TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002
„A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése”
Minőségbiztosítás alprojekt
INTÉZMÉNYEK MÓDSZERTANI FELKÉSZÍTÉSE – 2. ALKALOM

PROGRAM
Tematikai egységek

Módszer

Időtartam
9.00 – 10.00

Regisztráció
I. BEVEZETÉS, A FELKÉSZÍTÉS NYITÁSA
I.1. Köszöntés, a trénerek bemutatkozása

10.00 –

I.2. Nap (felkészítés) céljának és programjának ismertetése

Plenáris előadás

I.3. A TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 program Minőségbiztosítás alprojekt intézményi megvalósításának állása ( helyzetkép) és tájékoztatás a következő időszak feladatairól
Célja:
 Az alprojekt céljának a felidézése. A megvalósítás teljes folyamatának átfogó, ismétlő bemutatása (fő lépések, feladatok), azzal, hogy mi az, amit már elvégeztek az intézmények
és hol tartanak a projekt időszak megvalósítás folyamatában.
 Az intézmények és a mentorok feladatainak ismertetése a
projekt hátralévő időszakában, a határidők és a beküldendő
dokumentumok áttekintése
I.4. Az első megvalósítási időszak főbb tanulságainak a bemutatása (a kérdőíves lekérdezés eredményei alapján)
Célja: Az eddigi főbb alkalmazói tapasztalatok ismertetése
II. Az intézményi indikátorrendszer szerepe, az indikátorrendszer helye az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszerben
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Tematikai egységek

Módszer

II. 1. Az indikátorrendszer helye az Egységes Szakképzési
Minőségirányítási Keretrendszerben

Időtartam

Plenáris előadás

Célja: Célok és indikátorok kapcsolata alapján meghatározott
intézményi indikátorrendszer szerepe az önértékelésen alapuló
minőségirányítási rendszerben.
Tartalmi elemek:
 Célok és indikátorok kapcsolata.
 Intézményi célok és a működés kapcsolata.
 Az Egységes Szakképzési Minőségirányítási Keretrendszer
és az indikátorrendszer.

Cél – Eredmények – Adottságok elemzésén alapuló önértékelés és az ESZÖM modell.
 A folyamatmodell helye és szerepe az önértékelésben.
Szünet

11.30 – 11.45
’15
– 12.45

II. 2. Az intézményi célrendszer és az indikátorok kapcsolata
Célja:
Az intézményi célok és indikátorok összekapcsolásának jelentősége az önértékelés és minőségirányítási rendszer működtetésében.
A stratégiai célok és az intézményi célok közötti hierarchikus
kapcsolat, valamint a célok és a hatás és eredmény indikátorok
közötti kapcsolat megismerése és megértése gyakorlati példákon keresztül.
Tartalma:
 Az intézményi célok és indikátorok összekapcsolása során
az intézmények keressenek indikátorokat, amelyek az adott
cél teljesülését támogatják.
A feladathoz használják az ESZÖM Modellt is.
Ebéd

12.45 – 13.15
’30

II. 3. Az intézményi célok és a működés (folyamatok) kap- gyakorlat
csolata

13.15 –

A célok és indikátorok kapcsolata és az önértékelés kapcsolata
Célja: az intézményi célok és a működés (folyamatok) összekapcsolásának jelentősége az önértékelés és minőségirányítási
rendszer működtetésében.
A stratégiai célokhoz és intézményi célokhoz kapcsolódó tevékenységek (folyamatok, fejlesztési projektek), és a tevékenysé‐2‐

Tematikai egységek

Módszer

Időtartam

gek értékelését támogató indikátorok közötti kapcsolatrendszer
logikájának megismerése és megértése gyakorlati példákon keresztül.
Tartalma:
 Az intézményi célok és a működés összekapcsolása során
az intézmények keressenek tevékenységeket, folyamatokat,
amelyek az adott cél megvalósulását támogatják.
 Határozzanak meg a folyamatokhoz indikátorokat.
 Alkalmazzák a „Cél - Adottságok – Eredmények ” vizsgálatát
az intézményi példákra.
A feladat megoldása során használják az ESZMK folyamat modellt és az ESZÖM Modellt is.
Szünet

14.15 – 14.30
’15
Tematikai egységek

Módszer

Időtartam

III. Az intézményi adatszolgáltatást bemutató szoftver bemutatása, gyakorlati alkalmazása,
helye az ESZMK működtetésében
elő- 14.30 –
III.1. Az intézményi adatszolgáltatást támogató szoftver Plenáris
bemutatása, gyakorlati alkalmazása, helye az ESZMK mű- adás
+ demo
ködtetésében
Célja: Az adatszolgáltatást támogató szoftver felépítésének és
használatának bemutatása, szolgáltatásainak megismerése. A
szolgáltatások helye az ESZMK alkalmazásában.
III.1.1. Az intézményi adatszolgáltatást bemutató szoftver
gyakorlati alkalmazása I.



Az intézményi indikátorok osztályozása: kötelező, kulcsindikátor, ajánlott kulcsindikátor, benchmarking indikátorok feltöltése az adatszolgáltató informatikai rendszerbe.
Egyéb és saját intézményi indikátorok feltöltése az adatbázisba?

III.1.2. Az intézményi adatszolgáltatást bemutató szoftver
gyakorlati alkalmazása II.


ESZMK működtetéséhez szükséges szolgáltatások használata, lekérdezések, eredmények elemzése
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IV. PROJEKT FELADATOK
IV.1. Konzultáció, a felmerülő kérdések megbeszélése

Plenáris megbeszélés

V. A FELKÉSZÍTÉS ZÁRÁSA
Értékelő lapok kitöltése

Plenáris megbeszélés
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– 16.30

