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TRATNYEK MAGDOLNA 

Együttműködésen alapuló 

minőségfejlesztés a szakképzésben  

Bepillantás egy nemzetközi projektbe  

 

A Pécsi Tudományegyetem 2009 és 2011 között együttműködő partnerként vesz 

részt a Leonardo da Vinci Program által támogatott, nemzetközi együttműködésben 

megvalósuló, a szakképzési rendszerek partnerségen alapuló minőségfejlesztését 

célul tűző projekt fejlesztésében és megvalósításában. 

A VETWORKS (szakképzési hálózatok minőségfejlesztése) projektben 6 ország, 

szakképzéssel (is) foglalkozó szervezete vesz részt.  

A projekt az alábbi partnerek együttműködésével valósul meg:  

Cracow University of Economics/Krakkói Közgazdasági Egyetem – Lengyelor-

szág – a pályázatot benyújtó intézmény – koordinátor  

P&W Praxis und Wissenschaft projekt Gmbh Ingolstadt Kutatóközpont– Német-

ország – partner1 

Pécsi Tudományegyetem – Magyarország – partner2 

NEXUS Europe Ltd. Dublin Kutatóintézet– Írország – partner3 

Gesellschaft fuer Arbeit und Bildung der Chance B GMBH nonprofit szervezet – 

Ausztria – partner4 

XXI INVESLAN, S.L.  KKV – Spanyolország – partner5 

IDEC SA Szakképzési Vállalkozás – Görögország – partner6 
 

Az egyes partnerek által képviselt szervezetek céljaikat, felépítésüket és tevé-

kenységüket illetően is különböznek egymástól, ezzel is reprezentálva a szakképzés-

ben résztvevő szervezetek sokféleségét, egyúttal biztosítva az egymástól tanulást, a 

többféle nézőpont érvényesülését a projekt megvalósulásában. Ugyanakkor lehető-

ség annak bizonyítására is, hogy a projekt során fejlesztendő és kipróbálandó SPEAK 

modell alkalmas a legkülönfélébb, szakképzéssel foglalkozó  szervezetek, együttmű-

ködések fejlesztésére, minőségbiztosításának megvalósítására. Valamennyi közre-

működő szervezet közös jellemzője, hogy tevékenységüket partnerségben végzik  

más, társadalmi, szakmai szervezetekkel. 

Az elmúlt néhány esztendő egész életen át tartó tanulási politikáinak köszönhe-

tően Európaszerte jelentősen növekedésnek indultak a szakképzési hálózatok egy 

olyan erős tendenciát jelezve, mely szorosabb együttműködésre készteti az oktatás 

és képzés különböző szervezeteit és szektorait. Az együttműködésben, hálózatokban, 

társadalmi és szakmai partnerek szoros együttműködésével megvalósuló szakképzés 

fejlesztése új módszereket, eszközöket követel meg.  A napjainkban hozzáférhető 

oktatás/képzés tervezését, megfigyelését és a szolgáltatók értékelését támogató mi-

nőségbiztosítási eszközök és módszerek nem felelnek meg az új követelményeknek. 

Mindezeket azért hozták létre, hogy önálló intézmények minőségének, vagy belső 
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képzési folyamatainak és struktúráinak menedzselését segítsék, így nehézkesen já-

rulhatnak hozzá az együttműködésre épülő minőségi folyamatokhoz a formálódó 

tanulási hálózatokban megvalósuló folyamatok minőségbiztosításához.  

A VETWORKS projekt célja éppen ennek az új megközelítéssel, kialakuló gyakor-

lattal bíró szakképzési struktúrának a segítése egy olyan tervező-fejlesztő eszköz-

rendszer segítségével, mely lehetőséget biztosít minden együttműködő fél számára a 

folyamatokban való valós és aktív közreműködésre. 

A projekt részletesebb céljai: 

− CQAF (Közös minőségbiztosítási keretrendszer) megvalósítása.  

− Önértékelésen alapuló fejlesztés megvalósítása. 

− Rendszerezett adatok biztosítása a szakképzés és felnőttképzés tervezésével 

kapcsolatosan. 

− Közös tervezés, valamennyi partner bevonásával. 

− Minőség és hatékonyság fejlesztése. 

− Közös minőségfejlesztési kultúra kialakítása. 

− Partnerségben megvalósuló minőségfejlesztés. 

