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EEuurrooppeeaann  QQuuaalliittyy  aanndd  PPrrooffiicciieennccyy  SSttaannddaarrddss  
 

DDrr..  MMaarriiaa  MMAATTHHEEIIDDEESSZZ  

  

TThhiiss  pplleennaarryy  ttaallkk  ggaavvee  aann  oovveerrvviieeww  ooff  tthhee  mmiissssiioonn  aanndd  aaccttiivviittiieess  ooff  EEAAQQUUAALLSS,,  tthhee  EEuurrooppeeaann  

AAssssoocciiaattiioonn  ffoorr  QQuuaalliittyy  LLaanngguuaaggee  SSeerrvviicceess..  

TThhee  AAssssoocciiaattiioonn  wwaass  ffoouunnddeedd  iinn  11999911  aass  aa  nnoonn--pprrooffiitt  oorrggaanniissaattiioonn..  IItt  iiss  rreeggiisstteerreedd  iinn  TTrriieessttee,,  

IIttaallyy..  EEAAQQUUAALLSS  hhaass  ppaarrttiicciippaattoorryy  ssttaattuuss  ttoo  tthhee  CCoouunncciill  ooff  EEuurrooppee  ffoorr  tthhee  tteeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  ooff  

llaanngguuaaggeess..  IIttss  mmaaiinn  mmiissssiioonn  iiss  ttoo  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  llaanngguuaaggee  eedduuccaattiioonn  iinn  EEuurrooppee  ((aanndd  

bbeeyyoonndd))  aanndd  hhaass  110044  mmeemmbbeerr  iinnssttiittuuttiioonnss  aanndd  2200  aassssoocciiaattee  mmeemmbbeerrss  iinn  2211  ccoouunnttrriieess..  EEAAQQUUAALLSS  

mmeemmbbeerrsshhiipp  iinncclluuddeess  ddiiffffeerreenntt  mmeemmbbeerrsshhiipp  ccaatteeggoorriieess::  

••  FFoouunnddeerr  mmeemmbbeerrss  aarree  iinnssttiittuuttiioonnss  wwhhiicchh  eessttaabblliisshheedd  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  

••  AAccccrreeddiitteedd  mmeemmbbeerrss  aarree  pprroovviiddeerrss  wwhhiicchh  hhaavvee  ddeemmoonnssttrraatteedd  iinn  aann  iinnssppeeccttiioonn  tthhaatt  tthheeyy  

ffuullllyy  mmeeeett  tthhee  ssttaannddaarrddss  ooff  tthhee  EEAAQQUUAALLSS  CChhaarrtteerrss  

••  AAssssoocciiaattee  mmeemmbbeerrss  iinncclluuddee  ccuullttuurraall  aaggeenncciieess,,  nnaattiioonnaall  aassssoocciiaattiioonnss,,  eexxaammiinnaattiioonn  bbooaarrddss,,  

eettcc..  wwhhiicchh  ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  qquuaalliittyy  llaanngguuaaggee  eedduuccaattiioonn  

••  IInnssppeeccttoorr  mmeemmbbeerrss  aarree  ffrreeee--llaannccee  iinnssppeeccttoorrss  wwiitthh  nnoo  aaffffiilliiaattiioonn  ttoo  mmeemmbbeerrss    

••  PPrroojjeecctt  ppaarrttnneerrss  aarree  oorrggaanniissaattiioonnss  nnoott  eelliiggiibbllee  ttoo  ffuullll  oorr  aassssoocciiaattee  mmeemmbbeerrsshhiipp      

