przez partnerów w
projekcie:
Niemcy:
RKW Berlin GmbH; RKW Brandenburg GmbH; bbw Bildungszentrum
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Włochy:
Polska:

Szwecja:
Hiszpania:

Frankfurt (Oder) GmbH; Bergische Universität Wuppertal; Institut für
Strukturpolitik und Wirtschaftsförderung GmbH, Halle; SteinbeisHochschule Berlin; Unternehmerverband Brandenburg e.V., Cottbus;
Prof. Dr Wilske und Schliecker Partnerschaft Unternehmens- und
Personalberatung, Blankenfelde;
Agenzia Formazione Lavoro (AGFOL) s.c., Wenecja; GNOSIS s.c:,
Wenecja;
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Zielona Góra;
Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych, Poznań; Zespół Szkół
Odzieżowych im. W. Reymonta, Poznań;
Internationell kompetens AB, Malmö; Krinova Science Park, Krinova;
Directorio de Formación (dirfo), Madrid; International House Company
Training, Barcelona.

Pierwsze i drugie wydanie wytycznych miało za podstawę etapowy system zarządzania
jakością QM STAGE MODEL, wydany później przez German Standards Institute (DIN)
jako PAS 1037:2004. Z kolei trzecie wydanie powstało w oparciu o normę ISO
29990:2010 „Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia i szkolenia – podstawowe
wymagania dla dostawców usług edukacyjnych”. Poprzez powiązanie z uznawalnym i
rozpoznawalnym na całym świecie systemem zarządzania dla placówek i organizacji
kształcenia i szkolenia szanse na skuteczne zastosowanie wytycznych QUALITY
GUIDELINES znacznie wzrastają. Ponadto, nowa norma ISO 29990:2010, przez fakt
bycia międzynarodową normą, bardziej odpowiada zamierzeniom wytycznych, które
koncentrują się na działaniach i zaangażowaniu wykraczającym poza własny kraj.
Trzecie wydanie powstało, tak jak i pierwsze wydanie, w ramach projektu
dofinansowanego ze środków Senatu ds. Pracy, Integracji i Kobiet w Berlinie,
Ministerium Pracy, Spraw Społecznych, Kobiet i Rodziny w Brandenburgii, oraz landów
i Europejskiego Funduszu Społecznego. Również w tym przypadku uwzględnienie
doświadczeń różnych europejskich instytucji i placówek edukacyjnych było możliwe
dzięki projektowi transferu innowacji LEONARDO DA VINCI, w którym także miały
miejsce działania rozpowszechniające i promujące wytyczne. Dotychczasowe
doświadczenia doprowadziły do wydania niniejszej, czwartej edycji QUALITY
GUIDELINES.
Poprawki i uzupełnienia zawarte w tym wydaniu to przede wszystkim odzwierciedlenie
pracy i zastosowania praktycznego wytycznych przez partnerów w projekcie:
Bułgaria:
sikos-uc
Niemcy:
RKW Berlin GmbH, isw GmbH
Biedriba Eurofortis
Polska:
Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego, Zielona Góra;
Zespół Szkół Odzieżowych im. W. Reymonta, Poznań;
Rumunia:
International House Bucharest,
oraz EAQUALS - międzynarodowe stowarzyszenie placówek oferujących naukę języka.
Sukces we wdrażaniu zaleceń QUALITY GUIDELINES zależy od zaangażowania
wszystkich uczestniczących w usłudze transgranicznej. Dla nich też są one w głównej
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mierze przeznaczone. Zarządzanie jakością, szczególnie w środowisku często i
dynamicznie się zmieniającym, wymaga od organizacji zdolności do uczenia się, czyli
krytycznego spojrzenia, i jest zależne od aktywnego uczestnictwa zainteresowanych
partnerów w procesach przemian.
QUALITY GUIDELINES towarzyszy kompendium, gdzie zostały opublikowane
wskazówki wdrożeniowe. Są to porady dot. typowych problemów i zalecenia w stosunku
do rozwijania i zapewniania jakości wynikające z dotychczasowych doświadczeń
międzynarodowych kooperacji. Kompendium zawiera szereg metod i instrumentów
zapożyczonych z praktyki zarządzania i jest sensowną pomocą do systematycznego i
ukierunkowanego na cel postępowania. Główną część kompendium stanowią
szczegółowe tabele z dalszymi wskazówkami i uzupełnieniami dot. wymogów i
wytycznych.
Czwarta edycja wytycznych oraz towarzyszące jej kompendium są dostępne w
językach: niemieckim, angielskim, bułgarskim, polskim, litewskim i rumuńskim.
Wytyczne
i
kompendium
można
znaleźć
na
stronie: http://www.leonardotqp.eu, http://www.quag.eu, http://www.adameurope.eu.
Jako uzupełnienie QUALITY GUIDELINES Centrum Racjonalizacji i Innowacji RKW
Berlin-Brandenburgia przygotowało instrument do oceny międzynarodowych ofert
szkoleniowych – iQcheck. iQcheck definiuje wymogi w stosunku do produktów
szkoleniowych i czyni je porównywalnymi. Pozwala na korzystanie ze wspólnie
ustalonych, akceptowanych i przejrzystych kryteriów dla usług szkoleniowych na
międzynarodowych rynkach konkurencji. W ten sposób powstał standard dla, z
powodzeniem wprowadzonych na rynek, produktów szkoleniowych i odpowiedź na
pytanie, co trzeba monitorować w organizacjach szkoleniowych, aby ich poczynania na
międzynarodowych rynkach uwieńczone zostały sukcesem.
Przedłożone wydanie wytycznych QUALITY GUIDELINES jest podzielone na sześć
rozdziałów. Pierwszy rozdział definiuje cele QUALITY GUIDELINES, po nim następuje
definicja zakresu zastosowania w rozdziale drugim. Szersze objaśnienie form
transnarodowej edukacji zawiera rozdział trzeci. W nawiązywaniu międzynarodowej
współpracy duże znaczenie obok przestrzegania narodowych przepisów i standardów
ma przestrzeganie pewnych zasad i pryncypiów, o czym mowa jest w rozdziale
czwartym. Kompetencje międzykulturowe odgrywają istotną rolę w procesie planowania
i wdrażania transnarodowych usług edukacyjnych i im poświęcony jest rozdział 5.
Ostatni, najobszerniejszy rozdział stanowi główną część wytycznych. Zawiera on
przedstawione w formie tabelarycznej konkretne zalecenia odnośnie zarządzania
jakością w edukacji, które wymaga międzynarodowej współpracy.
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1. Cele
Uporanie się z wyzwaniami stawianymi przez szeroko pojętą edukację stało się
kluczowym problemem rozwoju gospodarczego. Zapotrzebowanie na usługi
edukacyjne, szczególnie na szkolenia zawodowe i specjalistyczne kursy, w większości
krajów rośnie. Dzieje się tak ze względu na ciągle wzrastające zapotrzebowanie na
wiedzę i umiejętności oraz uznanie potrzeby ustawicznego kształcenia i uczenia się. To
z kolei związane jest z rosnącym znaczeniem współpracy międzynarodowej w celu
zapewnienia efektywności kosztowej i różnorodności, nie wspominając o jakości, oferty
edukacyjnej.
Transnarodowość w edukacji i transgraniczna mobilność siły roboczej wymagają
porównywalnych procedur zapewniania jakości w kształceniu i doskonaleniu
zawodowym. Istniejące systemy zarządzania jakością w placówkach szkoleniowych, tak
jak stosowany w wielu podmiotach ISO 9001:2000, Model-EFQM i etapowy model
zarządzania QM STUFEN-MODELL® (PAS 1037:2004) nie zawierają reguł
dotyczących działalności podmiotów edukacyjnych poza granicami kraju.
Wytyczne QUALITY GUIDELINES uzupełniają normę ISO 29990:2010 o zalecenia i
wskazówki odnośnie zarządzania jakością transnarodowych procesów nauki i
nauczania. Przy czym uwzględnione są zarówno procesy zarządzania, jak i struktury
oraz usługi edukacyjne. Wspomagają przejrzystość między krajowymi i
międzynarodowym uczestnikami rynku świadczenia usług. Edukacja transgraniczna
oznacza zarówno przekraczanie granic kulturowych, językowych, legislacyjnych jak i
przekraczanie granic państw i często kontynentów. Przy czym wyjątkowo trudne jest
dopasowanie i zharmonizowanie ze sobą różnych, kompleksowych systemów
działających w oparciu o różne założenia i punkty odniesienia. Międzykulturowe
kompetencje, większa przejrzystość ofert szkoleniowych, procesów i wyników oraz
ustalone minimalne standardy są pomocne w kształtowaniu efektywnej edukacji
transgranicznej.
Wytyczne QUALITY GUIDELINES:
• dążą do promowania ogólnych ramowych warunków edukacji w międzynarodowej
współpracy i do utworzenia solidnej bazy wzajemnego zaufania. W ten sposób
przyczyniają się walnie do wspólnej integracji europejskich systemów
edukacyjnych;
• mają na celu uwzględnienie w wyważony sposób uzasadnionych interesów stron
uczestniczących w transgranicznej współpracy;
• stanowią w połączeniu z ISO 29990:2010 odnośnik dla zapewniania jakości i oceny
transgranicznych projektów edukacyjnych i kooperacji;
• przyczyniają się istotnie do „ochrony konsumenta” czyli osób uczących się,
pracodawców i innych podmiotów uczestniczących (stron zainteresowanych),
poprzez wspieranie przejrzystości ofert edukacyjnych oraz wspieranie procesu
uznawania umiejętności i kwalifikacji;
• wspierają transgraniczną współpracę w edukacji zawodowej pod kątem usuwania
przeszkód na drodze do mobilności oraz wspieranie dostępu do kształcenia
ustawicznego.
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2. Zakres zastosowania
Wytyczne QUALITY GUIDELINES adresowane są przede wszystkim do placówek
sektora prywatnego, pracujących w oparciu o reguły rynku oraz tej części sektora
publicznego, który konkuruje z innymi placówkami edukacyjnymi w zakresie ofert
szkoleniowych. Stosowanie wytycznych QUALITY GUIDELINES przez inne placówki
edukacyjne jest również pożądane, ale mogą one wymagać pewnych modyfikacji.
Transgraniczne procesy edukacyjne w sensie wytycznych QUALITY GUIDELINES to
procesy kierowania, wspierania i tworzenia nowych wartości w celu realizacji
następujących transgranicznych usług edukacyjnych: 1
• export edukacji jako usługa transgraniczna (e-learning, wirtualne oferty edukacyjne,
media, kursy i materiały szkoleniowe);
• prowadzone w kraju usługi edukacyjne dla mieszkańców pochodzących z innych
krajów (kursy w odpowiednio dobranych grupach dla cudzoziemców, pobyty
językowe, kursy językowe częściowo w połączeniu z turystyką);
• usługi edukacyjne za granicą prowadzone przez personel zagraniczny lub krajowy
(usługi edukacyjne spółek-córek lub filii zagranicznych nieformalne kształcenie na
poziomie szkoły wyższej, kształcenie na odległość, Blended Learning, szkolenia,
coaching, warsztaty i specjalistyczne seminaria, nauczyciele domowi);
• międzynarodowa współpraca edukacyjna za granicą (kooperacja w celu współpracy
w kraju partnera kooperacji lub w innych krajach docelowych, joint-venture,
franczyza);
• inne formy międzynarodowej transgranicznej kooperacji edukacyjnej (kooperacja w
celu wypracowania produktów edukacyjnych i transgranicznego wykorzystania
środków, np. transgraniczne kształcenie wiązane, umowy o współpracy, twinning).

