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E07: Az oktatók alkalmazásával kapcsolatos követelményekre, kompetenciáik 
fejlesztésével kapcsolatos módszerekre, teljesítményükkel kapcsolatos 
visszacsatolásra vonatkozó eljárás

7.1 Az eljárás célja

A  felnőttképzést  folytató  intézmény  oktatóinak  alkalmazásával,  kompetenciáik  fejlesztésével,

teljesítményük visszacsatolásával kapcsolatos követelményeinek meghatározása és folyamatleírása.

 

7.2 Érintett intézményi felelősségi szintek

7.3 Követelmények 

A 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról:

23. § (3) A felnőttképző minőségirányítási rendszere az alábbi dokumentumokból áll:  c) az oktatók

felkészültségével, az oktatói kompetenciáik folyamatos fejlesztésével kapcsolatos dokumentum, amely

tartalmazza:  ca) az oktatók alkalmazásával  kapcsolatos  követelményeket  és eljárást,  cb)  az oktatók

kompetenciáinak fejlesztésével kapcsolatos módszereket, cc) az oktatók teljesítményével kapcsolatos

visszacsatolásra vonatkozó eljárást.

2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről:

12.  §  (1)  j):  A képzési  programnak tartalmaznia  kell  a  képzési  program végrehajtásához szükséges

személyi és tárgyi feltételeket, valamint a képzéshez kapcsolódó egyéb speciális feltételeket és ezek

biztosításának módját.

16. § A felnőttképzőnek az alábbi dokumentumokat kell vezetnie, nyilvántartania és – a felnőttképzési

államigazgatási szerv ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében – nyolc évig megőriznie:

e) a képzés megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását szolgáló szerződések

eredeti példányát; g) az oktatók foglalkoztatásával összefüggő dokumentumokat.

7.4 Az eljárás leírása 

Követelmények Jellemző feladatok Felelősségi szint

Humán erőforrás igény 
jelentkezése

Az  intézmény  a  felnőttképzési  tevékenységben
elsősorban  a  meglévő  humán  erőforrásra
támaszkodik. 
Új  munkatárs  felvételének  és  feladatainak
koordinálása  a  képviseletre  jogosult  személy
feladata.
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A  leendő  munkatárs  munkakörének  megfelelő
kompetenciákat,  képzettségi  szintet és gyakorlatot
jellemzően a szakmai vezető vizsgálja meg, majd a
felvételt  a  képviseletre  jogosult  személy  hagyja
jóvá. 
Indokolt  esetben  a  képviseletre  jogosult  személy
és/vagy  a  szakmai  vezető  célfeladatokra  külső
dolgozó felvételét is engedélyezheti.

Új oktató felvétele A felvétel folyamata: 
Oktató  kiválasztása  végzettségi  követelmények
alapján   Szükség esetén személyes találkozás a
jelölttel  interjú  formájában   Szerződés
megkötése
Az  oktatókkal  szemben  támasztott  felvételi
alapkövetelmények:
-  képzési  programhoz  illeszkedő  szakmai
tapasztalat,
- jó kommunikációs és önreflexiós készség,
- taníthatóság, továbbképzés iránti elkötelezettség,
- jogszabályi feltételeknek és a képzési programban
meghatározottaknak  megfelelő  végzettség,
valamint a fentieknek megfelelő szakmai és oktatói
tapasztalat, gyakorlat.
Minden felnőttképzési  tevékenységben részt  vevő
oktatóval  szerződés  készül  a  felnőttképzési
tevékenység ellátására.  A szakmai vezető feladata
az oktatókkal szembeni követelmények és elvárások
meghatározása.  Az  oktatások  tervezésekor  előre
látható,  hogy  a  jóváhagyott  alvállalkozó  oktatók
teljesítik-e  az  adott  képzések  követelményeit
(szakmai  tudás,  végzettség,  gyakorlat)  illetve
mennyiségileg  lefedhetőek-e  velük  a  szükséges
óraszámok. 
Abban az esetben, ha bármely ok miatt új – eddig
még nem jóváhagyott – külső oktató alkalmazására
van szükség, a képviseletre jogosult személy, vagy
az általa megbízott munkatárs feladata a megfelelő
személy(ek)  megkeresése,  kiválasztása  és
felkészítésének megszervezése. 