EEAAQQUUAALLSS  iiss  ssppeecciiaall  aass  iitt  iiss  ppaann--EEuurrooppeeaann,,  iitt  rruunnss  tthhee  oonnllyy  iinntteerrnnaattiioonnaall  aaccccrreeddiittaattiioonn  sscchheemmee  

ffoorr  llaanngguuaaggee  eedduuccaattiioonn  ooff  aallll  kkiinnddss,,  wwhhiicchh  iiss  rriiggoorroouuss  bbuutt  ffaaiirr  aanndd  gguuaarraanntteeeess  qquuaalliittyy  iinn  aallll  aarreeaass  ooff  tthhee  

llaanngguuaaggee  tteeaacchhiinngg  pprroovviissiioonn  tthhrroouugghh  iinnssppeeccttiioonnss..  TThhee  aassssoocciiaattiioonn  hhaass  cclleeaarr  aanndd  ttrraannssppaarreenntt  vvaalluueess::  iitt  

ssuuppppoorrttss  pplluurriilliinngguuaalliissmm  aanndd  pplluurriiccuullttuurraall  uunnddeerrssttaannddiinngg..  IIttss  aaccttiivviittiieess  aaiimm  aatt  mmaaiinnttaaiinniinngg  aanndd  eennhhaanncciinngg  

qquuaalliittyy  aanndd  iinnvvoollvvee  lleeaaddiinngg  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeennttss..  EEAAQQUUAALLSS  hhaass  bbeeeenn  iinnvvoollvveedd  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  

EEuurrooppeeaann  pprroojjeeccttss::  

••  EEAAQQUUAALLSS  //  AALLTTEE  EEuurrooppeeaann  LLaanngguuaaggee  PPoorrttffoolliioo        wwwwww..eeeellpp..oorrgg    

••  CCEEFFRR  QQuuaalliittyy  MMaannaaggeemmeenntt  GGuuiiddee  

••  CCEEFFRR  PPoolliiccyy  FFoorruumm    

••  CCEEFFRR  SSttaannddaarrddiissaattiioonn    

••  WWoorrkkiinngg  PPaarrttyy  oonn  IInntteeggrraattiioonn  ooff  AAdduulltt  MMiiggrraannttss  

••  QQuuaalliittyy  eevvaalluuaattiioonn  ooff  oonn--lliinnee  tteeaacchheerr  ttrraaiinniinngg  ((LLeeoonnaarrddoo))  

TThhee  ssttaannddaarrddss  aarree  sseett  oouutt  iinn  tthhrreeee  CChhaarrtteerrss::  CChhaarrtteerr  ffoorr  CCoouurrssee  PPaarrttiicciippaannttss,,  ((ccoouurrssee  ddeelliivveerryy)),,  

SSttaaffff  CChhaarrtteerr  ((qquuaalliiffiiccaattiioonnss,,  eemmppllooyymmeenntt  tteerrmmss))  IInnffoorrmmaattiioonn  CChhaarrtteerr  ((ccoommpplleetteenneessss,,  aaccccuurraaccyy))..    

SSttaannddaarrddss  aarree  mmaaiinnttaaiinneedd  tthhrroouugghh  tthhrreeee--aannnnuuaall  eexxtteerrnnaall  iinnssppeeccttiioonnss,,  ccaarrrriieedd  oouutt  bbyy  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  tteeaamm  

ooff  qquuaalliiffiieedd  iinnssppeeccttoorrss,,  wwhhoo  rreegguullaarrllyy  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  ttrraaiinniinngg  aanndd  ssttaannddaarrddiissaattiioonn..  

AAss  aa  pprrooffeessssiioonnaall  aassssoocciiaattiioonn  ffoorr  llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg  EEAAQQUUAALLSS  pprroovviiddeess  ccoonnssiiddeerraabbllee  
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pprrooffeessssiioonnaall  ssuuppppoorrtt  ffoorr  tthhee  CCoommmmoonn  EEuurrooppeeaann  FFrraammeewwoorrkk  ooff  RReeffeerreennccee  ((CCEEFFRR))..  IItt  hhaass  bbeeeenn  iinnvvoollvveedd  iinn  

tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroodduuccttss::  

••  RReeffeerreennccee  aanndd  gguuiiddaannccee  mmaatteerriiaallss  ffoorr  MMeemmbbeerrss  