1

Niniejszy podział oparty jest na liście międzynarodowych usług edukacyjnych Światowej Organizacji Handlu

(WTO).
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3. Formy transgranicznej edukacji2
3.1 Zagraniczne spółki – córki lub filie zagraniczne
Spółka-córka jest przedsiębiorstwem prawnie samodzielnym, lecz gospodarczo
niesamodzielnym, kontrolowanym przez spółkę-matkę. Stosunek do przedsiębiorstwamatki uregulowany jest w umowach podporządkowania i w umowach o odprowadzaniu
zysku. Większość kapitału spółki-córki jest z reguły w posiadaniu spółki-matki.
Natomiast filia zagraniczna jest przedsiębiorstwem prawnie niesamodzielnym i stanowi
bezpośrednio część przedsiębiorstwa ją zakładającego w kraju pochodzenia.
Specyficzna sytuacja prawna w kraju docelowym określa korzyści i niedogodności
wynikające z założenia spółki-córki lub filii zagranicznej (ochrona inwestycji, sprawa
odpowiedzialności, ramy prawne dotyczące przedkładania ofert edukacyjnych).
3.2 Blended Learning
Pod pojęciem blended learning to taka forma kształcenia, w której dochodzi do
połączenia korzyści wynikających z zajęć w oparciu o obecność jej uczestników i elearningu. W tej formie mieszają się różne teorie, metody nauki oraz media. Blended
learning pozwala pogłębić korzyści i zminimalizować niedogodności poprzez
kombinację różnych mediów i metod. Ta forma – określana również jako hybrydowa
koncepcja nauki – łączy efektywność i elastyczność elektronicznych form nauki ze
społecznym aspektem bezpośredniej komunikacji międzyludzkiej.
Dydaktycznie sensowne połączenie tradycyjnego uczenia się z nowoczesnymi formami
e-learningu odgrywa szczególne rolę w transgranicznej edukacji. Ta forma nauczania
jest szczególnie przydatna w przypadku kursów specjalistycznych, kiedy to wykładowcy
mogą łatwiej i lepiej dostosować się do treści zajęć w kraju, w którym odbywa się
szkolenie. Jest to korzyść o dużym znaczeniu w związku z różnymi doświadczeniami
zawodowymi wykładowców zatrudnionych w danym miejscu.
3.3 E-learning
Pod pojęciem e-learning określa się formy nauki, w których stosuje się cyfrowe media
do prezentacji i dystrybucji materiałów do nauczania oraz/lub do wspierania
międzyludzkiej komunikacji. E-learning jest często częścią składową bardziej złożonych
form nauczania i zdobywania wiedzy (blended learning, kształcenie na odległość i inne).
Ze względu na nieskomplikowane i efektywne rozpowszechnianie przez Internet elearning szybko stał się bardzo popularny.

2

Charakterystyka ta służy wyjaśnieniu form transgranicznych usług edukacyjnych, podanych w rozdziale 2 i w ten
sposób przedstawieniu różnych form transgraniczności w edukacji. Jej zadaniem nie jest systematyka form prawnych
lub form przekazywania wiedzy w procesie nauczania.
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3.4 Nauczanie i trening na odległość
Distance learning & training (nauczanie i trening na odległość) to zorganizowane
kształcenie, pozwalające na pokonanie dystansu przestrzennego i czasowego, przy
użyciu opracowanych programów nauczania i źródeł edukacyjnych (na przykład
materiały drukowane, e-learning) z zapewnionym instruktażem i wsparciem ze strony
dostawcy usługi edukacyjnej (na przykład wykłady, seminaria, konsultacje, tutoria,
treningi, często on-line lub przy użyciu tele-konferencji).
W edukacji trans granicznej, distance learning & training jest korzystną formą, ponieważ
efektywne i korzystne cenowo wykorzystanie mediów instruktażowych jest wzmocnione
przez incydentalne zajęcia wymagające obecności jej uczestników. Poza tym nie ma tu
potrzeby stałej organizacji edukacyjnej i ciągłej obecności wykładowców w kraju
docelowym usługi.
3.5 Franczyza
W przypadku franczyzy w dziedzinie edukacji franczyzodawca udostępnia
samodzielnemu i operującemu własnym kapitałem franczyzobiorcy regionalne
korzystanie z koncepcji swojego przedsiębiorstwa, korzystanie ze znaku towarowego,
materiałów do nauczania i materiałów szkoleniowych za opłatą franczyzową. Usługi
edukacyjne odbywają się w ramach ujednoliconej koncepcji marketingowej. Prawa i
obowiązki stron są ustalone w umowie.
Dla franczyzobiorcy ta forma kooperacji oznacza w szczególności dostęp do know-how i
rynkowego image franczyzodawcy. Franczyzodawca ze swojej strony ma możliwość
szybkiego rozwoju na rynku za pomocą samodzielnego przedsiębiorstwa związanego z
nim umową franczyzową. Korzyści płynące z międzynarodowej franczyzy o zasięgu
szerszym niż te w przypadku franczyzy krajowej to korzystanie ze znajomości specyfiki
kraju franczyzobiorcy oraz umownie ustalony obowiązek informowania franczyzodawcy
przez franczyzobiorcę o podjętych działaniach. W ten sposób franczyzodawca zbiera
jednocześnie doświadczenie na obcym rynku ponosząc niewielkie ryzyko.
3.6 Transgraniczne kształcenie wiązane
Pod pojęciem kształcenia wiązanego kryje się kooperacja przedsiębiorstw
zaangażowanych w procesie edukacji. Przedsiębiorstwa związkowe uzupełniają się
wzajemnie w procesie praktycznego kształcenia zawodowego, szczególnie gdy jedno
przedsiębiorstwo nie może zaoferować wszystkich specyficznych programów nauki
związanych z danym zawodem.
Kształcenie wiązane w międzynarodowym kontekście odbywa się z jednej strony w
związku z postępującym międzynarodowym usieciowieniem procesów pracy i wymiany
gospodarczej w zakresie jednego lub między wielu przedsiębiorstwami (na przykład
sieci dostawcze). Z drugiej strony przyczynia się do lepszego dopasowania i
usieciowienia publicznie dostępnych ofert edukacyjnych (na przykład "Learning Region"
(uczący się region), „INTERREG“, „Life-long Learning" (kształcenie ustawiczne)).
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Kształcenie wiązane służy zawodowej mobilności i elastyczności poprzez wspieranie
fachowych, socjalnych i interkulturowych kompetencji i możliwości poznania szerokiego
spektrum zadań związanych z określonymi zawodami.
3.7 Joint Venture
Joint-venture to utworzenie nowej prawnie samodzielnej jednostki gospodarczej, w
której wkład kapitału należy do dwóch lub więcej przedsiębiorstw założycielskich.
Oprócz kapitału przedsiębiorstwa założycielskie wnoszą do joint-venture zwykle
znaczną część środków, technologii, praw zastrzeżonych, technicznego lub
marketingowego know-how i urządzeń zakładowych. Joint-venture zakładany jest
zwykle w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
W kooperacjach edukacyjnych korzyści płynące z założenia joint-venture to elastyczne
warunki umów, w ramach których można odpowiednio uwzględnić wkład edukacyjnego
know-how. Dodatkowo może zostać wykorzystane doświadczenie partnera i jego kanały
dystrybucyjne. Z reguły wiąże się to ze wspólnie prowadzonym marketingiem usług
edukacyjnych.
3.8 Porozumienia kooperacyjne
Porozumienia kooperacyjne w transgranicznej edukacji to umowy o współpracy
dotyczące konkretnej dziedziny edukacji między dwoma lub wieloma podmiotami
edukacyjnymi. Regulują one rodzaj i treści współpracy, zagadnienia natury prawnej i
finansowej oraz inne kwestie. Porozumienia kooperacyjne nie podlegają prawu o
spółkach handlowych, często są jednakże pierwszym krokiem do utworzenia wspólnej
spółki.
W ramach porozumień kooperacyjnych można ustalać różnorodne formy współpracy
(na przykład wymianę wykładowców i uczących się, wspólne rozwijanie produktów
edukacyjnych, wspólne korzystanie ze środków, programy studyjne, kształcenie
wiązane).
3.9 Twinning
Twinning to koncepcja, w której podmiot usług edukacyjnych oferuje programy do nauki
do samodzielnego przerobienia materiału przez osoby uczące się w miejscu
zamieszkania. W następnej fazie – fazie obecności, przekazywanie wiedzy często
odbywa się w kraju podmiotu oferującego usługę edukacyjna. 3
3.10 Wirtualne oferty edukacyjne
W wirtualnej klasie Internet jako medium komunikacyjne służy do połączenia ze sobą
geograficznie rozdzielonych wykładowców i uczących się. Wirtualna oferta nauki
umożliwia zsynchronizowaną formę nauki. Wykorzystuje się tu technologie (portale do
3

Definicję zaczerpnięto z dokumentu Światowej Organizacji Handlu S/C/W/49 z 23 września 1998 r., s. 7.
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nauki w sieci, systemy konferencyjne, eTwinning), instrumenty do e-learningu i
możliwości komunikacji przez Internet. Najczęstszą formą przekazywania wiedzy jest
kurs online „na żywo”.
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4. Zasady współpracy
Wzajemny szacunek i obustronne zobowiązania to niezbędne warunki skutecznej
współpracy, które zapewniają równy udział stron w obowiązkach i zyskach. Przy
planowaniu przedsięwzięcia, które ma funkcjonować w różnych systemach
edukacyjnych i ekonomicznych partnerów, następujące zasady powinny być
przestrzegane:
(1) Podmioty edukacyjne przestrzegają wzajemnie swojej niezależności, równości,
suwerenności, przepisów krajowych oraz przepisów w krajach partnerów
kooperacji. Zobowiązują się do przestrzegania i poszanowania międzynarodowych
zasad zachowania, tak jak to zapisane jest w następujących dokumentach:
• Zasady OECD dot. Corporate Governance 4;
• Rada Europejska / UNESCO Kodeks Zachowania Transgraniczej Edukacji 5;
• Międzynarodowa Norma ISO 26000:2011; „Przewodnik o społecznej
odpowiedzialności”.
(2) Partnerzy przestrzegają zasadę wzajemnej korzyści:
• Transfer know-how w celu wzajemnej korzyści;
• Ochrona interesów partnerów w projektach kooperacyjnych, łącznie z ochroną
prawną wszelkich rodzajów wartości majątkowych;
• Zapewnienie koniecznego wzajemnego wsparcia i informacji przy wdrażaniu
umów w celu zapewnienia koniecznych wymogów technicznych i jakości;
• Wykorzystywanie gospodarczych potencjałów wynikających ze współpracy w
celu uzyskania obustronnych korzyści.
(3) Poszanowanie praw człowieka i wolności podstawowych, łącznie z wolnością myśli,
sumienia, religii lub przekonania. Zrozumienie i poszanowanie wszystkich narodów,
ich kultury, cywilizacji, wartości, sposobu życia łącznie z kulturami etnicznymi i
kulturami innych narodowości: 6
• Zapobieganie dyskryminacji, jak również okazywanie szacunku i uznania w
stosunku do wszystkich pracowników i wykładowców, niezależnie od płci, rasy,
narodowości, pochodzenia etnicznego, koloru skóry, wieku, upośledzenia,
orientacji seksualnej, wyznania, poglądów politycznych lub pochodzenia
społecznego;
• Stosowanie zasady równości płci, uwzględnianie płci przy kształtowanie struktur
pracy;
4