A Pécsi Tudományegyetem a Tanuló Város – Régió Fórumban résztvevő partne-

rekkel való együttes munka során kívánja kifejleszteni és kipróbálni a SPEAK (Stra-

tegic Planning, Evaluation and Knowledge Networking) nevű minőségfejlesztő esz-

közt. A SPEAK modellt az ír NEXUS Europe Ltd kutatóintézet munkatársai fejlesztet-

ték ki és Írországban több mint 3000 szervezetben alkalmazzák, pl. családsegítő 

központokban, ifjúsági és egészségügyi hálózatokban, sportfejlesztésekben, a ki-

sebbségekkel foglalkozó szervezetekben, hogy csak néhány példát említsünk. Euró-

pa több országában és Európán kívül is találhatunk példákat a SPEAK alkalmazására. 

A program kidolgozói a SPEAK-et két szinten értelmezik és ajánlják alkalmazás-

ra, a projekt és a program szintjén. A projekt változatot abban az esetben alkalmaz-

ható, ahol csak egy adott hálózat működik. Ilyen az ausztriai partnerünknél működő 

Chance B projekt. Ebben az esetben a SPEAK-et a stáb, az önkéntesek és a helyi 

résztvevők, a projekthez kapcsolódó szervezetek illetve azok munkatársai alkalmaz-

zák. Ugyanakkor ez a projekt-szintű tervezés használható programokban is akkor, ha 

abban több különböző projekt hasonló munkát végez. (Pl. Bajor Tanuló Régió, Pécsi 

Tanuló Város – Régió Fórum) 

Projekt-szintű alkalmazás esetén a rendszer a következőket nyújtja: 

1. Mint tervező eszköz valamennyi résztvevő számára segítséget nyújt a külde-

tés megfogalmazásában, a célok tisztázásában és meghatározásában. A teljes 

folyamat ideje alatt elérhető valamennyi érdekelt fél számára.  

2. Segíti a személyi erőforrások felhasználásának figyelemmel kísérését.  

3. Segíti a folyamatok fejlesztését, megvalósulásának nyomon követését évről évre. 

4. Lehetővé teszi a tevékenység egyszerű dokumentálását, az adatok feldolgozá-

sát, összegzését és megjelenítését. 

5. Összegezve a SPEAK megkönnyíti a tervezési és ellenőrzési folyamatokat, mi-

közben a teljes folyamatban biztosítja a projektben közreműködők alkotó, 

konstruktív részvételét. 

Programszintű alkalmazás esetén: 

1. Hasznosítható formában összegzi a célokat és a projektek hatásait. Lehetősé-

get biztosít a kvantitatív és kvalitatív elemzésekre. 
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2. Segíti az azonos feladatot ellátó projektek tevékenységének összehangolását. 

3. Az adatok megjelenítésével és értelmezésével betekintést enged a fejleszté-

sekbe, a megoldandó feladatokba és az eredményekbe a megvalósulás teljes 

folyamatában. 

Joggal vetődik fel a kérdés, hogy miért éppen a SPEAK lehet az az eszköz, mely 

eredményesen segítheti a partnerségben megvalósuló szakképzés fejlesztését, a 

CQAF megvalósítását. 

Megvizsgálva a SPEAK elemeit, ismerősnek tűnhet a rendszer más minőségbizto-

sítási modellekből. 

A SPEAK MODELL

Projekt – környezet Audit Környezet és projekt 
indikátorok

Működési terület.
Aktuális kérdések

Lehetséges válaszok

Projekt célok
Módszerek
Résztvevők

Projekt célok 
megvalósulása

Tágabbkörnyezetre, 
közösségre 

gyakorolt hatás

 
A modell tartalmazza a működési környezet vizsgálatát, a célok megfogalmazá-

sát, a projektcélokat, valamint a környezetre gyakorolt hatást.  

A fenti ábra bal oldalán a projekt és környezete egyfajta vizsgálata található. A 

jobb oldalon láthatjuk azokat a területeket,  melyek mentén vizsgálható, hogy mit ér 

el a projekt a célcsoporttal kapcsolatban, illetve milyen hatással bír a környezetre 

vonatkozóan. Az ábra felső fele a projekt működési környezetére vonatkozik, az alsó 

fele a tevékenységeket és módszereket tartalmazza. 

Működési terület: az a környezet, ahol a projekt működik és ahol a változások 

várhatók. Ez az elem a projekt konceptuális kezdőpontja. Itt történik a szereplők és a 

vizsgált terület (esetünkben a szakképzés) jellemzőinek számba vétele, illetve a 

szakképzéssel kapcsolatos szükségletek, az adható releváns válaszok megfogalmazá-

sa függetlenül magától a projekttől. 

