ÚMFT Programiroda
„A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése”
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EMLÉKEZTETŐ
2010. március 26.
Idő: 2010. március 26.
Tárgy:. Emlékeztető a Tanácsadó Testület üléséről.
Jelen volt 12 fő - a jelenléti ív szerint
Helyszín: 107. szoba
Az alábbi témák kerültek megbeszélésre:

Az alprojektek beszámoltak a TT tagjai számára az egyes projektek állapotáról.
1AP, Bereczki Ferenc(BF):
Az üdvözlést követően megállapította, hogy a fejlesztésnek jelen szakaszában a TTtagok már áttekintették és véleményezték a három alprojekt valamennyi eddig elkészült
termékét. Ettől az időponttól változás következik be az eddigi ülések ritmusában (1.
hónap ülés, 2. hónap véleményezés). Április 8-án 10 órakor ún. szinergia értekezlet
megtartására kerül sor, rendhagyó, kibővített TT-ülés. A jelenlévő TT-tagokon kívül a
TÁMOP 2.2.2 és a TÁMOP 4.1.3 fejlesztéseket képviselő munkatársak vesznek részt
és fejlesztésük jelenlegi állásáról. beszámolót tartanak. Elhangzik majd az is, hogy a
három projekt hogyan veszi figyelembe egymás fejlesztését a korábban kötött
együttműködési megállapodásnak megfelelően.
Júniusban már újból lesznek véleményezendő anyagok; a pályakövetési rendszer
fejlesztésének dokumentált tevékenységei, ezen kívül az AP2 és az AP3, a
vizsgarendszer fejlesztésének logikai tervezésének állapot dokumentumai.
A továbbiakban a három alprojekt jelenlegi állapotának bemutatását hallgatjuk meg.
Erős munkaszakaszban vagyunk, jelen helyzetben még nincs felmutatható termék,
eredmény.
2AP, Máté Tímea:
• Az elmúlt másfél hónapban, március elején két fejlesztő szakértő vezetésével
műhelymunkát tartottunk az alkalmazók felkészítésébe bevont trénerek részére.
Négy trénert terveztünk eredetileg, de szükség volt a felkészítések számának, így a
trénerek számának emelésére is (plusz két tréner belső közalkalmazott) 12 alkalmat
15-re emeltük, vidéki régiókban két, fővárosban három helyszínen zajlanak a
felkészítések. Egész napos, 8 órás volt, melyen kidolgoztuk a képzésen elhangzó
előadásokat. Nagy hangsúlyt helyeztünk az egységességre. Bemutatjuk bennük az
Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer elemeit, a hozzá tartozó
külső értékelés érintésével és külön előadás szól arról, hogy az intézmények hogyan
tudják alkalmazni a keretrendszert. További előadáson fog megtörténni az
intézmények és a mentorok feladatainak megtárgyalása a program során. Ez a
tájékoztatás, bár nem volt betervezve, nagyon eredményesnek bizonyult.
• A 60 mentor számára tájékoztató műhelymunkára is sor került, melyen tájékoztatást
kaptak feladataikról (az utolsó személyes találkozásra velük a múlt évben került
sor). Sok kérdés került megtárgyalásra.
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•

Módszertani anyagokról: megtörtént sokak által, így a TT- és FT-tagok által is a
Módszertani Kézikönyv lektorálása és a vélemények anyagba beépítése.
• Elkészült még egy felkészítő anyag is a felkészítésekhez kapcsolódóan. Ez a
kézikönyv egyszerűsített kivonata, egy gyakorlatias útmutató a bevezetés
eredményességének segítésére. Intézményeknek a feladataik során hasznosítandó
dokumentumait is tartalmazza.
• Az alprojektvezető ezt követően részletesen szólt az intézmények és a mentorok
feladatairól, az intézmény i minőségirányítási rendszerek felméréséről, a bevezetés
lépéseiről.
• Elkészült az informatikai műszaki specifikáció, a vállalkozó árajánlatára várnak.
• További tapasztalatokról szólva: 957 fő regisztrációjára került sor, ebben sok a
duplikáció, összesen 350 db intézményből vett részt a vidéki városok
rendezvényein. A felkészítésre jelentkező regisztrálók számának kisebb része
jelenik meg a rendezvényeken és sok helyen sajnálatosan kevés a jelentkező is.
Intézmények felkészítésbe való bevonására a mentorokat is segítségül hívják
• Az alprojektvezető köszönetet mondott Borsi Árpádnak, a regisztrációs anyag
FVSZ honlapjára való feltételért.
3AP, Kocsis Emília (KE) (az alprojektvezető felkérésére):
• Nem rég óta foglalkozik a vizsgaellenőrzésben jelentkező feladatokkal, február óta.
• Ezt megelőzően elkészült a vizsgaellenőrzési kézikönyv készült, melynek további
kiegészítése után elindíthatók a próbaellenőrzések és megkezdődik az informatikai
próbafelület kialakítása. Három próbaellenőrt felkészítettek, feladataikat újra
meghatározták. Próbaellenőrzésen túl az ellenőrzési kézikönyv egész anyagát és
dokumentációját kell véleményezniük a próbaellenőrzések tapasztalatai alapján.
Mutatót kell kidolgozniuk a folyamatos ellenőrzéshez, a 30 fő felkészítéséhez,
összegző anyagot kell készíteniük a próbaellenőrzések tapasztalatairól és részt
vesznek a fejlesztési folyamat eredményeinek összegzésében is.
• A sokrétű feladatra alkalmasaknak tartják őket, mivel a kiválasztott
próbaellenőrökről sok, alkalmasságukra vonatkozó információjuk van.
Kiválasztották a három helyszínt, lezajlottak az első próbaellenőrzések (NSZFI,
kapcsolódó helyszíne: Ady Endre Művelődési Központ, Kecskeméti Regionális
Képző Központ, Keszthelyi Asbóth Sándor iskola).
• Március 10-25-e között zajlottak a próbaellenőrzések. A kollégák kérésére április 1én rendkívüli munkaértekezletet tartunk a tapasztalatok megbeszélésére. Az
ellenőrzések igen jó hangulatban zajlottak. Az alprojekt felhívására sok iskola
jelentkezett. A folyamatos ellenőrzések rendszerében a szakmacsoportos
lefedettséget szeretnék kialakítani a fejlesztők.
• Fontos a vizsgaszervezők motiválása, hogy vállaljanak ellenőrzést.
Polonkai Mária (PM) kérdése:
Elhatárolhatjuk az ellenőrzést, ugye, ez szakmai ellenőrzés-e?
KE: a jogszerűséget lehet megcélozni az ellenőrzésben. Sehol sincs definiálva, hogy
milyen legyen a szakmai ellenőrzés.
PM: ez azonban meg van határozva. Következő szakértői megbeszéléskor el kellene ezt
választani. Előbb-utóbb ennek a rendszernek ezt meg kell tennie. Javasolja, hogy a három
szakértő következő összeülésekor hívjanak meg egy külső szakértőt.
Székhely: H-1085 Budapest, Baross u. 52.
Tel.: 210-1065; Fax: 210-1063;
E-mail: info-umft@nive.hu