OECD,
„Principles
of
Corporate
Governance“,
Nr
82701
2004,
online
na
http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf.
5
Rada Europejska / UNESCO Kodeks Zachowania Transgraniczej Edukacji; Rada Europejska/UNESCO,
2000.
6
To oba pakty Narodów Zjednoczonych dot. praw obywatelskich, politycznych, gospodarczych,
socjalnych i kulturowych, konwencje dot. praw kobiet, dzieci, konwencji przeciwko stosowaniu tortur,
usuwania dyskryminacji rasowych, ochrony praw pracowników sezonowych i ich rodzin. Ustalone przez
ILO normy pracy opierające się na 8 kluczowych porozumieniach Nr 29, 87, 91, 105, 128, 183 (uznane są
wiążąco prawnie w 112 z 177 krajów członkowskich) to następujące prawa bądź zasady: wolność do
jednoczenia się, prawo do zbiorowych negocjacji, zakaz pracy dzieci, zakaz dyskryminacja w miejscu
zatrudnienia i w zawodzie.
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•
•

Poszanowanie konwencji kulturowych; Poszanowanie socjokulturowych celów i
wartości;
Wspieranie socjokulturowej różnorodności poprzez dyskryminację pozytywną
(akcję afirmatywną).

(4) Poszanowanie interesów kraju, w którym oferowane mają być usługi edukacyjne:
• Poszanowanie narodowej suwerenności i przestrzeganie wewnątrzkrajowych
ustaw, uregulowań i praktyk administracyjnych;
• Uwzględnienie priorytetów gospodarczych i celów rozwojowych w celu
osiągnięcia długotrwałego wkładu do rozwoju gospodarczego, socjalnego i
ekologicznego;
• Włączenie innych stron zainteresowanych do przewidzianej działalności;
• Poszanowanie krajowej ochrony konsumenta i międzynarodowych standardów w
tej dziedzinie;
• Przestrzeganie narodowych uregulowań dot. ochrony środowiska i
międzynarodowych standardów w tej dziedzinie.
(5) Dobór takich form współpracy, które zapewnią wspólnie ustalone wzajemne
interesy i potencjały:
• Ustalenie osoby kontaktowej w organizacjach partnerskich jak i własnej
organizacji i podanie to innym do wiadomości;
• Zagwarantowanie stałego przepływu informacji pomiędzy partnerami;
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie gospodarczej, naukowej,
socjalnej, prawnej, kulturowej i humanitarnej;
• Tworzenie długotrwałych związków i przez to długotrwałej, obszernej współpracy;
• Rozwiązywanie konfliktów w duchu współpracy w celu doprowadzenia do
szybkiego i sprawiedliwego rozwiązania. Korzystanie z wypróbowanych strategii
rozwiązywania konfliktów (np. spotkania w celu rozwiązania konfliktu, arbitraż,
mediacja);
• Umożliwienie osobom nauczającym jak i uczącym się zdobywania praktycznych
doświadczeń w interkulturowym środowisku;
• Zapewnienie odpowiednich warunków pracy dla wszystkich zatrudnionych
(6) Przygotowanie nauczycieli i trenerów na zajęcia w międzynarodowym środowisku:
• Podejmowanie działań mających na celu zmotywowanie nauczycieli do pracy,
powiązanie ze sprawą (rola osobistego zaangażowania);
• Rozwijanie zdolności docenienia bogactwa wypływającego z różnic kulturowych
jednostek, grup i narodów;
• Umożliwienie zdobywania wiedzy na temat różnych krajów i tym samym
rozwijanie interkulturowych kompetencji osób nauczających;
• Zagwarantowanie znajomości języka na poziomie umożliwiającym prowadzenie
negocjacji;
• Zagwarantowanie praktycznych kompetencji metodycznych, fachowych i
socjalnych;
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•
•

Uwrażliwienie personelu na problematykę społeczno-kulturowej tożsamości płci i
zapewnienie odpowiedniego podejścia do tej kwestii;
Kwalifikacje potrzebne do prowadzenia dydaktyki w sposób wrażliwy na sprawy
kulturowe oraz dydaktyki, która spełnia wymogi kształcenia ustawicznego.

(7) Harmonizacja norm:
• Podmioty edukacyjne dążą do sytuacji, kiedy stosowane są jednolite kryteria
jakości, w najlepszym przypadku do tego samego standardu jakości mając na
uwadze, że harmonizacja norm oraz ujednolicenie procedur certyfikacji jest
ważnym środkiem do umacniania kooperacji i przez to do ułatwiania rozwoju
współpracy i zwiększania jej efektywności;
• Podmioty edukacyjne świadczące usługi w międzynarodowym środowisku, w
ramach swoich możliwości, wspierają proces międzynarodowej normalizacji w
dziedzinie edukacji i zdobywania wiedzy, tak jak to zostało to zapoczątkowane
przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, ISO i Unię Europejską.
Zasady współpracy przedstawione są w skrótowej formie „kodeksu postępowania” w
załączniku A do wytycznych QUALITY GUIDELINES. To zbiór zaleceń, które mogą być
przyjęte przez organizacje świadczące usługi edukacyjne, które zamierzają ze sobą
współpracować. Mogą posłużyć np. jako załącznik do listu intencyjnego bądź umowy o
współpracy.
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5. Kompetencje międzykulturowe
Kompetencje międzykulturowe definiowane są jako „emocjonalne i poznawcze
doświadczenie i wiedza zdobywane poprzez refleksję i interakcję w międzykulturowych
kontekstach." 7 Kompetencje międzykulturowe zdobywa się zarówno w sposób
świadomy, jak i nieświadomy; są one kształtowane poprzez międzykulturowe
doświadczenia, wychowanie, naukę. Stanowią integralną część kompetencji każdego
człowieka.
Udana komunikacja międzykulturowa zależna jest w głównej mierze od empatii i
międzykulturowej wrażliwości. Szkolenia z zakresu kompetencji międzykulturowych
mają rozwijać umiejętności udanej interakcji z osobami z innych kręgów kulturowych
oraz umiejętności odpowiedniego zachowania w różnych międzykulturowych
sytuacjach. Komunikacja międzykulturowa może mieć miejsce zarówno wewnątrz
organizacji (multikulturowy zespół), jak i poza nią, w kontaktach z zagranicznymi
partnerami biznesowymi, klientami lub uczestnikami interkulturowego nauczania.
Transgraniczna edukacja ma na celu pogłębienie świadomości oraz wiedzy
wykładowców i zdobywających wiedzę na temat kultury i obyczajów w krajach
uczestniczących. Wykładowcy powinni umieć przekazać wiedzę specjalistyczną mając
na uwadze różnice w tradycji socjokulturowej i edukacyjnej. Pozytywne kształtowanie
procesów nauki wymaga wypracowania następujących interkulturowych umiejętności:
(1) Zasadnicze zrozumienie własnej i obcej kultury:
• Przekazywanie informacji o kraju partnera – wartości, symbole, historia, jak
również aktualna problematyka polityczna, edukacyjna czy kwestie ekonomiczne
i prawne;
• Uświadomienie sobie ogólnych zasad zachowania partnerów, np. różne pojęcie
hierarchii, rola płci w danej kulturze, podejście do czasu i wieku;
• Uświadomienie sobie własnej tożsamości kulturowej i zbieranie informacji na
temat postrzegania własnego narodu w kraju partnerskim
(2) Komunikacja i zachowanie w sytuacjach interkulturowych:
• Znajomość języka;
• Zdolność do metakomunikacji odpowiedniej dla danej kultury;
• Empatia i tolerancja w przypadku niejednoznacznych sytuacji 8;
• Zdolność dopasowania się do obcych zwyczajów w komunikacji;
• Umiejętność dostrzeżenia synergii, np. podczas analizy potrzeb edukacyjnych
lub podczas tworzenia sylabusa dla interkulturowo złożonych grup;
• Umiejętność radzenia sobie z różnymi postawami względem hierarchii, płci,
wieku, czasu, sposobu udzielania i przekazywania informacji;
Definicja własna w oparciu o Horsta Sieberta, Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung (2003)
s. 223.
8
Tolerancja w przypadku niejednoznacznych sytuacji oznacza tu umiejętność dostrzegania sprzeczności,
różnic kulturowych czy niepewności i radzenia sobie z ich konsekwencjami.
7
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•
•

Stworzenie przyjaznej atmosfery podczas pierwszego spotkania;
Dbałość o korzystne warunki do wspólnej pracy i rozmowy;