A közös (együttműködésen alapuló) tervezés – melyben a fenntartó, a szakképző 

intézmény a kamara és más érintett szervezetek is részt vesznek  – alapvetően bizto-

sítja hogy kialakuljon egy közös vélemény a szakképzés problémáinak megoldására.  

Projekt-környezet 

A projekt környezetének, működésének részletes elemzése. A projekt célja, for-

rások, elvárt eredmények, munkamódszerek, együttműködő partnerek  körének meg-

határozása, melyek a ciklus közben az eredmények illetve a visszajelzések következ-

tében változhatnak. 

Projekt-célok 

A projektről nyújtanak információt és egyfajta kollektív megfontolást/értékelést 
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tesznek lehetővé. A projekt közvetlen kimeneti indikátorait a stáb, vagyis a projekt-

ben közvetlenül dolgozók (tanárok, szakoktatók) határozzák meg.  

A kimenetet kvalitatív és kvantitatív mutatók is meghatározhatják. Vonatkoz-

hatnak az eltöltött munkanapokra, a tárgyi környezetre, a kliensekkel való fogla lko-

zásra stb. A kimenetieket a speciális célcsoporthoz és a célokhoz kell  viszonyítani. 

Hatás-indikátorok 

A stáb, a döntéshozók, az önkéntesek együttesen határozzák meg, hogy milyen 

változásokat értek el a célcsoportra vonatkozóan. Visszajelzések a célokra, a mód-

szerekre, a mérföldkövekre… 

Ezután újra indul a kör a társadalmi környezet felülvizsgálatával. Az egésznek a 

folyamatos reflexió és felülvizsgálat, fejlesztés a lényege. 

Az első SPEAK ciklus megvalósítása – végig vitele általában 12 hónapot vesz 

igénybe. 

A SPEAK modell egyedisége, többlete egy speciális szoftver-támogatásban rejlik. 

Az adott szervezetben együttműködő partnerek, közreműködők közösen dolgozzák 

ki az alkalmazandó OS – Régió szoftver elemeit, melyeket a NEXUS munkatársai 

foglalnak működő rendszerbe. Így biztosított a minőségfejlesztési rendszer adott 

környezetre, szervezetre, a szervezet által megfogalmazott célokra vonatkoztatása. 

Miután a rendszer online működésen alapul, valamennyi partner folyamatosan és 

egyszerűen jelezheti az adott indikátorral kapcsolatos tapasztalatait, véleményét. A 

rendszer lehetőséget biztosít a partnerek jelzéseinek összegzésére, ezáltal az azonos-

ságok és különbségek megjelenítésére, az eredmények összegzésére, amellyel meg-

valósulhat az adott periódus elemzése, illetve az eredmények alapul szolgálhatnak a 

következő ciklus tervezéséhez. 

A VETWORKS projekt keretében a Tanuló Város – Régió Fórum szakképzésben 

érdekelt partnereit vontuk be ebbe a folyamatba. Eddig két találkozót tartottunk, 

amelyeken a résztvevők (intézményfenntartók, kamara, szakképző intézmények, 

felsőoktatási intézmény képviselői) megfogalmazták a célokat, és az indikátorokat. 

A találkozókon megfogalmazódott, hogy a SPEAK kipróbálásának szakaszában a 

szakképzésben résztvevő 15-25 éves korosztály gyakorlati képzésével kapcsolatos 

kérdéseire keressük a válaszokat. A célcsoportba tartoznak még a korai iskolaelha-

gyók, a szakképzettség megszerzése előtt az iskolarendszerből kihullók a 11.12.13. 

évfolyamokon. 

A munkacsoport az alábbi területekre vonatkozóan fogalmazta meg a SPEAK se-

gítségével vizsgálandó kérdéseit a szakképzés tekintetében.  

Szakoktatók képzése – a gyakorlati oktatók képzésének, továbbképzésének meg-

felelősége, illetve problémái. 

Módszertani és szakmai felkészültség- a gyakorlati oktatók szakmai és módszer-

tani felkészültsége sokszor nem megfelelő. Nem vonzó a jó szakembereknek az 

oktatói pálya. 

A technikai felszereltség, gyakorlati képzőhelyek infrastruktúrája. A követelmé-

nyek nem pontosan meghatározottak. Nincsenek meghatározva az infrastruktúrára és 

a gyakorlati képzés eszközrendszerére vonatkozó standardok.  