-2–
C:\Users\tom.NSZI\AppData\Local\Temp\SolidDocuments\SolidConverterPDF\1_Xxx_eml_TTules7_KaJ_100326_99.13.
docx

ÚMFT Programiroda
„A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése”
TÁMOP-2.2.1-08/1-2008-0002

BF:
Pályakövetési rendszerről szólva: sokat dolgozik az alprojekt. A célok változatlanok, a
fejlesztés eredményének kitűzött eredménye változatlan. Informatikai fejlesztés zajlik,
bármilyen felvetés érkezik a szakpolitikától, átvezetjük a fejlesztésen. Legfőbb az
adatforrások biztosítása. A fejlesztés módszertana eddig a jogszabályok változásától volt
függővé téve, ezt a folyamatot nem sikerült végigvinni. A MeH-hoz került az erre
vonatkozó döntés, melynek eredményét nem ismerjük. Egyéb módon kell adatokat
szereznünk a rendszerünkhöz. Jelen verzió: a Neumann Kht, akit törvényben is
felhatalmaztak adatok összekapcsolására, illetve adatgazda és adatkérdő közötti
adatközvetítési feladattal. Közérdekű adatok elérése ugyan ingyenes, de már némi
feldolgozottság után adatvásárlásra forrást kell biztosítani.
Amennyiben a fejlesztés II. szakaszára sor kerül, ott már a tervekbe beépítettük az
adatvásárlást a következő 4-5 évre, minimum évi egyszeri beérkezéssel. A rendszer
fejlesztésénél ez azonban gondot okoz. Logikai és fizikai rendszertervezés után vagyunk
jelenleg. A szoftver és hardver egymáshoz illesztése is folyamatban van.
Rendszer programozása is folyamatban van; web-lap tervezés véleményezésre kerül. Jó
lenne tudni végre az adatbázis szerkezetet. Miniszter úr közeljövőben a Neumann Kht-t
megbízza a felénk irányuló, részünkre történő adatkezeléssel. Amennyiben ez megtörténik,
kalkulálni lehet az adatcserék díját, július környékére feltöltődő informatikai rendszerről
beszélhetünk.
SPSS statisztikai rendszert megvásárolta az Intézet, beindult az oktatás.
Ezek mellett többféle feladatot készítünk elő; kézikönyv (módszertani)helyett a PKR
rendszerének többféle környezetbe helyezése módszertani füzetekkel. Tanulmányt
kívánunk készíteni; az eddigiekhez képest komolyabb indoklás és tanulmányi háttér
szükséges az új rendszer befogadhatóvá válásához négy alappillérrel: jogi, közgazdaságiökonómiai, szakmapolitikai, ill. munkaerő-piaci és statisztikai. Kiscsoportonként
munkálkodva és együttműködve szeretnénk ezt a tanulmányt elkészíttetni.
Előkészíteni kívánjuk a következő munkáltatói felmérés kérdőívének módosított változatát
és alkalmassá tenni a képzés és képzettség szakmai kompetenciákon keresztüli
értékelésére.
SzI: Felvetette, hogy már jelenleg érdemes lenne keresni a potenciális alkotókat. Szakmai
kompetenciáknak a munkáltatók általi összegyűjtésének nehézségeiről szólt.
Binder József:
Előadásban bemutatta az AP1, AP2, AP3, AP4 és AP5 informatikai fejlesztéseinek
szinergiáit.
.
A következő TT ülés időpontjának meghatározása:
A következő tervezett TT-ülés júniusban lesz, a közeljövőben, április 8-án a megbeszélés
elején említett szinergia megbeszélésre kerül sor.
.
K. m. f..
Készítette: Kaszás Judit

Hitelesítette: Bereczki Ferenc
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