(3) Zdolność i gotowość do wspólnej negocjacji stylów komunikacji w odniesieniu do
zadań i problemów. Interkulturowe prowadzenie negocjacji i rozwiązywanie
konfliktów:
• Uwzględnienie różnych kultur negocjacji;
• Zdobywanie wiarygodnych informacji i wiedzy o partnerze/partnerach negocjacji;
• Świadomość interesów obu stron, umiejętność postrzegania problemów z
perspektywy partnera;
• Ustalanie procedur i uzgodnienie postępowania;
• W sytuacji interkulturowego konfliktu, gotowość do:
- krytycznego zastanowienia się nad własnym zachowaniem;
- akceptacji zdania osób trzecich („zgadzamy się, że się nie zgadzamy”);
- zaangażowania mediatora ze znajomością obu kultur;
• Udowodnienie zdolności do przyjęcia innych strategii przełamywania konfliktu,
niż te, które używane są we własnym kontekście kulturowym;
• Wspólne wypracowanie stanowisk w trakcie negocjacji;
• Stosowanie odpowiednich technik pytań;
• Odbieranie informacji zwrotnej i czuwanie nad stanem zaawansowania
negocjacji;
• Poszukiwanie alternatyw, przełamywanie blokad w negocjacjach.
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6. Zalecenia QUALITY GUIDELINES
Wytyczne QUALITY GUIDELINES są uzupełnieniem normy ISO 29990:2010. Są one
przedstawione na następnych stronach za pomocą matrycy i przyporządkowane do
struktury normy ISO i jej wymogów z rozdziałów 3 i 4. Poza załącznikiem A „Treść planu
biznesowego“ (który bezpośrednio nawiązuje do wymogu 4.2. normy), wszystkie inne
załączniki normy nie są brane pod uwagę, gdyż nie znajdują one zastosowania w
kontekście działań transnarodowych.
Wytyczne QUALITY GUIDELINES są uzupełnieniem normy ISO 29990:2010 dlatego
też koncentrują się one wyłącznie na aspekcie międzynarodowym w systemie
zarządzania jakością. Dla ułatwienia przyporządkowania zaleceń do poszczególnych
wymogów, każda kolumna zawiera na początek krótki opis odpowiednich zapisów
normy ISO 29990:2010 a następnie zalecenia wytycznych QUALITY GUIDELINES.
Utrzymana została numeracja normy.
Spis treści zaleceń w odniesieniu do kształtowania transgranicznej edukacji na
podstawie normy ISO 29990:2010 „Usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia i
szkolenia – podstawowe wymagania dla dostawców usług edukacyjnych”
3. Usługi edukacyjne
3.1. Określenie potrzeb kształcenia i szkolenia
3.1.1. Postanowienia ogólne
3.1.2. Potrzeby stron zainteresowanych
3.1.3. Treść i proces uczenia się
3.2. Projektowanie usług edukacyjnych
3.2.1. Określenie celów i zakresu usługi edukacyjnej
3.2.2. Określenie środków wsparcia i nadzoru transferu wiedzy
3.2.3. Planowanie curriculum
3.3. Realizacja usług edukacyjnych
3.3.1. Informacja i wytyczne
3.3.2. Zapewnienie dostępności i dostępu do zasobów wiedzy
3.3.3. Infrastruktura szkoleniowa
3.4. Monitorowanie usług edukacyjnych
3.5. Ewaluacja przez organizacje świadczące usługi edukacyjne
3.5.1. Cele i zakres ewaluacji
3.5.2. Ewaluacja kształcenia i szkolenia
3.5.3. Ewaluacja usługi edukacyjnej
4. Zarządzanie organizacją edukacyjną
4.1. Ogólne wymagania dla zarządzania
4.2. Strategia i zarządzanie organizacją
Załącznik A(informacyjny) Treść planu biznesowego
4.3. Przegląd systemu zarządzania
4.4. Działania zapobiegawcze i korygujące
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4.5. Zarządzanie finansami i zarządzanie ryzykiem
4.6. Zarządzanie zasobami ludzkimi
4.6.1. Kompetencje pracowników OE i partnerów
4.6.2. Ewaluacja kompetencji OE, zarządzanie osiągnięciami i rozwój
zawodowy
4.7. Zarządzanie komunikacją (wewnętrzną/zewnętrzną)
4.8. Zapewnienie zasobów
4.9. Audyty wewnętrzne
4.10. Feedback (informacja zwrotna) stron zainteresowanych
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3.

Usługi edukacyjne

3.1

Określenie potrzeb kształcenia i szkolenia

3.1.1

Postanowienia ogólne

Wymóg normy ISO 29990

Należy przeprowadzić analizę
skuteczności kierowanych ofert:

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Kontaktując się z partnerem międzynarodowym i członkami grupy
docelowej, pozyskać dane i informacje ich dotyczące, a więc:
system kształcenia danego kraju, w tym system kształcenia
zawodowego i specjalistycznego, potrzeby edukacyjne grupy
docelowej oraz cechy jej członków (w tym regionalne i narodowe);

•

Wykorzystywać pozyskaną wiedzę mając na uwadze warunki i
wymagania kulturowe, krajowe i regionalne.

•

Uwzględnić specyficzne warunki i wymagania współpracy
międzynarodowej przy tworzeniu sieci i nawiązywaniu kontaktów
zagranicznych;
zabezpieczyć
ciągłość
współpracy
z
zagranicznymi partnerami kooperującymi i zagranicznymi
partnerami należącymi do sieci.

•

Upewnić się, że działania komunikacyjne są dostosowane do
krajowych i regionalnych potrzeb i wymogów, np. zmieniając
okładkę, dodając lub usuwając tekst lub ilustracje itp.

3.1.2

potrzeb

w

celu

zapewnienia

Potrzeby stron zainteresowanych

Wymóg normy ISO 29990

a) Zdobyć wiedzę na temat dotychczasowego
kwalifikacji oraz zdobytych uprawnień.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Przy ocenie kwalifikacji poszczególnych osób uczących się,
uwzględnić sytuację ekonomiczną danego kraju, w szczególności
sytuację na rynku pracy, jak i ścieżki kształcenia i kariery.

•

Zaproponować doradztwo zawodowe i zaoferować konsultacje w
zakresie kwalifikacji zawodowych.

•

Ukierunkować uwagę na kompetencje, a nie formalne kwalifikacje
czy wymogi.

•

Ocenić
różne
kompetencje
związane
ze
zdobyciem
porównywalnych kwalifikacji w różnych krajach. W stosownych
przypadkach, należy użyć istniejące międzynarodowe instrumenty
(takie jak np. ERK, ISCED, CEFR).

Wymóg normy ISO 29990

kształcenia,

b) Sprecyzować cele, oczekiwania i wymagania.
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Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Identyfikacja zainteresowanych stron biorąc pod uwagę
specyficzne dla danego kraju uwarunkowania (np. koszty edukacji
pokrywa państwo, przedsiębiorstwo albo rodzina).

•

Przy precyzowaniu celów międzynarodowej usługi edukacyjnej,
skorzystać z wyników ewaluacji poprzednich podobnych
projektów.

•

Zwrócić szczególną uwagę na potrzeby i szanse edukacyjne
związane zarówno z językiem, jak i społeczno-kulturową
interakcją.

•

Uwzględnić w komunikacji z zainteresowanymi stronami kulturę
tej grupy, preferowane praktyki i zwyczaje oraz style komunikacji
charakterystyczne dla danego regionu/kraju.

Wymóg normy ISO 29990

c) Sprecyzować cele, oczekiwania i wymagania.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Identyfikacja zainteresowanych stron biorąc pod uwagę
specyficzne dla danego kraju uwarunkowania (np. koszty edukacji
pokrywa państwo, przedsiębiorstwo albo rodzina).

•

Przy precyzowaniu celów międzynarodowej usługi edukacyjnej,
skorzystać z wyników ewaluacji poprzednich podobnych
projektów.

•

Zwrócić szczególną uwagę na potrzeby i szanse edukacyjne
związane zarówno z językiem, jak i społeczno-kulturową
interakcją.

•

Uwzględnić w komunikacji z zainteresowanymi stronami kulturę
tej grupy, preferowane praktyki i zwyczaje oraz style komunikacji
charakterystyczne dla danego regionu/kraju.

Wymóg normy ISO 29990

d) Wspierać uczniów w ich ocenie potrzeb i celów edukacyjnych

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Wymóg normy ISO 29990

e) W stosownych przypadkach, dostosować cele do poziomu
językowego (umiejętności czytania i pisania), umiejętności
kulturowych, czy do stopnia niepełnosprawności.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Uwzględnić różnice kulturowe w zarządzaniu klientem i w
instrumentach mających na celu utrzymanie klienta, poza tym
stosować środki ochrony danych.

•

Wziąć pod uwagę przy określaniu potrzeb specyfikę uczenia się w
języku obcym.

•

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, przeszkolić uczestników z zakresu
technologii
informacyjnej,
znajomości
języków
obcych,

18

Stworzyć uczniom warunki do przeprowadzenia realistycznej
samooceny, jak również do wyrażenia swoich interesów, celów,
życzeń i potrzeb.
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prezentacji, itp.
Wymóg normy ISO 29990

f)

Wyniki w nauce, transfer umiejętności i wskaźniki pomiaru
realizacji założonych celów.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Identyfikacja istotnych zainteresowanych stron, w szczególności
sponsorów i potencjalnych pracodawców.

•

Zaoferować zainteresowanym stronom doradztwo w zakresie
zapewnienia, że zdobyta wiedza i umiejętności będą przydatne w
sytuacjach zawodowych; zdefiniować wskaźniki pomiaru realizacji
założonych celów.

Wymóg normy ISO 29990

g) Umowa ze sponsorem usługi edukacyjnej.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Sporządzając umowę ze sponsorem należy upewnić się, że
uwzględnione są specyficzne warunki kulturowe, różnice w
systemach prawnych, a także potrzeby i cele sponsora.

•

Wiedzę na temat różnic w systemach prawnych należy czerpać z
wiarygodnych źródeł dotyczących spisywania międzynarodowych
umów prawnych.

•

Sprecyzować podstawy prawne oraz uwzględnić ewentualne
źródła konfliktu przepisów prawnych. Określić wspólnie ze
sponsorem możliwe do zweryfikowania, przejrzyste i zrozumiałe
dla wszystkich stron umowy kryteria odnośnie zachowania
warunków kontraktu.

3.1.3

Treść i proces uczenia się

Wymóg normy ISO 29990

a) Przy doborze treści i procesu uczenia się rozważyć potrzeby
wszystkich zainteresowanych stron.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Wymóg normy ISO 29990

b) Powiązać treść i proces uczenia się z grupą docelową.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Uwzględnić specyficzne tradycje, utarte wzory
komunikacji zainteresowanych stron z innych krajów.

•

Określić w sposób jednoznaczny kryteria uczestnictwa w ofercie
edukacyjnej, zwłaszcza gdy chodzi o kompetencje językowe,
znajomość tematu, wiek i zdrowotne przeciwwskazania.

•

Zapewnić

Planując cele edukacyjne, treść kursu, długość kursu, źródła
materiałów i metody nauczania, wziąć pod uwagę specyficzne
ekonomiczne, socjalne i kulturowe cechy wybranego
kraju/regionu.

równe

szanse,

niezależnie

od

działań

płci,

i

wieku,
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niepełnosprawność, itp.
Wymóg normy ISO 29990

c) Użyć odpowiednie metody nauczania i materiały.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Użyć metody nauczania i materiały dostosowane do kulturowej
specyfiki i różnych typów przyswajania wiedzy.

•

Uwzględnić zróżnicowanie dotychczasowych doświadczeń w
nauce.

Wymóg normy ISO 29990

d) Treść i proces uczenia się uwzględniają wyniki uczenia się

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Upewnić się, że oferowane kwalifikacje i certyfikaty odwołują się
do nauczanych treści i umiejętności w taki sposób, który jest
odpowiedni zarówno w kraju, gdzie nauczanie miało miejsce, jak i
w krajach uczestników.

3.2

Projektowanie usług edukacyjnych

3.2.1

Określenie celów i zakresu usługi edukacyjnej

Wymóg normy ISO 29990

Określenie i komunikacja w zakresie metod nauczania, zakresu
usługi edukacyjnej, celów i oczekiwanych wyników nauczania

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

Zapewnić następujące elementy:
•

Zgodność
oferowanych
usług
z
potrzebami
stron
zainteresowanych, przepisami prawnymi danego kraju jaki i
międzynarodowymi normami i praktykami.

•

Zaświadczenia/świadectwa zawierające
informację dotyczącą wyników nauczania.

•

Zaświadczenia/świadectwa co do przekazywanej wiedzy
zaprojektować w przejrzysty, informacyjny i zwięzły sposób i
odnieść się do uznanych międzynarodowych standardów, by
ułatwić ocenę kwalifikacji instytucjom edukacyjnym, pracodawcom
i instytucjom odpowiedzialnym za uznanie kwalifikacji i dyplomów.