Intézményi orientációs 
tájékoztató

Az intézményi orientációs tájékoztató keretében a
minőségirányítási  vezető  ismerteti  a  dolgozóval
leendő munkaterületét és minőségügyi ismertetőt
tart. 
Az  orientációs  tájékoztató  nem  új  oktató  esetén
aktuális  információk  megismertetésére  szolgálhat
(pl. jogszabályi változások stb.).
A  tájékoztatónak  pontos  programja  van,  az  ezen
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való  részvételről  jelenéléti  ív,  jegyzőkönyv
készülhet. A jegyzőkönyv tartalmazza a tájékoztató
tárgyát és idejét. 
Az  intézményi  orientációs  tájékoztató  tartalmi
elemei lehetnek: 
- szervezeti felépítés bemutatása,
- felnőttképzési tevékenység bemutatása,
-  minőségbiztosítási  rendszer  és  kapcsolódó
dokumentumainak bemutatása,
- jogszabályi környezet ismerete.

Oktatók/trénerek 
rendelkezésre állása

Az intézmény a képzési szükségletek alapján felméri
a szükséges humánerőforrás igényt és a potenciális
személyeket,  melyet  az  oktatói  nyilvántartási
adatbázisban  elérhetőséggel  nyilván  tart  és
folyamatosan  aktualizál.  A  felnőttképzési  oktatói
adatbázis  tartalmazza  az  (opcionális)  oktató
adatlapját, diplomamásolatát, és keretszerződését/
megbízási  szerződését  a  felnőttképzési
tevékenységre. 
Ennek  értelmében olyan  személyek  kiválasztására
kerül  sor,  akik  rendelkeznek  a  megfelelő
képzettséggel,  képesítéssel  és  gyakorlattal,  amely
birtokában lebonyolíthatók a képzések. 
A  tervezési  munka  során  először  azt  szükséges
megvizsgálni, hogy a meglévő oktatói adatbázisból
kik  azok,  akik  az  adott  képzési  program
megtartásához  megfelelő  gyakorlattal  és
végzettséggel rendelkeznek.
A tervezés második szakaszában felmérésre kerül,
hogy kik jöhetnek számításba az adott képzésnél, és
a tények összevetése után születik döntés az adott
képzést  megvalósító  oktatók  személyéről,  majd
velük  egyeztetve  általuk  elfogadva  alakítja  ki  az
intézmény  a  végleges  oktatói  listát  az  adott
képzésekhez. 

HR stratégia, fejlesztési 
módszerek

Az  intézmény  humánerőforrás  stratégiája
elsősorban  a  szakmai  és  pedagógiai
követelményeknek  leginkább  megfelelő  képzett
munkaerő megtartására és fejlesztésére irányul. Cél
a napi aktuális ismeretek megszerzése és az oktatók
szakmai  tudásának  szinten  tartása,  fejlesztése,
valamint  a  működéshez  szükséges  feltételeknek
való megfelelés. A fejlesztési rendszer kialakítása, a
megfelelő  módszerek  kijelölése  és  ütemezése  a
szakmai vezető vagy a képviseletre jogosult személy
feladata. 
Az  oktatók  fejlesztésére,  képzéseire  hat  óránál
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rövidebb időtartamú belső képzés keretében kerül
sor,  mely események dokumentálására az Oktatói
fejlesztői űrlap ajánlott.

Az értékelés módszere Az intézmény az oktatóinak munkáját folyamatosan
figyelemmel  kíséri  és  a  készségek  fejlődéséről
rendszeresen egyéni, szóbeli visszajelzést ad.
A  folyamatos  értékelés  a  következő  szempontok
figyelembevételével történik:
- az oktató fejlődésének értékelése,
- operatív feladatok végrehajtásának értékelése,
- adminisztratív és gazdálkodási tapasztalatok,
- óralátogatási jegyzőkönyvek eredményei,
- vezetői értékelések.

