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I: Jaki jest cel Wytycznych dla menadżerów?
Maria Gutknecht-Gmeiner: Jak sama
nazwa wskazuje, zapewnią wsparcie w
zarządzaniu użyciem metod QualiTools w
placówkach kształcenia i szkolenia. Główną
grupą docelową są menadżerowie
(dyrektorzy generalni, QM, HR) w

WYWIAD
z Marią Gutknecht -Gmeiner,
autorką Wytycznych dla

organizacjach szkolących.
I: Do jakich najistotniejszych aspektów

odnoszą się Wytyczne dla menadżerów?

Menadżerów, przedstawicielką

Maria Gutknecht-Gmeiner: Zapewniają

partnera projektu European Peer

analizę warunków i wyzwań wdrażania

Review Association i Karin Steiner
przedstawicielką ABIF,
wypowiadającymi się na temat
Wytycznych dla menadżerów.

metod QUALITOOLS (podręcznik i
internetowa baza danych) oraz ukazują jak
przezwyciężyć ewentualne problemy. Nie
istnieje „jeden, najlepszy sposób”,
ponieważ placówki bardzo się różnią od
siebie. Jednak wytyczne zapewniają
zestawienie elementów i metod do
wprowadzania QualiTools i udzielają

Ten projekt powstał przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsze opracowanie odzwierciedla tylko poglądy
autorów i Komisja nie jest odpowiedzialna za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Newsletter
praktycznych wskazówek jak zacząć i co

uczestnicy nie wiedzą co stało się z ich

wziąć po uwagę podczas wdrażania.

wynikami.

I: Wytyczne dla menadżerów odnoszą się
do tzw. kultury jakości w organizacjach
szkolących. Jakie są cechy kultury jakości?
Maria Gutknecht-Gmeiner:
Instytucjonalna kultura jakości jest
podstawą używania metod QUALITOOLS.
Jest zakorzeniona w tradycyjnym QM, ale
także wykracza poza to. Kultura jakości
I:Dlaczego kwestionariusze bardzo często

wykorzystuje również procedury QM, ale

nie rozwijają, a nawet nie zapewniają,

nie tylko w sposób administracyjny. Kultura

jakości w dalszych działaniach

jakości koncentruje się na ludziach –

szkoleniowych ?

uczestnikach, nauczycielach/trenerach,
pracownikach wspierających, kierownikach
itp. – i patrzy czym się oni właściwie
zajmują – a nie tylko na to co stanowi
podręcznik.
Karin Steiner: Tworzenie wspólnej kultury
jakości w organizacji musi być świadomym
procesem pomiędzy trenerami a zarządem.
Proces ten powinien uwzględniać np.
menadżerów jako wzór do stawiania

Karin Steiner: Kwestionariusze są
najczęściej używanymi narzędziami, aby
zagwarantować jakość. Bardzo często nie
spełniają tego celu. Zazwyczaj nie zadają
one pytań o jakość dydaktyczną i jak może
być ona poprawiona przez trenera. Trener

uczenia i nauczania w centrum misji i
celów instytucji. Powinien wspierać oddolne
inicjatywy jakości. Informacja zwrotna w
organizacji powinna być możliwa na
wszystkich poziomach oraz powinna być
postrzegana jako coś pozytywnego.

kolekcjonuje kwestionariusze albo są one
wypełniane online, lecz bardzo często nie
widzimy wyników. Co za tym idzie,
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doświadczeń, co wzmacnia i poprawia
wymagane umiejętności społeczne.

I: Jak powinny postępować organizacje jeśli
chodzi o dobrowolny lub obowiązkowy
udział w działaniach rozwijających jakość?

Maria Gutknecht-Gmeiner: Mimo, że

Maria Gutknecht-Gmeiner: Biorąc pod

proces nauczania/szkolenia pozostaje w

uwagę fakt, że nauczanie/szkolenie jest

gestii nauczycieli/trenerów, a używanie

profesją z natury skomplikowaną,

metod QualiTools jest dobrowolne,

standardowe środki nie wystarczą do

wspieranie działań takich jak uczestnictwo

poprawy jakości nauki. Jest zatem

w dalszych szkoleniach i planach rozwoju

wskazane, aby promować podejście

zawodowego może być obowiązkowe –

dobrowolnego zobowiązania, oraz, aby

dając jasny sygnał, że to jest poważna

angażować i motywować

kwestia dla instytucji.

nauczycieli/trenerów do rozwijania ich
praktyki nauczania, stwarzać wspólny
grunt do współpracy pomiędzy kadrą

I: W jaki sposób organizacje mogą radzić

sobie z niechęcią do zmian w kulturze

szkoleniową.

jakości?