•

Zawrzeć w zaświadczeniach/świadectwach informacje o rodzaju,
czasie trwania, przekazanej wiedzy i miejscach odbycia kursu, jak
i informację o języku, w którym został przeprowadzony

•

Uwrażliwiać pracowników na trendy i standardy międzynarodowe
dotyczące rozwoju i wdrażania produktów edukacyjnych i usług,
umożliwiając udział w szkoleniach zawodowych.

•

Wprowadzić „kodeks postępowania” w formie pisemnej dla
uczestników nauczania w środowisku międzynarodowym, który
będzie regulował następujące kwestie:

jasną

 sposób zabezpieczenia interesów uczestników;
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 jakość usługi edukacyjnej;
 postępowanie w przypadkach różnic międzykulturowych i
sposób zapewnienia równych szans.
•

Uregulować prawnie i poprzez kontrakty wymogi ramowe w
zależności od formy transnarodowej współpracy (patrz rozdział 2 i
3); kontrakty powinny być sporządzone w oparciu o zasady
współpracy określone w rozdziale czwartym.

3.2.2 Określenie środków wsparcia i nadzoru transferu wiedzy
Wymóg normy ISO 29990

Uwzględnić wszystkie zainteresowane strony przy ustalaniu środków
usprawniania i wsparcia nauczania w celu zapewnienia monitoringu,
ewaluacji i odpowiedniej dokumentacji transferu wiedzy.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Ustalić wszystkie zainteresowane strony i przeprowadzić analizę
ich priorytetów w odniesieniu do możliwości uczących się do
zastosowania zdobytej wiedzy w środowisku zawodowym. Ustalić
zasoby by umożliwić, wesprzeć, zmonitorować, przeprowadzić
ewaluację i udokumentować transfer wiedzy biorąc pod uwagę
możliwości finansowe oraz zakresy odpowiedzialności w
międzynarodowych projektach edukacyjnych.

3.2.3. Planowanie curriculum
Wymóg normy ISO 29990

a) Opracować i udokumentować curriculum i narzędzia ewaluacji,
które są adekwatne do wyznaczonych celów i wyników
nauczania.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Ofertę regularnie aktualizować i dopasowywać do wymogów
poszczególnej grupy docelowej.

•

Kontrolować zgodność z międzynarodowymi kryteriami jakości
(np. ISO, CEN, UNESCO) i odpowiednimi kryteriami
obowiązującymi w krajach uczestniczących.

•

Zważać na wymogi transnarodowej porównywalności wyników
nauczania.

•

Użyć instrumenty do zmonitorowania postępów w nauce, biorąc
pod uwagę wymogi i warunki kraju przeznaczenia.

Wymóg normy ISO 29990

b) Dobór takich metody nauczania, które są odpowiednie dla
wyznaczonych celów, wymogów oraz uczących się.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Uwzględnić:
 Cele nauczania i potrzeby

21

Zasady współpracy

 Wyniki nauczania zgodnie z curriculum
 Różnice w kulturze nauczania i uczenia się jak i kulturowe
tradycje i zwyczaje osób uczących się.
Wymóg normy ISO 29990

c) Jednoznacznie określić obowiązki i odpowiedzialność stron
zainteresowanych w realizacji usługi edukacyjnej, podczas
monitoringu i ewaluacji transferu wiedzy.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Utworzyć matrycę odpowiedzialności (Responsibility Assignment
Matrix (RAM). 9

•

Zmian w projektach i umowach dokonywać po konsultacji z
partnerami,
zawsze
uwzględniając
ustalony
podział
odpowiedzialności.

•

Dopasować wzory dokumentów do wymogów międzynarodowej
współpracy.

3.3

Realizacja usług edukacyjnych

3.3.1

Informacja i wytyczne

Wymóg normy ISO 29990

Informować uczących się oraz tych, którzy pokrywają koszty nauki
(sponsorzy) o usłudze edukacyjnej w sposób sprecyzowany w
punktach a-h.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Postępować taktownie z uczącymi się jak i ze sponsorami z
innych kultur. Informacje przekazywać w języku uczestników albo
w innym języku uzgodnionym przez obie strony.

•

Prezentować najważniejsze założenia i idee uczącym się i
sponsorom w sposób zachęcający do zadawania pytań.

Wymóg normy ISO 29990

a) Informować z wyprzedzeniem o celach, rodzaju i zawartości
usługi edukacyjnej, włącznie z kryteriami i narzędziami ewaluacji;
podać do wiadomości rodzaj świadectwa kwalifikacji (świadectwo,
dyplom) oraz liczbę punktów kredytowych przyznanych za
zaliczenie.

Responsibility Assignment Matrix (RAM) opisuje różne role w wypełnianiu zadań i osiąganiu rezultatów
w projekcie lub biznesie. Jest szczególnie przydatny w określaniu ról w złożonych projektach i procesach.
9
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Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Przekazać uczestnikom programy szkoleń, czas ich trwania i
rodzaj certyfikatu dla każdego szkolenia (w formie pisemnej),
uwzględniając również kwestię uznawalności kursów i kwalifikacji.

•

Na zakończenie kursu, zawrzeć powyższą informację w wydanym
zaświadczeniu/dyplomie,
aby
umożliwić
porównywalność
zawartości szkolenia z podobnymi szkoleniami w innych krajach.

•

Przedstawić różnice dotyczące uznawalności certyfikatów czy
świadectw przez związki grup zawodowych i inne uprawnione
podmioty prawne we własnym kraju oraz w kraju, w którym
odbywa się szkolenie.

•

Materiały promocyjne (a także strona internetowa) w zakresie
zawartości i formy powinny być spójne z międzynarodową
strategią, np. co do użytego języka, podejścia do rynku, grupy
docelowej, itd.

Wymóg normy ISO 29990

b) Określić z wyprzedzeniem oczekiwania dotyczące
uczących się w osiąganiu wyników nauczania.

wkładu

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Wymóg normy ISO 29990

c) Informować
z
wyprzedzeniem
odpowiedzialności OE.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Wymóg normy ISO 29990

d) Podać z góry informację o procedurach rozwiązywania
problemów między zainteresowanymi stronami a OE.

Sprecyzować, jaki wkład w odniesieniu do poświęconego czasu,
podejścia do nauki, nauki samodzielnej, itp. jest oczekiwany ze
strony uczniów. Uwzględnić przy tym należy różne typy
przyswajania wiedzy jak i zwyczaje i specyfikę kulturową.
Rozważyć, czy podpisywać z uczącymi się umowy o świadczeniu
usług edukacyjnych
o

zobowiązaniach

i

Poinformować uczących się o rolach OE i partnerów
międzynarodowych w formułowaniu celów i zakresu usługi
edukacyjnej. Należy przy tym pamiętać o krajowych przepisach i
lokalnych zwyczajach, jak również odpowiednich konwencjach i
standardach międzynarodowych.
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Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Przy rozpatrywaniu skarg i zażaleń mieć na uwadze specyfikę
kulturową danego kraju, regionu jak i stosowane tam praktyki w
tym zakresie.

•

Wykazać zrozumienie dla różnego postrzegania konfliktu.

•

Wyznaczyć osoby kontaktowe i poinformować o tym klientów.

•

Stworzyć nieformalne mechanizmy rozwiązywania konfliktów i
rozpatrywania skarg.

•

Prowadzić rejestr skarg i zażaleń obejmujący rozstrzygnięcia jako
materiał do dalszej analizy z personelem.

Wymóg normy ISO 29990

e) Przedstawić informację o wsparciu w procesie nauczania.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Zagwarantować
dostęp
do
następujących dziedzinach:

mechanizmów

pomocy

w

 Skuteczna pomoc dla zagranicznych uczestników przy
adaptacji w nowym otoczeniu nauki i życia (opracowanie
swego rodzaju programu wprowadzającego z elementem
weryfikującym zrozumienie).
 Pomoc przy rozwiązywaniu problemów mogących zakłócić ich
postępy w nauce,
 Zapoznanie uczących się z informacjami dotyczącymi życia
codziennego i udzielenie przydatnych rad ułatwiających
adaptację.
•

Zadbać o to, by uczący wiedzieli jak się posługiwać z środkami i
pomocami dydaktycznymi, które zostały im udostępnione.

Wymóg normy ISO 29990

f)

Przedstawić informację o metodach ewaluacji i planach.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Zadbać o to, by cel i postępowanie ewaluacyjne były dla
uczestników zrozumiałe.

•

Poinformować uczestników o przysługującym im prawach (np.
ochrona danych osobowych, dostęp do wyników ewaluacji).

Wymóg normy ISO 29990

g) Przedstawić informację dotyczącą wymogów technicznych i
innych.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Według możliwości ocenić stopień opanowania języka i innych
umiejętności, koniecznych do opanowania przekazywanej wiedzy.

•

Wesprzeć w nauce języka i uzyskania innych potrzebnych
umiejętności przed i podczas usługi edukacyjnej.

Wymóg normy ISO 29990

h) Pełna informacja o kosztach powinna zostać przedstawiona tym,
którzy ponoszą koszty nauki.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•
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Dopasować warunki płatnicze wedle typowych dla danego kraju
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zwyczajów i zapewnić by:
 ceny były też podane w walucie danego kraju,
 dodatkowe koszty jak na przykład koszty materiałów do nauki,
wysokość podatków, opłaty za egzamin były znane,
 były umożliwione lokalnie przyjęte zwyczaje płatności (np. karta
kredytowa, przelew) oraz
 uwzględnione były opłaty bankowe czy opłaty związane z
wymianą walut.
•

3.3.2

Udostępnić informacje na temat ewentualnego dofinansowania,
stypendiów, grantów.

Zapewnienie dostępności i dostępu do zasobów wiedzy

Wymóg normy ISO 29990

a) Zapewnić dostępność
curriculum.

do

materiałów

przewidzianych

w

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Uwzględnić w zróżnicowany sposób specjalne wymogi
planowanych działań internacjonalizacji organizacji szkoleniowej,
narodowe
standardy
krajów
docelowych
i
standardy
międzynarodowe.

•

Odpowiednio zaplanować i zapewnić zasoby ludzkie, rzeczowe i
finansowe przy jednoczesnym uwzględnieniu dodatkowych
nakładów związanych z transgraniczną działalnością.

•

Udostępnić odpowiednią infrastrukturę technologii informacyjnej
dla potrzeb transgranicznych procesów komunikacji.

•

Zadbać, aby infrastruktura na miejscu edukacji odpowiadała
wymogom jakości.

Wymóg normy ISO 29990

b) Korzystanie z zasobów edukacyjnych.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Zapewnić właściwe i profesjonalne obejście przez nauczających z
pomocami naukowymi.

•

Nauczający i uczący się powinni w miarę możliwości używać
pomoce naukowe w tym samym języku lub stosować środki
ułatwiające porozumiewanie się.

Wymóg normy ISO 29990

c) Dostępność zasobów dla uczących się

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Przy udostępnianiu zasobów wiedzy muszą być wzięte pod
uwagę lokalne warunki i kultura (np. infrastruktura, warunki
klimatyczne, specyficzne dla danego kraju zwyczaje i praktyki,
praktyki religijne).

•

Zagwarantować by uczestnicy mogli korzystać z pomocy
dydaktycznych (np. typowa dla danego kraju klawiatura) i
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zapewnić instrukcje obsługi w języku uczestników albo w innym
umownym języku.