A gyakorlati képzés tartalma. Szoros kapcsolatban kell állnia a munkáltatók igé-

nyeivel. A termelést végző üzemek alkalmasak és/vagy hajlandók – e a szakmunkás-

tanulókkal megfelelően foglalkozni? 

Moduláris képzési rendszer. A gyakorlati képzőhelyeken megvalósuló képzés nem 

fedi teljes mértékben a modulok tartalmát, sok esetben aszinkronitás tapasztalható. 
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A magatartási problémákkal küzdő fiatalok képzésben tartása . A „kihelyezés”, a 

valós munkahelyen megvalósuló gyakorlati képzés az ő esetükben még nehezebb, a 

munkáltatók általában nem fogadják szívesen őket. 

Fogadókészség hiánya. A felsőbb évfolyamosokat a munkáltatók szívesebben 

fogadják. 

Adminisztrációs problémák. A kisebb szervezettel rendelkezők nem tudják vál-

lalni a tanulók gyakorlati képzésével kapcsolatos adminisztrációt, így sokszor éppen 

a kismesterségek, hiányszakmák gyakorlati képzése nem megfelelően megoldott.  

A gyakorlati képzés finanszírozási rendszerének bonyolultsága – összefügg az 

adminisztráció bonyolultságával. Egyéni vállalkozók, kisebb munkáltatók nem ren-

delkeznek a szükséges adminisztráció elvégzéséhez szükséges kapacitással.  

Szocializációs problémák, pályaorientációs problémák . A továbbtanulás előtt ál-

ló fiatalok nem kapnak megfelelő tanácsadást a pályaválasztást illetően. Sok esetben 

kényszerválasztás jellemző az igazi, érdeklődésből és reális lehetőségekből fakadó 

választás helyett. A munkakultúra és viselkedéskultúra hiánya akadályozza a fiata-

lok gyakorlati képzését. 

A középfok expanziója. A középfokú képzésben a gimnáziumok felülreprezen-

táltsága miatt a szakképzésbe többnyire az alulmotivált, nagyon gyenge tanulási 

képességekkel és tudással rendelkező tanulók kerülnek. 

Az alapkészségek alacsony szintje. Az általános iskolából nagy számban elégte-

len tudással, alacsony szintű alapkészségekkel kerülnek a tanulók a szakképző in-

tézményekbe. 

Bonyolult vizsgarendszer. Szervezési nehézségek. Több napos (hetes) vizsgák 

nagy terheket rónak a szervezőkre és a tanulókra is. 

Tanulószerződés. A munkahelyek nem motiváltak megfelelő mértékben arra, 

hogy szerepet vállaljanak a szakképzésben. A tanulószerződés túl sok adminisztráci-

óval jár, ami főként a kisvállalkozásoknak okoz sokszor leküzdhetetlen problémát. 

Ennélfogva sokszor a hiányszakmák, kézműves szakmák gyakorlati oktatása nem 

megoldott. 

A VETWORKS-projekt magyarországi kipróbálásában közreműködő partnerek te-

hát a fenti kérdésekre keresik a választ, törekszenek a valós okok feltárása, a fejlesz-

tési lehetőségek megfogalmazására. Az egyes kérdéskörökkel kapcsolatos vélemé-

nyüket, tapasztalataikat, javaslataikat a NEXUS munkatársai által kifejlesztésre kerülő 

számítógépes programban rögzíthetik. Így a kérdésekben érintett valamennyi partner 

közvetlen véleményét megismerhetjük, a döntéshozóknak, szakképzés szervezésben 

és működtetésben érdekelt szervezeteknek, intézményeknek széles bázisú információ 

áll majd rendelkezésére a gyakorlati képzéssel kapcsolatban, hiszen az alkalmazók 

között ott vannak a szakképző intézmények, fenntartók, kamarák, munkáltatók, 

szakképzéssel foglalkozó kutatók képviselői. 

Jelenleg a program fejlesztése folyik, vagyis a magyar kollégák által megfogal-

mazott kérdéskörök programba integrálása, ezt követően kerül sor az alkalmazók 

felkészítésére, majd 2010 őszén a program kipróbálása. Amennyiben a rendszer 

beváltja az alkalmazásához fűzött reményeket,  hosszú távon eszköze lehet a partner-

ségben megvalósuló szakképzés minőségfejlesztésének, a folyamatok tervezésének, 

értékelésének. 

További tájékozódási lehetőségek a projekt honlapján: www.vetworks.pl 

 


