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1. ĮVADAS
Kokyb÷s modelis – tai Kokyb÷s vadybos sistemos įrankis, sukurtas BDF kaip
“VQMS Project” (“VET Kokyb÷s vadybos sistema) projekto dalis
(http://www.vetquality.net/).
Šis modelis buvo įdiegtas kaip “Kokyb÷s labaratorija” ir pritaikytas projektui
QVETIS (Kokyb÷s treiningas).
Kokyb÷s labaratorija (“Q-Lab”) suteikia VET tiek÷jams galimybę nustatyti ir
steb÷ti šiuos procesus:
• procedūras ir strategijas, naudojamos mokymų kokyb÷s kontrolei užtikrinti;
• ar šios procedūros buvo sukurtos ir uždokumentuotos;
• jeigu procedūros buvo sukurtos, įdiegti šias procedūras;
• ar egzistuoja vietin÷ monitoringo sistema, kuri tur÷tų pad÷ti įvertinti
procedūrų efektyvumą ir prisid÷ti prie tobulinimo (jeigu tai įmanoma);
• kokie dažniausiai pasitaikę šios monitoringo sistemos įrodymai skirtingose
VET organizacijose;
• ar VET tiek÷jai perduoda informaciją apie kokyb÷s politiką ir procedūras ir
iki kokio lygio;
• turint galvoje ISO normos numatytas procedūras, kurioje iš jų kokyb÷s
kontrol÷ yra geriausiai suplanuota ir uždokumentuota.

Metodologija remiasi standartu ISO 9001:2000, kurio tikslas yra jo diegimas ir
lankstaus modelio sukūrimas. Šis modelis tur÷tų būti naudojamas skirtinguose
lygiuose – sistemos tiek÷jų, privačiose ir viešosiose VET organizacijose.
Potencialūs “Q-lab” vartotojai yra šie:
•

viešieji administratoriai: nacionaliniai, regioniniai ir vietiniai;

•

visuomenin÷s organizacijos (per fondus ir asociacijas);

•

socialiniai agentai: sąjungos ir verslo organizacijos;

•

švietimo, mokymų, socialin÷s ir įdarbinimo politikos ekspertai;

•

taikantieji VET.

Kokyb÷s laboratorijos tikslin÷s grup÷s yra šios:
•

tiekiantieji VET;

•

viešieji administratoriai;

•

savivaldos įstaigos;
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•

verslo asociacijos;

•

mažosios ir vidutin÷s kompanijos;

•

mokytojai ir mokymų organizatoriai;

•

kokyb÷s vertintojai.

Tam, kad patektum÷te į interneto svetainę, pirmiausiai apsilankykite
http://www.traininginquality.eu, raskite “QLAB Platform” skyrių ir
paspauskite ant “Vartotojo vardas” (“Users login”), kur būsite paprašyti
pateikti savo vartotojo vardą ir slaptažodį.

Po to, kai juos suvesite, atsidursite Kokyb÷s laboratorijoje, kuri padalinta į
skyrius. Visi skyriai išvardinti pagrindinio puslapio meniu kair÷je pus÷je.

2. MOKYMŲ TIEKöJAI
Organizacija
Skyriuje “Organizacija” tur÷tų būti suteikta informacija apie mokymų centrą,
darbuotojų profilių detal÷s, o taip pat visa informacija apie centre vykdomą veiklą.
Šis skyrius padalintas į kelis kitus skyrelius, kuriuos galima pasiekti paspaudus
ant puslapio viršuje esančių nuorodų. Šios nuorodos yra:
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Prid÷ti organizaciją
Po to, kai nuoroda pasirinkta, tur÷site galimybę užregistruoti mokymų centrą
Kokyb÷s laboratorijoje. Tam, kad gal÷tum÷te tai atlikti, jūsų bus paprašyta
užpildyti kelis anketos skyrius. Privalomieji laukai bus pažym÷ti žvaigždut÷mis.
Tam, kad išsaugtum÷te informaciją, naudokite opciją “Saugoti” (“Save”).
Naudokite opciją “Trinti” (“Delete”), jeigu norite pašalinti informaciją. Sekantys
skyreliai privalo būti užpildyti:
•

organizacijos statusas (pavaldi ar ne);

•

oficialūs ir komerciniai organizacijos ar centro pavadinimai;

•

PVM mok÷tojo kodas;

• šalis, regionas arba provincija, o taip pat ir miestas, kuriame įsikūrusi
organizacija ar centras;
•

adresas, pašto indeksas, telefono ir fakso numeriai;

•

elektroninio pašto adresas ir interneto svetain÷;

• sertifikacijos, kurią turi organizaciją, tipas ir metai, kuriais ši sertifikacija
suteikta, o taip pat ekonominis veiklos sektorius bei veiklos tipas;
•

viešoji ar privati organizacija;

•

organizacijos tipas ir dydis (darbuotojų skaičius);

•
•

departamentų skaičius organizacijoje ar centre;
tam, kad prid÷ti naują departamentą, pasirinkite “Pasirinkti naują” (“Add
new”). Šią funkciją rasite viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.
Įrašykite organizacijos, kurią norite prid÷ti, pavadinimą ir pasirinkite
funkciją “Saugoti” (“Save”). Jeigu norite ištrinti ar pakeisti jau esantį
elementą, tiesiog paspauskite “Trinti/Keisti” (“Delete/Modify”).

