
Europeiskt centrum för moderna språk (ECML) är en institution inom Europarådet som främjar hög kvalitet inom språkundervisning
i sina medlemsstater. http://www.ecml.at
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QUALITRAINING – EN GUIDE FÖR
KVALITETSSÄKRING
Den här publikationen är ett resultat av ett ECML-projekt som har
samordnats av Laura Muresan, Galya Mateva, Mary Rose,
Maria Matheidesz och Frank Heyworth.

MÅLGRUPP:
• Lärare och lärarutbildare (lärarstuderande, lärarfortbildare, mentorer, konsulter)

• Inspektörer och utbildare av inspektörer, informationsspridare som arrangerar seminarier
för pedagogisk ledning, yrkespersoner med ledande positioner inom nationella/regio-
nala organisationer och nätverk

INNEHÅLL:
Kvalitetssäkring berör inte längre bara institutioners högsta leding. Det av stor vikt att alla
inom utbildningsprocessen förstår sin roll inom systemet och bidrar till att öka kvaliteten på
utbildningsprocesser och resultaten av lärande.
"Kvalitetskultur" står i centrum för detta flerdimensionella, integrerande förhållningssätt, som
handlar om att inspirera berörda på alla nivåer inom en utbildningsprocess. Publikationen
innehåller material och instrument, som kan överföras eller anpassas till konkreta situationer
när det gäller t.ex. lärares vidareutveckling, och fortbildning inom kvalitetssäkring, projekt-
ledning och utvärdering. Fallstudierna och aktiviteterna som föreslås uppmanar läsarna att
ta reda på vad som fungerar bäst i deras egen undervisningssituation och att utveckla rele-
vanta, innovativa lösningar till identifierade behov. Användningsområdet spänner över allt
från grund- och gymnasieskola, till språkinstitutioner på universitet som är intresserade
av att öka sammanhanget mellan språkundervisning, inlärning och (själv)utvärdering, eller
nätverk av språkorganisationer och yrkesverksamma.

MERVÄRDE:
• Det användarvänliga, icke-normerande förhållningssättet till kvalitetsutveckling inom

utbildning, kopplar samman teori och praktik, och involverar olika typer av intresserade
målgrupper

• Den stora variationen av material och övningar för självreflektion och gruppdiskusion
bildar en bra struktur för utbyte av goda metoder

• Framgångssagor hämtade från verkligheten i en rad olika länder och sammanhang
illustrerar "kvalitetsarbete i praktiken"

PUBLIKATIONEN BESTÅR AV:
• en bok och en CD-rom på engelska (ISBN 978-92-871-6283-0) och tyska;
• webbplatsen http://qualitraining2.ecml.at, som innehåller publikationen QualiTraining -

A Training Guide for Quality Assurance och exempel på användningsområden i olika
nationella sammanhang.

UTVÄRDERING

"QualiTraining Guide" erbjuder
ett ramverk och verktyg för att
underlätta implementering av
kvalitetsprinciper och metoder
på gräsrotsnivå. Det är, således,
relevant både för individuell
professionell utveckling och
för arbetslag eller institutioner
som vill stärka sin "kvali-
tetskultur".


