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QualiTools за
обучители в ИКТ
сферата
П Р Е Д С ТА В Я Н Е Н А
РЪКОВОДТСВОТО ЗА
МЕНИДЖЪРИ НА
О Р ГА Н И З А Ц И И , П Р Е Д О С ТА В Я Щ И
ОБУЧЕНИЯ

ИНТЕРВЮ
с Мария Гутнехт-Гмайнер, автор на
Ръководството за мениджъри и
представляващ European Peer Review
Association, както и с Карин Щайнер,
представляваща ABIF.

Интервюиращ: Каква е целта на Ръководството
на мениджъри?
Мария Гутнехт-Геманер: Както се казва в
заглавието, то трябва да подкрепя управлението
и използването на QualiTools в институциите за
образование и обучение. Основната му целева
група са мениджъри (генерални мениджъри,
мениджъри по качеството, програмни
мениджъри, експерти човешки ресурси) в
организации за обучение.
И: Какви са най-важните аспекти, към които е
насочено Ръководството на мениджъри?
Мария Гутнехт-Гмайнер: Ръководството
предлага анализ на условията и
предизвикателствата за прилагането на
методите QUALITOOLS (наръчник и онлайн база
данни) и показва как те могат да бъдат
преодолени. Няма "един най-добър начин", тъй
като институциите се различават много, но
ръководството предоставя общ преглед на
елементите и методите за въвеждане на
QualiTools и дава някои практически съвети как
да се започне и какво да се обмисли по време на
внедряването им.
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И: Защо въпросниците за обратна връзка често
не осигуряват качество в дейностите за понататъшно обучение?

Мария Гутнехт-Геманер: Институционалната
култура на качеството е основата за
използването на методите QUALITOOLS. Тя е
внедрена в традиционното управление на
качеството, но също така отива отвъд него.
Качествените култури също използват процесите
на управление на качеството, но не по
административен начин. Културата на качеството
поставя хората в центъра - участници, учители /
обучители, помощен персонал, мениджмънт и
т.н. - и разглежда какво всъщност правят - и не
само в това, което се посочва в ръководството за
управление.
Карин Щайнер: Създаването на обща култура на
качеството в една организация трябва да бъде
съзнателен процес между обучителите и
ръководството. Тя трябва да обхваща напр.
мениджърите като ролеви модели за поставяне
на преподаването и ученето в центъра на
мисията и целите на институцията. Тя трябва да
подкрепя инициативи за качество на местно
равнище и да изпробва нови подходи и
концепции. Обратната връзка в организацията
трябва да е възможна между всички нива и също
трябва да се счита за нещо положително.

Карин Щайнер: Въпросникът за обратна връзка
е най-често използваният инструмент за
осигуряване на качество, но доста често той не
изпълнява тази цел. Повечето от въпросниците
не питат за качеството на учебния процес и как
може да се подобри от обучителя.
Преподавателят събира въпросници за обратна
връзка или те се попълват онлайн, но често
резултатите не се анализират. А участниците не
знаят какво ще се случи с резултатите след това.
И: Ръководството за мениджъри се отнася до
така наречената култура на качеството в
организациите за обучение? Какви са
характеристиките на културата на качество?

И: Как трябва да действат организациите, когато
става въпрос за доброволно или задължително
участие в дейности, осигуряващи качеството?
Мария Гутнехт-Гмайнер: Като се има предвид,
че преподаването / обучението е професия
сложна по своята същност, задължителните
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мерки за подобряване на това, което се случва в
класните стаи, ще имат ограничена ефикасност.
Заради това е препоръчително да се насърчи
подход на доброволна ангажираност, да се
ангажират и мотивират учителите / обучаващите
да развият своите преподавателски практики и
да създадат обща основа и сътрудничество
между преподавателския състав.

Карин Щайнер: Съпротивата на обучителите
срещу наблюдението, консултиране между
колеги или по-нататъшното професионално
обучение е нещо, с което организациите ще
трябва да се справят. Често тези дейсности за
подобряване на качеството се смятат за
ненужни, отнемат много време и навлизат в
автономията на обучителите.

Карин Щайнер: Наблюдението често не е
задължителен подход, а е доброволен.
Обучаващите, които работят с уязвими групи,
като дългосрочно безработните или групи в
неравностойно положение, трябва да участват в
наблюдения, ръководени от външен надзорен
орган. Наблюдението позволява обмен на
практики и техники между колеги, които ги
овластяват и по това начин усъвършенства
необходимите им социални и професионални
умения.