••  EEAAQQUUAALLSS--AALLTTEE  EEuurrooppeeaann  LLaanngguuaaggee  PPoorrttffoolliioo  

••  TTrraaiinniinngg  sseemmiinnaarrss  

••  PPaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  22000077  CCoouunncciill  ooff  EEuurrooppee  PPoolliiccyy  FFoorruumm    

••  SSyyllllaabbuuss  rreeffeerreennccee  ttoo  CCEEFFRR  lleevveellss  aanndd  ‘‘CCaann--ddoo’’  ssttaatteemmeennttss  cchheecckkeedd  iinn  iinnssppeeccttiioonnss  

  

TThhee  vviissiioonn  mmaanniiffeesstteedd  iinn  tthhee  CCEEFFRR  iiss  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  mmaaiinn  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  EEAAQQUUAALLSS  

iinnssppeeccttiioonnss  sscchheemmee::  CCEEFFRR  aaiimmss  aatt  aacccceessssiinngg  aanndd  aasssseessssiinngg  qquuaalliittyy,,  eennccoouurraaggiinngg  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ggoooodd  

pprraaccttiiccee,,  aassppiirriinngg  ttoo  ppeeddaaggooggiicc  eexxcceelllleennccee  aanndd  ddiiffffeerreennttiiaattiinngg  ffrroomm  tthhee  ccoommppeettiittiioonn  bbyy  ddeemmoonnssttrraattiinngg  aa  

EEuurrooppeeaann  ddiimmeennssiioonn..  

TThhee  pprrooffeessssiioonnaall  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  CCEEFFRR  ggooeess  bbeeyyoonndd  tthhee  iinnttrroodduuccttiioonn  ooff  aa  ccoohheerreenntt  lleevveell  ssyysstteemm  

ffoorr  aallll  llaanngguuaaggeess..  IItt  aallssoo  iinniittiiaatteedd  aa  ppaarraaddiiggmm  cchhaannggee  iinn  llaanngguuaaggee  eedduuccaattiioonn,,  wwhhiicchh  aaffffeeccttss  tthhee  wwhhoollee  

lleeaarrnniinngg  aanndd  tteeaacchhiinngg  pprroocceessss..    

CCEEFFRR  pprroommootteess  aann  aaccttiioonn--oorriieennttaatteedd  aapppprrooaacchh  ttoo  lleeaarrnniinngg::  wwiitthh  tthhee  ““ccaann  ddoo  oobbjjeeccttiivveess””  tthhee  mmaaiinn  

aaiimm  ooff  lleeaarrnniinngg  bbeeccoommeess  ttoo  aacchhiieevvee  cceerrttaaiinn  ppeerrffoorrmmaannccee  lleevveellss  iinn  wwhhaatt  lleeaarrnneerrss  nneeeedd  ttoo  ddoo  wwiitthh  tthhee  

llaanngguuaaggee,,  ssoo  llaanngguuaaggee  aanndd  ccoonntteenntt  ooff  lleeaarrnniinngg  iiss  sseelleecctteedd  ffoorr  ffuunnccttiioonnaall  rreeaassoonnss..  AAcccceeppttiinngg  ppaarrttiiaall  

ccoommppeetteenncceess  mmaakkeess  iitt  ppoossssiibbllee  ttoo  hhaavvee  ddiiffffeerreenntt  sskkiillllss  pprrooffiilleess  ffoorr  lleeaarrnneerrss..  TThhee  CCEEFFRR  ooffffeerrss  ttrraannssppaarreennccyy  

aass  iitt  iinnffoorrmmss  lleeaarrnneerrss;;  iinnvvoollvveess  tthheemm  iinn  sseettttiinngg  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  iinn  mmoonniittoorriinngg  tthheeiirr  oowwnn  pprrooggrreessss  aanndd  

aacchhiieevveemmeenntt..  SSeellff--aasssseessssmmeenntt  bbeeccoommeess  aann  iimmppoorrttaanntt  ffeeaattuurree  ooff  tthhee  llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg  pprroocceessss  aanndd  tthhee  

qquuaalliittaattiivvee  aassppeeccttss  ooff  llaanngguuaaggee  ppeerrffoorrmmaannccee  hhaavvee  pprriioorriittyy  wwhheenn  aasssseessssiinngg  llaanngguuaaggee  aabbiilliittyy..  TThhee  EEuurrooppeeaann  