Óralátogatások Az  intézmény  mintavételes  eljárással,  folyamatos
óralátogatásokkal  ellenőrzi  képzéseit,  oktatóit.  Az
óralátogatások  ütemezésének  tervezésekor,  illetve
elrendelésekor  az  intézmény  az  alábbi
szempontokat veszi figyelembe:
- panasz az adott képzéssel/oktatóval kapcsolatban,
- a képzési program szerint megvalósított képzések 
száma, vizsgaeredményessége, lemorzsolódási 
aránya, elégedettségi eredményei,
- oktató tapasztalata, intézménynél oktatott 
képzések száma.
Az  óralátogatások  során  az  intézmény  megbízott
képviselője jelen van egy órán, az oktató munkájára
vonatkozó tapasztalatairól  feljegyzést  készít,  illetve
az  óra  végén  opcionálisan  a  csoporttól  szóban  is
rákérdez a benyomásokra.
Az óralátogatás során vizsgált szempontok:

- szakmai  kompetenciák:  az  oktató
tárgyismerete,  tervezés  és  kivitelezés,
óravezetés  -  az  oktató  által  alkalmazott
módszerek szakmai és pedagógiai, andragógiai
követelményeknek való megfelelése,
- személyes  kompetenciák:  az  oktató
megjelenése,  pontossága,  testbeszéde,
kapcsolata a résztvevőkkel.

Az óralátogatás  során tapasztaltakkal  kapcsolatban

az óralátogatást végző személy a fenti szempontok

vizsgálatán  túl  további  megjegyzéseket  tehet,

valamint  a  megállapításokra,  értékelésre

vonatkozóan az oktató is rögzítheti véleményét.

Oktatói értékelések Az  intézmény  az  oktatói  tevékenységet  az
óralátogatások  során,  az  egyéni,  szóbeli
visszajelzések  keretében,  illetve  a  felnőttképzési
tevékenységgel  kapcsolatos  vélemények
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visszacsatolása keretében értékeli.
Az  oktatói  tevékenységhez  tartozó  minősítési
szintek  az  óralátogatási  jegyzőkönyvek  (űrlapok)
adatai alapján kerülnek meghatározásra, melytől az
elégedettségmérés  oktatókra  vonatkozó  adatai,  a
résztvevők  és  partnerek  visszajelzései,  illetve  a
vezetőség  észrevételei  alapján  a  vezetőségi
átvizsgálás  keretében  az  oktatói  teljesítményekkel
kapcsolatos  adatok  elemzése,  értékelése  során  az
intézmény eltérhet.

Oktatói minősítés szintjei - Kiváló
- Megfelelő

- Nem megfelelő

Az az  oktató,  akire  a  vizsgálati időszakban  panasz

érkezik, nem kaphat ’Kiváló’ minősítést.

Másodszori  ’Nem  megfelelő’  minősítés  esetén

fegyelmi  eljárás,  és/vagy  elbocsátás  szankciót

alkalmazhat az intézmény.

Egyéb folyamatelem Az eljáráshoz nem tartozik további szabályozás. Szint

7.5 Minőségi jellemzők (indikátorok) 

A minőségi jellemzőket az U01 Minőségi jellemzők és célértékek űrlap tartalmazza.

7.6 Lehetséges kimeneti dokumentumok 

Kapcsolódó dokumentum Dokumentum formája

Oktatói fejlesztői űrlap U02 – Oktatói fejlesztői űrlap

Oktatói adatlap Formanyomtatvány: U03 – Oktatói adatlap

Oktatói  megállapodások,  szerződések,

Dokumentumok, igazolások, bizonyítványok

Külső dokumentum

Felnőttképzési  tevékenységgel  kapcsolatos
elégedettségmérő űrlap

Formanyomtatvány:  U10  -  Felnőttképzési
tevékenységgel  kapcsolatos  elégedett-
ségmérő űrlap

Óralátogatási űrlap Formanyomtatvány: U04 – Óralátogatási 
űrlap

Az  oktatói  teljesítményekkel  kapcsolatos  adatok
elemzése

Formanyomtatvány: U08 – Vezetőségi 
átvizsgálás

Egyéb dokumentum Formanyomtatvány: Egyéb
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