3.3.3

Infrastruktura szkoleniowa

Wymóg normy ISO 29990

Zapewnić odpowiednią infrastrukturę szkoleniową.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Zasięgnąć informacji o charakterystycznej dla danego kraju
kultury nauczania i pracy i tam gdzie możliwe przejąć z tego
elementy do zaprojektowania infrastruktury szkoleniowej. Tym
sposobem powinno zostać zbudowane zaufanie i możliwe będzie
zminimalizowanie strat w przyswajaniu wiedzy, które często
występują przy zmianie zwyczajów nauczania.

•

Zapewnić by ośrodek, w którym odbywa się nauka był do tego
przystosowany.

•

Zagwarantować odpowiednie
organizacji pobytu naukowego.

•

Wspierać aklimatyzację zagranicznych uczestników, zwłaszcza
tych ze szczególnymi potrzebami. Zapoznać uczących się z
informacjami dotyczącymi życia codziennego i udzielić
niezbędnych rad ułatwiających adaptację.

•

Mieć na uwadze specyficzne kulturowe zwyczaje (np. zwyczaje
żywieniowe, nakazy religijne, zwłaszcza gdy chodzi o kultury
pozaeuropejskie).

3.4

wsparcie

logi-styczne

przy

Monitorowanie usług edukacyjnych

Wymóg normy ISO 29990

OE powinna uzyskać informację zwrotną od uczących się na temat
zastosowanych metod i zasobów oraz ich efektywności, w osiąganiu
uzgodnionych wyników w nauce.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Tam gdzie to potrzebne zaplanować wizytacje na miejscu,
przeprowadzić je i omówić wyniki z nauczycielami.

•

Dopasować metodykę i tempo nauczania do specyfiki kulturowej i
typów nauczania i zasięgnąć w tej sprawie informację zwrotną
(dopasowanie może nastąpić poprzez zmianę metody nauczania,
różne techniki stawiania pytań, itp.).

3.5

Ewaluacja przez organizacje świadczące usługi edukacyjne

3.5.1

Cele i zakres ewaluacji

26

Zalecenia QUALITY GUIDELINES

Wymóg normy ISO 29990

a) Określenie celów i zakresu ewaluacji.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Wyjaśnić, że ocena wyników internacjonalizacji organizacji
szkoleniowej jest ważnym wskaźnikiem pomiaru realizacji
założonych celów. Należy skontrolować czy działania mające na
celu dopasowanie pod względem specyfiki kulturowej były trafne.

•

Przyjąć jeden, wspólny sposób ewaluacji i używać tych samych
metod i narzędzi we wszystkich lokalizacjach.

Wymóg normy ISO 29990

b) Metody i plan ewaluacji powinny być udokumentowany pisemnie

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Uwzględnić wykonalność metod i instrumentów ewaluacyjnych w
kontekście międzynarodowym przy ich wyborze.

•

Zagwarantować składanie sprawozdań
stworzonych kryteriów i wzorów.

•

Zagwarantować, że indywidualne oceny postępów osób uczących
się są w odpowiedni sposób przekazane do wiadomości
uczestników.

według

wspólnie

Wymóg normy ISO 29990

c) Dostosować procedury ewaluacyjne do celów kursu.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Utworzyć i dostosować procedury ewaluacji wspólnie z
partnerami. Stosować uznane międzynarodowe metody ewaluacji.

•

Uwzględnić
międzynarodowe
edukacyjnych.

•

Systematycznie przeprowadzać ewaluację i uwzględniać jej
wyniki w dalszym postępowaniu np. poprzez dokonywanie
odpowiednich zmian lub wprowadzania planów naprawczych.

kryteria

ewaluacji

usług

Wymóg normy ISO 29990

d) Zapewnić zgodność z prawnymi i etycznymi standardami.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Znać i odpowiednio stosować metody gromadzenia, analizowania
i przetwarzania danych niezbędnych do wystawienia oceny.
Metody te powinny uwzględniać różnice kulturowych.

•

Patrz też rozdział 4 – zasady i pryncypia międzynarodowej
współpracy.

Wymóg normy ISO 29990

e) Zapewnić wysoką jakość danych do ewaluacji; powinny one
spełniać następujące warunki:
1. - być odpowiednio przedstawione i zrozumiałe,
2. - wynikać z systematycznej i precyzyjnej analizy,
3. - być uzasadnione, wiarygodne i znaczące dla ewaluacji.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Zapewnić porównywalność ocen, co powinno być odpowiednio
udokumentowane.
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•

Zważać na podstawy statystyki według międzynarodowych
uzgodnień i norm.

•

Uwzględnić narodowe różnice w wymogach dotyczących
przedstawiania statystyki odnoszącej się do osób uczących się.

Wymóg normy ISO 29990

f)

Przedsięwziąć działania
stronniczości w ewaluacji.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Ewaluacja powinna uwzględniać różne poglądy na procedury
ewaluacyjne i ich wyniki. Cały proces ewaluacyjny powinien
przebiegać w atmosferze bezstronności, a raport ewaluacyjny
powinien zawierać dowody na bezstronność członków zespołu
ewaluacyjnego. Wystawione oceny powinny być jak najbardziej
obiektywne. 10

3.5.2

mające

na

celu

wyeliminowanie

Ewaluacja kształcenia i szkolenia

Wymóg normy ISO 29990

a) Ochrona danych dotyczących rezultatów ewaluacji postępów oraz
ich porównywalność.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Uwzględnić specyficzne dla danego kraju przepisy prawne.

•

Zważać na to, że niektóre dane powinny być prezentowane
anonimowo.

Wymóg normy ISO 29990

b) Postępowanie
edukacyjnymi

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

3.5.3

z

osobami

ze

specjalnymi

potrzebami

Ustalić ekspertów w danym regionie/kraju i w razie potrzeby
umożliwić współpracę z nimi.

Ewaluacja usługi edukacyjnej

Wymóg normy ISO 29990

a) Ustalenie stron zainteresowanych, biorące udział w ewaluacji lub/i
których ewaluacja dotyczy.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Wymóg normy ISO 29990

b) Zapewnienie kompetentnych i obiektywnych ewaluatorów.

10

Ustalić strony zainteresowane, których dotyczy ewaluacja i wziąć
pod uwagę ich role, kulturowe pochodzenie i oczekiwania.

Zobacz DeGEval – Gesellschaft für Evaluation e.V. (2008) (Hg.): Standards für Evaluation,
Wydanie czwarte. Mainz: s. 12, tłumaczenie: Wolfgang Beywl)
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Określić
kompetencje
międzykulturowe
niezbędne
do
wykonywania pracy ewaluatora i, w razie potrzeby, przeszkolić
ewaluatorów w tym zakresie.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Wymóg normy ISO 29990

c) Przejrzystość i transparentność przy opisie usług edukacyjnych,
ich celów, rezultatów jak i oczekiwań w raportach ewaluacyjnych;
metody i zasady, które zostaną użyte przy interpretowaniu
wyników.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Wypracować
i
stosować
międzynarodowej
pracy
zróżnicowane krajowe wymogi.

•

Uwzględnić ISCED, ECVET, ERK
międzynarodowe ramy kwalifikacyjne.

•

Zadbać o to by wskaźniki ewaluacji umożliwiły międzynarodową
porównywalność.

odpowiednie
szkoleniowej,
i

wskaźniki
w
uwzględniając

inne

narodowe

i

Wymóg normy ISO 29990

d) Rozważenie kontekstu ewaluacji

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Uwzględnić międzynarodowe
edukacyjnych.

•

Stosować międzynarodowe uznane metody ewaluacji i upewnić
się, że metody te są akceptowalne w krajach uczestniczących.

4

Zarządzanie organizacją edukacyjną

4.1

Ogólne wymagania dla zarządzania

kryteria

w

ewaluacji

usług

Wymóg normy ISO 29990

Osoby kierujące OE powinny być zaangażowane w przestrzeganie
niniejszej Normy Międzynarodowej.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Kierownictwo wyższego szczebla powinno dawać przykład
odpowiedniego podejścia do wprowadzanych zasad dotyczących
umiędzynarodowienia i podejścia do kwestii międzykulturowych.

•

Na barkach kierownictwa spoczywa obowiązek zadbania o rozwój
międzykulturowego podejścia w organizacji poprzez podnoszenie
świadomości i kompetencji międzykulturowych wśród personelu.

•

Osoby kierujące organizacjami edukacyjnymi powinny czuwać
nad prawidłowym wdrażaniem normy ISO 29990:2010.

Wymóg normy ISO 29990

Wybór systemu zarządzania i desygnacja osoby odpowiedzialnej za
system zarządzania wśród kadry kierowniczej.
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Osoba odpowiedzialna za system zarządzania powinna zapewnić,
jego realizację we wszystkich placówkach/oddziałach OE.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Wymóg normy ISO 29990

Dokumentacja zgodności z ISO 29990

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Udostępnić dokumenty i dane w językach partnerów lub
udostępnić je w ustalonym do komunikacji języku.

•

Udostępnić dokumenty i dane mające znaczenie z punktu
widzenia jakości również tym wykładowcom i pracownikom, którzy
są odpowiedzialni za wdrażanie procesu szkoleniowego w
placówkach za granicą.

•

Uwzględnić wymogi wielojęzyczności i standardów, ustawowe
uregulowania i zwyczaje dotyczące dokumentacji.

Wymóg normy ISO 29990

Procedury prowadzenia dokumentacji.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Zagwarantować dostęp do koniecznych danych w zagranicznych
placówkach uczestniczących w kształceniu transgranicznym. W
tym celu należy zainstalować stosować elektroniczne platformy
komunikacji i dokumentacji.

•

Zapewnić stosowanie procedur zabezpieczania jakości we
wszystkich placówkach uczestniczących w projekcie, w tym
zagranicznych.

4.2

Strategia i zarządzanie organizacją

Wymóg normy ISO 29990

Opracowanie i udokumentowania planu biznesowego zgodnie z
ogólnie obowiązującą procedurą planowania biznesowego.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Plan biznesowy powinien zawierać następujące strategiczne cele:
 - umiędzynarodowienie organizacji,
 - otwarcie na rynki międzynarodowe,
 - nawiązanie międzynarodowej kooperacji.
Powyższe cele powinny zostać sformułowanie w oparciu o
wiarygodne źródła marketingowe, takie jak badania rynku,
planowanie obszarów działalności (szczególnie z punktu widzenia
kosztowności) i śledzenie cyklu życia produktu, itp.
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•

Dokumentować
szkoleniowej.

postęp

internacjonalizacji

organizacji

•

Projektować procesy pracy i dokumenty służbowe odnoszące się
do międzynarodowego zaangażowania w przejrzysty sposób i
udostępnić je międzynarodowym partnerom

Zalecenia QUALITY GUIDELINES

Załącznik A Treść planu biznesowego
Plan biznesowy zawiera zwykle następujące zagadnienia:
Wymóg normy ISO 29990

a) Wizja i misja:

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Z internacjonalizacji uczynić część wizerunku przedsiębiorstwa,
szczególnie poprzez działania mające na celu rozwój
międzykulturowych kompetencji personelu oraz zagwarantowanie
równości szans.