LLaanngguuaaggee  PPoorrttffoolliioo  ((EELLPP))  sseerrvveess  aass  aa  ssoouurrccee  ooff  lleeaarrnniinngg  oobbjjeeccttiivveess  aanndd  aass  aa  ttooooll  ttoo  hheellpp  ssttuuddeennttss  ttoo  rreeccoorrdd  

aacchhiieevveemmeenntt  aanndd  pprrooggrreessss..  

TThhee  pphhiilloossoopphhyy  aanndd  pprrooffeessssiioonnaall  aapppprrooaacchh  ooff  CCEEFFRR  hhaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  iimmppaacctt  oonn  tthhee  ppllaannnniinngg  aanndd  

iimmpplleemmeennttiinngg  tthhee  lleeaarrnniinngg--tteeaacchhiinngg  pprroocceessss..  WWiitthh  tthhee  EEuurrooppeeaann  ddiimmeennssiioonn  ooff  tthhee  CCEEFFRR  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm,,  

wwhhiicchh  ddeessccrriibbeess  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  pphhiilloossoopphhyy  ooff  aann  iinnssttiittuuttiioonn,,  ggaaiinnss  ssppeecciiaall  iimmppoorrttaannccee..  BByy  tthhee  EEAAQQUUAALLSS  

ddeeffiinniittiioonn  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  iiss  ““aann  oovveerraallll  ddeessccrriippttiioonn  ooff  oobbjjeeccttiivveess,,  wwiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo  tthhee  lleevveellss  ooff  tthhee  

CCEEFFRR,,  iinncclluuddiinngg  aa  ffrraammeewwoorrkk  ooff  lleevveellss  aanndd  ggeenneerraall  ssttaatteemmeenntt  ooff  mmeeaannss  uusseedd  ttoo  aacchhiieevvee  tthheessee  oobbjjeeccttiivveess..””  

TThhee  ccoonntteenntt  ooff  tteeaacchhiinngg  aanndd  lleeaarrnniinngg  iiss  sseett  oouutt  iinn  tthhee  ssyyllllaabbuuss,,  wwhhiicchh  iiss  ““aa  mmeeaannss  ooff  ssppeecciiffyyiinngg  

aapppprroopprriiaattee  ccoouurrssee  ccoonntteenntt,,  aaiimmss  aanndd  lleeaarrnniinngg  oouuttccoommeess  ffoorr  tteeaacchheerrss  aanndd  ssttuuddeennttss  ((ee..gg..  tthhrroouugghh  

ddeessccrriippttiioonn  ooff  ccoouurrsseess));;  ssttaatteemmeennttss  ooff  ccoonntteenntt  ttoo  bbee  ccoovveerreedd  iinn  aa  cceerrttaaiinn  ppeerriioodd””..      