Мария Гутнехт-Гмайнер: Професионалното
управление на промените може да бъде голяма
помощ. Ако учители / обучители участват в
разработването на критерии и политики за
качество, те по-вероятно ще подкрепят
промените. Освен това винаги е добра идея да
започнете с малка група "ранни осиновители".
Когато те успеят, други ще се заинтересуват. По
този начин QualiTools може да се разпространява
в институцията.

Мария Гутнехт-Геминер: Въпреки че процесът
на преподаване / обучение остава по преценка
на учителите / обучителите и използването на
QualiTools е доброволно, подкрепящи дейности
като напр. участието в схеми за по-нататъшно
обучение и професионално развитие може да
стане задължително - като даде ясен сигнал, че
това е сериозен приоритет на институцията.

И: Вашата препоръка за институции, които искат
да използват QualiTools?
Мария Гуткехт-Гмайнер: Продължете и
опитайте. Но не забравяйте да предложите
подкрепа - използвайки QualiTools като нов
подход за професионално развитие на
учители/обучители. Най-ефективните, между
другото, са тези, които са близо до ежедневната
практика на учители / обучители като обратна
връзка от връстници, интервизия, наблюдение и
професионални общности за обучение.
Карин Щайнер: През 2017 г. всяка партньорска
организация ще предложи два семинара за
обучители в рамките на проект QUALITOOLS.
Това ще бъде добра възможност изпробване на
методите QUALITOOLS за всички обучители и
учители, които искат да подобрят качеството си

И: Как организациите могат да се справят със
съпротивата срещу промените в културата на
качеството?
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на обучение.

Ръководството за мениджъри вече е достъпно
онлайн на английски език.

 „Bridges for Future” Ltd.,
Великобритания – Duncan Chamberlain,
Daniel Zastawny
 CECOA –Център за професионално
обучение по търговия и бизнес
Португалия – Cristina Dimas, Vanda
Garcia Vieira,
 Дружество „Знание”, България –
Радосвета Дракева, Валентина
Георгиева
Продължителност на проекта:
септември 2015 – август 2018

КАКВО СЕ СЛУЧИ ДОСЕГА?
На 4 април 2017 г. EPRA бе домакин на първия
международен уебинар QualiTools. По време на
уебинара беше споделена информация за
проекта "QualiTools за обучители в ИКТ сектора"
и се представиха различните методи на
QualiTools.
Интернет страница : www.qualitools.net  виж
Ръководство за мениджъри

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА
ПРОЕКТА:
Партньори:
 Społeczna Akademia Nauk, Полша Marta Kedzia (координатор)
 ABIF (аналитично консултиране и
междудисциплинарни проучвания),
Австрия – Karin Steiner
 European Peer Review Association –
EPRA, Австрия – Maria GutknechtGmeiner

За да гледате уебинара на живо, моля
последвайте този линк:
http://www.peer-review-network.eu/…/qualitoolsfor-it-train…

На 31 май 2017 г.
се проведе
национална
конференция за
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разпространение на проектните резултати във
Виена, Австрия. Почти 70 обучители и
мениджъри присъстваха на събитието.

Най-накрая Ина Пирчер даде поглед върху
дейностите за повишаване на качеството в
Професионалния колеж bfi във Виена.

Първият водещ, професор Елке Грюбер
представи изискванията за развитие на
качеството в образованието и обучението на
възрастни.

На 16 юни 2017 г. във Виена се проведе
първият национален семинар на QUALITOOLS,
в който участваха 27 обучители, работещи в
различни области.
Прочетете повече на: www.qualitools.net

Във втората презентация Елизабет
Стейнкламмер описа стандартите и дейностите
на Академията на оценителите (Федерация на
обучителите в Австрия ).

Между 21-22 юни 2017 г. се състоя четвъртата
среща по проект QUALITOOLS в Бирмингам, на
която беше домакин BtF, представлявана от
нашия чудесен домакин Крис Ву.

Карин Щайнер представи общ преглед на
проекта QUALITOOLS и обясни защо
традиционното управление на качеството не
оказва влияние върху качеството на самото
обучение, какви области обхваща Наръчника
QUALITOOLS и защо те са важни.
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Освен това BtF (Bridging to the Future) ни
показа Център на общността, социално
предприятие, което организацията управлява.
То включва предлагането на инфраструктура за
няколко свободни и образователни дейности.
Центърът предлага градинарство, където
децата могат да отглеждат зеленчуци и да се
научат да го готвят.

ЗАПАЗЕТЕ ДАТИТЕ:
Семинар за ръководители на образователни
институции във Виена:
10 октомври 2017 г., организиран от EPRA
Обучителен семинар QUALITOOLS във Виена:
12 декември 2017, организиран от ABIF.
Участието е безплатно!
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