•

Wykorzystanie potencjału różnorodności kulturowej w celu
osiągania efektu synergii. Wykorzystać zróżnicowane i
indywidualne
doświadczenia
wykładowców
w
procesie
internacjonalizacji organizacji szkoleniowej.

•

Włączyć charakterystyczne cechy narodowe do profili osiągnięć.

•

Podjąć działania zmierzające do podniesienia świadomości
społecznej nt. międzynarodowych działań OE.

•

Wszyscy partnerzy powinni wnosić udokumentowany wkład do
transgranicznej współpracy i rozwijającego się partnerstwa.

Wymóg normy ISO 29990

b) Rozwój i systematyczna ocena strategii.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

W procesie ustalania celów współpracy międzynarodowej
upewnić się, że obrana strategia jest wynikiem wspólnych prac i
że wszystkie strony się na nią zgadzają.

•

Wybrana strategia powinna wynikać i być zgodna z europejską
polityką edukacyjną, a także z działaniami innych istotnych
organizacji, takich jak UNESCO, ISO, OECD.

•

Zapoznać się ze wskaźnikami pomiaru realizacji założonych
celów innych inicjatyw edukacyjnych i wykorzystać je do
oceny własnego projektu.

•

Rozwinąć i ocenić scenariusze z elastycznymi opcjami działania,
co do wejścia na rynek. Następnie podjąć decyzję w sprawie
strategii wejścia na rynek, która powinna być spójna z celami
procesu umiędzynarodowienia OE.

Wymóg normy ISO 29990

c) Polityka jakości.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Opracowywać politykę jakości w zakresie dokształcania i
doskonalenia zawodowego i uwzględniać przy tym europejskie i
międzynarodowe edukacyjne kryteria i standardy (takie jak te
publikowane przez ISO czy CEN).
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•

Udostępnić opinii publicznej wizerunek i politykę jakości.

•

Udoskonalać wskaźniki jakości dla transgranicznych kooperacji.

•

Przestrzegać tych samych standardów jakości we wszystkich
krajowych i zagranicznych placówkach OE. Odstępstwa od
ustalonych standardów powinny być wyraźnie zaznaczone.

•

Jeżeli któraś z OE działania mające na celu zapewnienie jakości
zleca firmie zewnętrznej, powinno to dotyczyć wszystkich
placówek tej organizacji.

Wymóg normy ISO 29990

d) Cele biznesowe i cele dotyczące jakości.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Zdefiniować
jasne,
łatwe
do
zweryfikowania
cele
umiędzynarodowienia organizacji i zagwarantować zgodność
celów z planowanymi formami transgranicznych usług
edukacyjnych.

•

Uwzględnić międzynarodowe cele dotyczące dokształcania i
doskonalenia zawodowego przy ustalaniu celów przedsiębiorstwa
i celów jakościowych, tak jak zostały one np. sformułowane przez
Unię Europejską.

•

Dopasować cele przedsiębiorstwa i cele jakościowe do
międzynarodowych wymogów edukacji i zapewnić ich kontrolę za
pomocą stosowanych wskaźników.

•

Ponadto, wziąć pod uwagę czynniki kulturowe i językowe oraz
opracować cele szczegółowe dla poszczególnych regionów,
krajów czy rynków.

•

Opracować cele dla realizacji zasady równości szans.

Wymóg normy ISO 29990

e) Analiza rynku.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Poszukując potencjalnych krajów docelowych, wziąć pod uwagę
koszt wejścia na rynek, dynamikę zapotrzebowania na daną
usługę, konkurencję, poziom marżowy i cenowy, ryzyko oraz
szanse w obszarze innowacji.

•

Zapewnić konkurencyjność produktów i usług edukacyjnych na
branych pod uwagę rynkach zagranicznych.

f)

Struktura organizacyjna i gospodarcza, w tym zakres działalności
gospodarczej i współpracy.

Wymóg normy ISO 29990
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Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Umiędzynarodowienie powinno stanowić
wybranego modelu działania biznesowego.

integralną

•

Zapewnić odpowiedni udział kobiet i mężczyzn w procesie
internacjonalizacji.

•

Dokonać takich zmian w strukturze organizacyjnej OE, aby
umożliwiała ona świadczenie usług edukacyjnych w środowisku
międzynarodowym.

•

Sprecyzować obszary odpowiedzialności w stosunku do procesu
internacjonalizacji organizacji.

•

Opracować wytyczne dotyczące prowadzenia prac zespołowych
nad projektami edukacyjnymi.

•

Przypisać konkretne zadania wykładowcom
internacjonalizacji organizacji szkoleniowej.

•

Mobilizować wykładowców do pozyskiwania klientów i rozwijania
nowych międzynarodowych produktów szkoleniowych.

•

Zdefiniować obszary kompetencji pracowników pod względem
celów i zadań wynikających z procesu umiędzynarodowienia OE..

w

część

procesie

Wymóg normy ISO 29990

g) Identyfikowanie i projektowanie głównych procesów biznesowych.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Wykorzystać możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia
innych partnerów w celu identyfikacji i kształtowania kluczowych
procesów.

•

Zachęcać partnerów międzynarodowych do zastanowienia się
nad specyficznym podejściem do nauczania i edukacji w
warunkach wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych oraz do
rozważenia wyzwań i możliwości z tym związanych.

•

W związku z tym, zaproponować szkolenia z zakresu dydaktyki i
metodyki, która jest najbardziej efektywna oraz odpowiednia pod
względem kulturowym dla określonej grupy docelowej.

Wymóg normy ISO 29990

h) Partnerzy i wspólnicy.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

4.3

Zapewnić
ścisłą
współpracę
w
obszarze
prawnych,
ekonomicznych, społecznych i kulturowych uwarunkowań
działalności partnerów/wspólników zagranicą.

Przegląd systemu zarządzania

Wymóg normy ISO 29990

Przegląd systemu zarządzania w określonych odstępach czasu.
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Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

4.4

•

Ustalić metody i sposoby postępowania dopasowane do
międzynarodowych warunków odnośnie przeglądu systemu
zarządzania organizacji.

•

Objąć działaniami zagraniczne filie, placówki i oddziały, jak
również wszystkich partnerów.

Działania zapobiegawcze i korygujące

Wymóg normy ISO 29990

Niniejszy podrozdział obejmuje 4 wytyczne, które są ściśle ze sobą
powiązane:
 ustalić procedury rozpoznawcze i naprawcze dla stwierdzonych
wad w systemie zarządzania;
 środki zmierzające do eliminacji przyczyn wad;
 środki zapobiegawcze w celu uniknięcia wad;
 działania korygujące odpowiednie dla skutków stwierdzonych
niezgodności.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

4.5

•

Stworzyć i utrzymywać warunki do elastycznego reagowania na
zmiany na rynku międzynarodowych usług edukacyjnych.

•

Zdefiniować obszary decyzyjne poszczególnych partnerów.

•

Używać
wskaźników
dotyczących
międzynarodowego
dokształcania i doskonalenie zawodowego jako podstawy przy
proponowaniu i zarządzaniu zmianami.

•

Pożądana jest ścisła współpraca z międzynarodowymi partnerami
przy zapobieganiu i korygowaniu niezgodności czy wad oraz przy
innych niespodziewanych problemach.

Zarządzanie finansami i zarządzanie ryzykiem

Wymóg normy ISO 29990

a) W celu zabezpieczenia ciągłości biznesowej, OE powinna
zaplanować, wprowadzić i udokumentować odpowiedni system
zarządzania finansami.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Ustalić, wspólnie z partnerem, kluczowe finansowe wskaźniki,
uwzględniając przy tym krajowe i międzynarodowe ramy prawne.

•

Wypracować specjalny system
międzynarodowej współpracy.

•

Stworzyć warunki dla swobodnej wymiany poglądów na temat
rozwoju partnerstwa.

•

Rozważyć
konsekwencje
umiędzynarodowienia.
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Wymóg normy ISO 29990
Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

b) W celu zabezpieczenia ciągłości biznesowej, OE powinna
zaplanować, wprowadzić i udokumentować odpowiedni system
zarządzania ryzykiem.
•

Uwzględnić i udokumentować ryzyka transgranicznej działalności,
wynikające zarówno z czynników międzynarodowych, jak i
krajowych (np. na podstawie Business Environment Risk
Intelligence) 11

4.6

Zarządzanie zasobami ludzkimi

4.6.1

Kompetencje pracowników OE i partnerów

Wymóg normy ISO 29990

Każdy pracownik lub wykonawca zatrudniony przez OE powinien
dysponować niezbędnymi kompetencjami dla realizacji usługi
edukacyjnej i wypełnić powierzone obowiązki związane z
zarządzaniem.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Dopasować
podnoszenie
kompetencji
zaplanowanych międzynarodowych działań.

•

Uzmysłowić
pracownikom,
że
podejmowane
działania
międzynarodowe stanowią odrębny obszar odpowiedzialności, ale
jednocześnie integralną część podstawowej działalności
organizacji szkoleniowej.

•

Systematycznie
przygotowywać
personel
umiędzynarodowienia, szkolić do pracy
interkulturowych.

•

Rozwijać interkulturowe i językowe kompetencje personelu
według zasad współpracy zawartych w części 5. Wprowadzić
mechanizmy okresowej oceny nabytych kompetencji.

•

Posiadanie kompetencji interkulturowych i innych umiejętności
niezbędnych do udziału w zaplanowanych działaniach
międzynarodowych powinno być warunkiem rekrutacji nauczycieli.

•

Zdobywać wiedzę i nowe doświadczenia w odniesieniu do
kraju/krajów docelowych.

•

Dostosować warunki zatrudnienia i motywować pracowników do
mobilności międzynarodowej.

•

Stworzyć listę kompetencji dla kadry pedagogicznej mając na
uwadze właściwą kulturę pracy i nauki danego kraju/regionu

11

personelu

do

do
procesu
w warunkach

Business Environment Risk Intelligence to prywatne źródło rankingów, analiz i prognoz dla ponad 140
krajów. Dostarcza polityczne i ekonomiczne analizy ryzyka wykorzystując analizy i scenariusze
jakościowe.
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docelowego. Zwłaszcza zważyć na:





4.6.2

kompetencje zawodowe (kompetencje językowe, kompetencje
interkulturowe, metody nauczania, oceniania itp.),
kompetencje społeczne (umiejętności interpersonalne,
empatia,
komunikatywność,
umiejętność
wypowiedzi,
umiejętność pracy w zespole międzynarodowym) i
kompetencje intrapersonalne (umiejętność refleksji i poznania
siebie w interkulturowym kontekście).

•

Wszyscy partnerzy powinni stosować te same standardy
dotyczące wymagań przy rekrutacji kadry nauczającej.

•

Zapewnić godne warunki zatrudnienia nauczycieli zagranicą oraz
zapewnić przestrzeganie zasady równości szans.

•

Ujednolicić kryteria oceny.

•

Wspierać postawy zaangażowania i starać się zapobiegać
odpływowi kadry.

•

Nagradzać nadzwyczajne osiągnięcia na polu międzynarodowych
usług edukacyjnych, w ten sposób motywując pracowników.