TThhee  EEAAQQUUAALLSS  iinnssppeeccttiioonn  hhaass  aa  ssttrroonngg  ffooccuuss  oonn  tteeaacchhiinngg  aanndd  iinnvvoollvveess  lleessssoonn  oobbsseerrvvaattiioonn  aass  tthhee  

mmaaiinn  ssoouurrccee  ooff  eevviiddeennccee  aabboouutt  ssttaannddaarrddss  ooff  tteeaacchhiinngg  aanndd  aaccaaddeemmiicc  mmaannaaggeemmeenntt..  WWhheenn  llooookkiinngg  aatt  

ssttaannddaarrddss  ooff  tteeaacchhiinngg  EEAAQQUUAALLSS  llooookkss  aatt  tthhee  ccoohheerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ccuurrrriiccuulluumm  aanndd  ssyyllllaabbuuss  aanndd  wwhhaatt  

ttaakkeess  ppllaaccee  iinn  tthhee  ccllaassssrroooomm..  TThhee  iinnssppeeccttoorrss  llooookk  ffoorr  eevviiddeennccee  ooff  ““eeffffeeccttiivvee  lleeaarrnniinngg””  aanndd  aasssseessss  tteeaacchhiinngg  
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ffrroomm  tthhee  lleeaarrnneerrss’’  ppooiinntt  ooff  vviieeww..  BBeellooww  aarree  tthhee  mmaaiinn  ffooccaall  ppooiinnttss  ffoorr  tthhee  ssttaannddaarrddss  ooff  tteeaacchhiinngg::  

••  eeffffiicciieenntt  oorrggaanniissaattiioonn  ooff  lleessssoonnss,,  wwiitthh  wwrriitttteenn  ppllaannss  aanndd//oorr  rreeccoorrddss,,  aa  llooggiiccaall  ffllooww  iinn  wwhhiicchh  

ssttuuddeennttss  uunnddeerrssttaanndd  wwhhaatt  tthheeyy  aarree  ddooiinngg  aanndd  hhooww  iitt  wwiillll  hheellpp  tthheemm  lleeaarrnn  aanndd  aacchhiieevvee  tthheeiirr  

lleeaarrnniinngg  aaiimmss,,  

••  tteeaacchheerrss’’  aabbiilliittyy  ttoo  uussee  aa  vvaarriieettyy  ooff  tteeaacchhiinngg  tteecchhnniiqquueess  aanndd  ttoo  oorrggaanniissee  ssttuuddeennttss  iinn  ddiiffffeerreenntt  

wwoorrkkiinngg  ggrroouuppss  ((iinnddiivviidduuaall,,  ppaaiirrss,,  ggrroouuppss)),,  aass  wweellll  aass  ttoo  pprreesseenntt  iinnffoorrmmaattiioonn,,  mmoonniittoorr  aanndd  

pprroovviiddee  ssuuppppoorrtt,,  aanndd  mmaannaaggee  cchhaannggeess  ooff  aaccttiivviittyy  eeffffiicciieennttllyy  aanndd  cclleeaarrllyy;;  

••  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  nneeeeddss  aanndd  iinntteerreessttss  ooff  iinnddiivviidduuaall  ssttuuddeennttss  aass  wweellll  aass  ooff  tthhee  wwhhoollee  ggrroouupp,,  ee..gg..  

bbyy  eennssuurriinngg  tthhaatt  ddiiffffeerreenntt  nneeeeddss  aanndd  aabbiilliittiieess  wwiitthhiinn  tthhee  ggrroouupp  aarree  ccaatteerreedd  ffoorr  wwiitthhoouutt  

aaffffeeccttiinngg  tthhee  wwoorrkk  ooff  tthhee  ggrroouupp;;  

••  uussee  ooff  vvaarriioouuss  tteeaacchhiinngg  mmeeddiiaa  wwhhiicchh  aarree  aapppprroopprriiaattee  ttoo  tthhee  aaggee,,  ttyyppee,,  aanndd  lleevveell  ooff  tthhee  ggrroouupp  

aanndd  ttoo  tthhee  aaiimmss  ooff  tthhee  lleessssoonnss::  tteexxttbbooookk,,  bbooaarrdd,,  hhaannddoouuttss,,  aauuddiioo  ccaasssseetttteess  eettcc;;  

  