Karin Steiner: Obserwacja często nie jest

Karin Steiner: Niechęć trenerów do

obowiązkowa, lecz dobrowolna.

obserwacji, konsultacji koleżeńskiej lub

Dodatkowo trenerzy muszą podlegać

dalszych szkoleń dydaktycznych jest

obserwacji w ich wolnym czasie. Efekt tego

czymś, z czym organizacje będą musiały

jest taki, że nie biorą w ogóle udziału.

sobie radzić. Bardzo często te działania

Trenerzy pracujący ze szczególnie

rozwijające jakość są postrzegane jako

trudnymi grupami, takimi jak osoby

niepotrzebne, czasochłonne i naruszające

długotrwale bezrobotne lub z trudnościami

autonomie trenerów. Przekonywanie

w uczeniu się, powinni być nadzorowani

trenerów jest możliwe tylko wtedy, gdy

przez osobę zewnętrzną. Obserwacje

pokażemy plusy tego środka.

pozwalają na koleżeńską wymianę
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Maria Gutknecht-Gmeiner: Profesjonalny
system zarządzania zmianą może być
świetną pomocą. Jeśli nauczyciele/trenerzy
są zaangażowani w rozwój kryterium
polityki jakości, będą bardziej skłonni do
wspierania zmian. Dodatkowo, zaczynanie
z małą grupą „wcześnie przyswajających”
jest zawsze dobrym pomysłem. Gdy
odniosą oni sukces, inni się zainteresują. W
ten sposób, QualiTools może

Wytyczne dla menadżerów są już dostępne

rozprzestrzenić się po całej instytucji.

online w języku angielskim.

I: Twoja rada dla instytucji, które chcą
używać QualiTools?
Maria Gutknecht-Gmeiner: Wypróbujcie je.
Ale nie zapominajcie o zapewnieniu
wsparcia – używanie QualiTools będzie
nowym podejściem dla wielu
nauczycieli/trenerów, będą oni
potrzebować możliwości rozwoju
zawodowego. Nawiasem mówiąc,

Strona: www.qualitools.net  zobacz

najbardziej efektywne są te, które są

wytyczne dla menadżerów

zbliżone do codziennej pracy
nauczycieli/trenerów; jak ocena wzajemna,

PODSTAWOWE INFORMACJE

interwizja/obserwacja i profesjonalne

NA TEMAT QUALITOOLS

społeczności edukacyjne.
Karin Steiner: W 2017 roku, każda
organizacja partnerska zorganizowała dwa
warsztaty dla trenerów w ramach naszego
projektu QualiTools; zatem była to dobra
okazja, aby otrzymać szkolenie na temat
używania metod QualiTools dla wszystkich
trenerów i nauczycieli, którzy chcą
poprawić ich jakość nauczania.

Partnerzy projektu:
 Społeczna Akademia Nauk Emilia Szczygielska (koordynator)
 ABIF (Doradztwo analityczne
i badania interdyscyplinarne) –
Karin Steiner
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 European Peer Review Association
– EPRA – Maria Gutknecht-Gmeiner
 Bridging to the future Ltd (Wielka
Brytania) – Xavier Lewis-Rodriguez
 CECOA – Centrum Szkoleń
Handlowych (Portugalia) – Vanda
Garcia Vieira & Cristina Dimas
 Znanie – Radosveta Drakeva,

http://www.peer-reviewnetwork.eu/…/qualitools-for-it-train…

31 maja 2017 w Wiedniu miała miejsce
narodowa konferencja upowszechniająca.
Prawie 70 trenerów i menadżerów
szkolących brało udział w naszej
konferencji.

Valentina Georgieva

Czas trwania projektu: 09/201508/2018
Pierwszy główny mówca prof. Elke Gruber
zaprezentowała wymagania rozwoju

RETROSPEKCJA WYDARZEŃ

jakości w edukacji i szkoleniu dorosłych.

4 kwietnia 2017, the European Peer Review
Association (EPRA) była gospodarzem
pierwszego międzynarodowego
Webinarium QualiTools. Była to okazja do
podzielenia się informacjami dotyczącymi
projektu „QualiTools dla trenerów IT” i
przedstawienia zestawienia różnych metod

Podczas drugiej prezentacji Elisabeth

QualiTools.

Steinklammer opisała standardy jakości i
działania the Referees’ Academy (the
Trainer Academy of the Austrian Union
Federation).

Aby zobaczyć webinarium online, wejdź na
podany link:
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Karin Steiner przedstawiła zarys projektu
Erasmus+ QUALITOOLS i wyjaśniła
dlaczego tradycyjne zarządzanie jakością
nie ma wpływu na jakość szkolenia, które
obszary rozwoju jakości są zawarte w
podręczniku QualiTools oraz dlaczego są
taki istotne.
W dniach 21-22 czerwca 2017 w
Birmingham, miało miejsce czwarte
spotkanie projektu QUALITOOLS.
Gospodarzem spotkania było BtF,
reprezentowane przez naszego
cudownego gospodarza Chrisa Woo.
Zobacz dokumentację
Wreszcie, Ina Pircher przekazała
informację na temat działań w zakresie
zapewniania jakości w the Vocational
College bfi Vienna.
16 czerwca 2017 w Wiedniu, pierwsze
narodowe warsztaty QUALITOOLS miały
miejsce gromadząc 27 trenerów
pracujących w różnych obszarach
dalszego szkolenia.

Oprócz omówienia planów dotyczących
przyszłych wydarzeń upowszechniających
QUALITOOLS, poznaliśmy wiele
ciekawych restauracji z całego świata: od

Zobacz dokumentację:

kuchni indyjskiej po włoską, a także
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klasyczne puby, które serwują różne
rodzaje piw.
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Ponadto, BtF (Bridging to the Future)
pokazał nam Ośrodek Kultury,
przedsiębiorstwo społeczne, którym
zarządza.
Ośrodek ten oferuje miejsce do zajęć
pozalekcyjnych i edukacyjnych. Posiada
również szkółkę leśną z ogrodem, gdzie
dzieci mogą uprawiać warzywa i uczyć się
jak je przyrządzać.
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