•

Rozwijać w nauczycielach umiejętność rozpoznawania treści
utrwalających stereotypy dotyczące płci, rasy, wieku,
niepełnosprawności itp. w materiałach do nauki oraz umożliwić
szkolenie nauczycieli dotyczące odpowiedniego reagowania na
uprzedzenia i incydenty wynikające z różnic kulturowych.

Ewaluacja kompetencji OE, zarządzanie osiągnięciami i rozwój zawodowy

Wymóg normy ISO 29990

a) Obok opisu stanowiska pracy, przechowywać dokumenty
potwierdzające posiadane kwalifikacje w stosunku do każdego
pracownika; kwalifikacje oceniać pod kątem wymogów
niezbędnych do zatrudnienia na danym stanowisku.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Sprecyzować kryteria i ustalić cele podnoszenia kwalifikacji
związanych z procesem internacjonalizacji organizacji.

•

Przy rekrutacji nauczycieli/wykładowców wziąć pod uwagę ich
doświadczenia międzynarodowe.

•

Przy ocenie pracownika, kierować się wskaźnikami odnoszącymi
się do kompetencji interkulturowych oraz stosować zasadę
równości szans.

Wymóg normy ISO 29990

b) Zbierać informacje o kompetencjach i pracy personelu również od
innych uczestników procesu umiędzynarodowienia organizacji i jej
działań.

Wytyczne QUALITY

•
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Wypracować system nagradzania na podstawie wspólnych dla

Zalecenia QUALITY GUIDELINES

wszystkich partnerów kryteriów, pamiętając przy tym o różnym
postrzeganiu systemu nagradzania w odmiennych kulturach.

GUIDELINES

Wymóg normy ISO 29990

c) Na podstawie informacji od pracowników i partnerów monitować
poziom motywacji i zadowolenia z wykonywanej pracy.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Motywować
pracowników
do
aktywności
na
polu
internacjonalizacji poprzez propagowanie podejmowanych
działań, wskazanie korzyści oraz dyskusję na ten temat.

•

Zachęcać wykładowców i innych pracowników do udziału w
międzynarodowych przedsięwzięciach uwzględniając niezbędne
kompetencje.

Wymóg normy ISO 29990

d) Stałe podnoszenie kompetencji zawodowych, ich ocena i
dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Requirement ISO 29990

e) Ocena kompetencji zespołu.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Wprowadzić system nagradzania i ocen okresowych w stosunku
do
pracowników
uczestniczących
w
dostarczaniu
międzynarodowych usług edukacyjnych.

•

W kryteriach oceny okresowej uwzględnić umiejętność
rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz inne kompetencje
interkulturowe.

Wymóg normy ISO 29990

f)

Zgodność z przepisami prawnymi i zasadami współżycia
społecznego

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Uwzględnić międzynarodowe i krajowe prawa i normy oraz
zasady współżycia społecznego.

4.7

Wspierać rozwój zawodowy, w szczególności w zakresie
kompetencji interkulturowych i umiejętności językowych.

Zarządzanie komunikacją (wewnętrzną/zewnętrzną)

Wymóg normy ISO 29990

Wspierać wymianę poglądów we wszystkich sprawach bezpośrednio
związanych z pracownikami czy wspólnikami.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Zarówno w formalnej i nieformalnej komunikacji, niezbędna jest
znajomość zwyczajów i norm panujących w tym zakresie w
krajach uczestniczących w projekcie.

•

Opracowując
politykę
porozumiewania
międzynarodowe standardy.

•

Umożliwić

nieformalną

i

otwartą

się

uwzględnić

komunikację

między
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pracownikami, niezależnie od ich kultury i miejsca zamieszkania.

4.8

•

Organizować spotkania robocze dla pracowników przy użyciu
internetowych kanałów komunikacyjnych i zachęcać do
nawiązywania i rozwijania kontaktów pozazawodowych między
międzynarodowymi uczestnikami projektu.

•

Dopasować się do różnych kulturowych zwyczajów w zakresie
organizacji spotkań i form porozumiewania się i wypracować
efektywny styl pracy odpowiadający wszystkim (np. ustalać stałe
terminy spotkań, porządek obrad przedstawiać z wyprzedzeniem,
protokołować przebieg spotkań).

•

Wspierać rozwój sieci międzynarodowych i wymiany doświadczeń
między nauczycielami (np. poprzez programy unijne).

•

Gdy możliwe, zapewnić utrzymanie kontaktu z i między
uczestnikami po ukończeniu usługi edukacyjnej.

Zapewnienie zasobów

Wymóg normy ISO 29990

Zapewnić wybór i wdrożenie personelu i zasobów edukacyjnych
(pomocy naukowych), mając na uwadze ich specjalne potrzeby.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Pomoce naukowe dobrać w sposób zaspokajający potrzeby
edukacyjnej grupy docelowej w oparciu o międzynarodowe
standardy kształcenia zawodowego.

•

Zaplanować i zabezpieczyć środki finansowe na przeprowadzenie
procesu umiędzynarodowienia zgodnie z polityką zapewniającą
zwrot z inwestycji.

•

Wziąć pod uwagę różny poziom elastyczności personelu,
szczególnie w kwestiach takich jak mobilność międzynarodowa
czy postrzeganie ról męskich/kobiecych.

4.9

Audyty wewnętrzne

Wymóg normy ISO 29990

Ustalenie postępowania dla audytu wewnętrznego

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Wymóg normy ISO 29990

Zastosowanie
odpowiednich
procedur,
ustalenie
zakresów
odpowiedzialności oraz wykorzystanie wyników poprzednich
audytów.
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Ustalone postępowanie obowiązywać powinno także w
placówkach zagranicznych. Jeżeli zajdzie taka konieczność,
postępowanie może zostać zmodyfikowane na potrzeby danej
placówki.

Zalecenia QUALITY GUIDELINES

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Stosować te same procedury kontroli i dotyczące zapewnienia
jakości zarówno w placówkach zlokalizowanych w kraju jak i
zagranicą.

•

Ustalić zakresy odpowiedzialności
jakością i za audyty wewnętrzne.

za

system

zarządzania

Wymóg normy ISO 29990

Zapewnienie wykwalifikowanej kadry.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Wymóg normy ISO 29990

Audytorzy nie mogą przeprowadzać audytu w stosunku do własnej
pracy.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

Nie sprecyzowano wytycznej.

Wymóg normy ISO 29990

Personel, którego audyt dotyczy, jest informowany o jego wynikach.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Wymóg normy ISO 29990

Ustalenie możliwości ewentualnej poprawy jakości.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Wymóg normy ISO 29990

Odpowiednia interpretacja i zarządzanie wynikami audytu.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

4.10

Jeśli zajdzie taka potrzeba, wyszkolić audytorów wewnętrznych w
zagranicznych placówkach lub wykorzystać audytorów z
rodzimych placówek.

Zapewnić dostęp do wyników audytu pracownikom placówek
zagranicznych.

Objąć działaniami zagraniczne placówki przy wdrażaniu procesu
ciągłego doskonalenia jakości.

Przy wdrażaniu zaleceń pokontrolnych wziąć pod uwagę
problemy stwierdzone w innych placówkach, zwłaszcza tych
zagranicznych.

Feedback (informacja zwrotna) stron zainteresowanych

Wymóg normy ISO 29990

Zbierać informacje zwrotne, kiedy zaistnieje taka potrzeba - udzielać
odpowiedzi i/lub reagować na nie

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Wypracować wspólne kryteria i standardy mające na celu
zadowolenie klienta.

•

Dobierając instrumenty ewaluacyjne oraz analizując ewaluacje
wykonane przez różne strony, uwzględnić narodowe odrębności
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w udzielaniu krytyki oraz oceny.
•

Opracować wspólną metodę dla oceny poziomu zadowolenia
klienta i przeszkolić personel w jej stosowaniu.

•

Wdrażać międzynarodowo
zmianami.

ustalony

sposób

zarządzania

Wymóg normy ISO 29990

Sposób rozpatrywania skarg i zażaleń.

Wytyczne QUALITY
GUIDELINES

•

Stworzyć system rozpatrywania skarg i zażaleń, mając na uwadze
specyfikę kulturową (np. kultury, w których otwarte wyrażanie
krytyki nie jest przyjęte).

•

Podać do wiadomości stronom zainteresowanym sposób
rozpatrywania skarg i zażaleń, a w razie potrzeby, udzielić
pomocy w złożeniu skargi.
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Kodeks postępowania

Załącznik A: „Kodeks postępowania” dla partnerów międzynarodowych
WYTYCZNE QUALITY GUIDELINES DLA MIĘDZYNARODOWEJ WSPÓŁPRACY W
ZAKRESIE
EDUKACJI
–
„KODEKS
POSTĘPOWANIA”
DLA
PARTNERÓW
MIĘDZYNARODOWYCH
Stosując się do zaleceń wytycznych Quality Guidelines, partnerzy współpracy międzynarodowej
zgadzają się przestrzegać poniższy „Kodeks postępowania”:
A. Postanowienia ogólne
Partnerzy zgadzają się:
(1) Postępować zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami prawnymi odnoszącymi
się np. do rejestracji działalności gospodarczej i jej zarządzania, zatrudnienia, równości
szans, środowiska naturalnego, ochrony praw konsumentów i zarządzania danymi.
(2) Zważać na narodowe i regionalne kultury i tradycje, wykazywać zrozumienie i szanować
wszystkich ludzi, wyznawanie przez nich wartości, sposób życia, a także kulturę
edukacyjną i sposoby uczenia się.
(3) Szanować prawa człowieka i wolności podstawowe, łącznie z wolnością myśli, sumienia,
religii lub przekonania i zwalczać dyskryminację w każdej jej postaci.
(4) Uwzględniać priorytety gospodarcze i cele rozwojowe oraz działać w celu zapewnienia
trwałego wkładu do rozwoju gospodarczego, socjalnego i ekologicznego.
B. Związki między partnerami
Partnerzy zgadzają się:
(1) Szanować wzajemną niezależność i profesjonalizm.
(2) Podejmować starania na rzecz stworzenia trwałych więzów i długotrwałej współpracy
edukacyjnej.
(3) Dzielić się wiedzą i doświadczeniem.
(4) Zabezpieczać interesy partnera oraz chronić jego majątek.
(5) Ustalić osoby kontaktowe w organizacjach partnerskich jak i własnej organizacji i podać to
innym do wiadomości
(6) Zagwarantować regularny przepływ informacji pomiędzy partnerami.
(7) Potencjalne konflikty rozwiązywać w duchu współpracy dążąc do szybkiego i
sprawiedliwego rozstrzygnięcia.
(8) Wspierać prowadzenie wrażliwej kulturowo dydaktyki, spełniającej wymogi kształcenia
ustawicznego.
(9) Umożliwić
podnoszenie
kwalifikacji
osobom
zaangażowanym
w
programy
międzynarodowe.
C. Polityka jakości:
Partnerzy zgadzają się:
(1) Współpracować w celu opracowania i wdrożenia wspólnych standardów jakości.
(2) Podmioty edukacyjne, w ramach swoich możliwości, wspierają proces międzynarodowej
normalizacji w dziedzinie edukacji i zdobywania wiedzy, tak jak to zostało to
zapoczątkowane przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną, ISO i Unię
Europejską.
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