AAlltthhoouugghh  tthhee  mmaaiinn  sseerrvviiccee  EEAAQQUUAALLSS  pprroovviiddeess  iiss  tthhee  iinnssppeeccttiioonn  sscchheemmee,,  iitt  iiss  aallssoo  iinnvvoollvveedd  iinn  

tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  pprrooffeessssiioonnaall  mmaatteerriiaallss  aanndd  sseemmiinnaarr  oouuttlliinneess  ffoorr  mmeemmbbeerrss,,  wwhhiicchh  aarree  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  

eelleeccttrroonniiccaallllyy..  TThheessee  iinncclluuddee::    

Seminars: 

••  AA  GGuuiiddee  ttoo  SSeellff--eevvaalluuaattiioonn  ffoorr  SScchhoooollss  

••  QQuuaalliittyy  iinn  tthhee  LLaanngguuaaggee  SScchhooooll  

••  MMaannaaggiinngg  tthhee  TTeeaacchhiinngg  TTeeaamm  

••  SSttaaffff  TTrraaiinniinngg  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  

••  MMaannaaggiinngg  AAsssseessssmmeenntt  iinn  tthhee  LLaanngguuaaggee  SScchhooooll  

••  MMaarrkkeettiinngg  tthhee  LLaanngguuaaggee  SScchhooooll  

Self-help Guides to 

••  CCEEFFRR  CCuurrrriiccuulluumm  &&  SSyyllllaabbuuss  DDeessiiggnn  

••  MMaannaaggiinngg  aanndd  AApppprraaiissiinngg  SSttaaffff  

••  TTeeaacchheerr  DDeevveellooppmmeenntt::  oobbsseerrvvaattiioonn,,  iinn--sseerrvviiccee  ttrraaiinniinngg,,  ppeerrffoorrmmaannccee  rreevviieeww..  

••  PPrraaccttiiccaall  ((HH))eellpp::  TThhee  EEAAQQUUAALLSS  GGuuiiddee  ttoo  iinnttrroodduucciinngg  tthhee  EEuurrooppeeaann  LLaanngguuaaggee  PPoorrttffoolliioo  iinn  

sscchhoooollss..    

IInn  NNoovveemmbbeerr  22000066  EEAAQQUUAALLSS  llaauunncchheedd  SSppeecciiaall  IInntteerreesstt  PPrroojjeeccttss  ((SSIIPPss))  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aarreeaass::  

••  SScchhooooll  ttwwiinnnniinngg  &&  nneettwwoorrkkiinngg  

••  TTeeaacchheerr  ttrraaiinniinngg  ((ee..gg..  eerrrroorr,,  pprroonnuunncciiaattiioonn  tteeaacchhiinngg))  

••  TTrraaiinniinngg  aaccaaddeemmiicc  mmaannaaggeerrss  

••  CCEEFFRR  CCaann--ddoo  ddeessccrriippttoorrss  ––  rreevviieeww,,  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

••  EELLPP  iimmpplleemmeennttaattiioonn  
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••  TToooollss  ttoo  ttrraannssllaattee  EEAAQQUUAALLSS  mmaatteerriiaallss    

••  QQuuaalliittyy  mmaannaaggeemmeenntt  gguuiiddee  ((QQMMSS  ,,  IISSOO  99000011))  

••  QQuuaalliittaattiivvee  rreesseeaarrcchh  

••  AAccccrreeddiittaattiioonn  ooff  oonn--lliinnee  llaanngguuaaggee  lleeaarrnniinngg  

••  AAccccrreeddiittaattiioonn  ooff  tteeaacchheerr  ttrraaiinniinngg  ccoouurrsseess..      

FFoorr  mmoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  vviissiitt  tthhee  EEAAQQUUAALLSS  wweebbssiittee  aatt  wwwwww..eeaaqquuaallss..oorrgg  oorr  ccoonnttaacctt  tthhee  

EEAAQQUUAALLSS  SSeeccrreettaarriiaatt  bbyy  ee--mmaaiill::  iinnffoo@@eeaaqquuaallss..oorrgg..  