•

organizacijos veiklos apibūdinimas kartu su atitinkamais komentarais.

Būtina nurodyti, ar organizacija (ar centras) šiuo metu naudojasi sistema
(pasirinkti “Aktyvus” (“Active”), ar yra buvęs vartotojas. Pasirinkimo funckiją
rasite puslapio apatiniame dešiniajame kampe.
Po to, kai visa ši informacija yra suvesta, ją reikia išsaugoti pasirinkus klavišą
“Saugoti” (“Save”). Po to jums bus suteikta galimyb÷ įvesti kontaktinę atsakingo
asmens informaciją bei įrašyti organizacinį planą. Ši informacija gali būti suvesta
organizacijos, kuri registruoja kitą organizaciją, tačiau labai rekomenduojama šią
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informaciją suteikti pačiai organizacijai, kai tik ji gauna prisijungimą prie
laboratorijos.
Būtina tur÷ti galvoje, kad tam, jog organizacija gal÷tų pateikti savo informaciją,
jai reikia iš anksto užregistruoti bent vieną asmenį kaip atsakingąjį vadovą ar
žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovą (žiūr÷ti skyrių “Žmogiškieji ištekliai”).
Po to, kai organizacijos atstovas gauna prisijungimo kodus, į sistemą galima
įrašyti trūkstamą informaciją apie centrą.
Mano organizacija
Kai nuoroda pasirinkta, ekrane pasirodys svarbiausi faktai apie jūsų atstovaujamą
organizaciją. Jums pageidaujant šią informaciją galima keisti, tačiau prisiminkite,
kad žvaigždute pažym÷ti laukai privalo būti užpildyti. Paspauskite „Saugoti“
(„Save“), jeigu norite išsaugoti informaciją, ir „Trinti“, jeigu norite pašalinti visus
laukus. Anketoje yra tokie skyriai:
•

organizacijos statusas (pavaldi ar ne);

•

oficialūs ir komerciniai organizacijos ar centro pavadinimai;

•

PVM mok÷tojo kodas;

• šalis, regionas arba provincija, o taip pat ir miestas, kuriame įsikūrusi
organizacija ar centras;
•

adresas, pašto indeksas, telefono ir fakso numeriai;

•

elektroninio pašto adresas ir interneto svetain÷;

• sertifikacijos, kurią turi organizaciją, tipas ir metai, kuriais ši sertifikacija
suteikta, o taip pat ekonominis veiklos sektorius bei veiklos tipas;
•

viešoji ar privati organizacija;

•

organizacijos tipas ir dydis (darbuotojų skaičius);

•
•

departamentų skaičius organizacijoje ar centre;
tam, kad prid÷ti naują departamentą, pasirinkite “Pasirinkti naują” (“Add
new”). Šią funkciją rasite viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.
Įrašykite organizacijos, kurią norite prid÷ti, pavadinimą ir pasirinkite
funkciją “Saugoti” (“Save”). Jeigu norite ištrinti ar pakeisti jau esantį
elementą, tiesiog paspauskite “Trinti/Keisti” (“Delete/Modify”).

•

organizacijos veiklos apibūdinimas kartu su atitinkamais komentarais;
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•

centro logotipas (tam, kad jis būtų įkrautas, paspauskite “Tirti”
(“Examine”) ir atsisiųskite jį iš savo kompiuterio kietojo disko);

•

kontaktiniai duomenys už centrą atsakingo asmens, o taip pat ir
kiti kontaktai.

Būtina nurodyti, ar organizacija (ar centras) šiuo metu naudojasi
sistema (pasirinkti “Aktyvus” (“Active”), ar yra buvęs vartotojas.
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Organizacijų sąrašas
Šiame skyriuje gal÷site pamatyti savo centro pavadinimą. Jeigu jums suteiktos
administratoriaus teis÷s, taip pat gal÷site pamatyti sąrašą organizacijų, kurias
jūs šiuo metu kuruojate.
Sąraše pasirodanti informacija atrodo taip: mokymo centrų pavadinimai,
žym÷jimas, ar organizacija šiuo metu naudojasi sistema (aktyvi), ar yra buvęs
vartotojas, šalis kurioje įsikūrusi organizacija ir kontaktinio asmens elektroninio
pašto adresas. Administratoriui suteikiama teis÷ pasirinkti skirtingų centrų
pavadinimus ir peržiūr÷ti jų informaciją, tarp kurios bus ir ta, kurią organizacija
suteik÷ „Mano organizacija“ skyriaus anketoje.

Bendrieji profiliai
Jeigu pasirinksite šią nuorodą, tur÷site galimybę pamatyti skirtingus
pareigybinius profilius, kurie egzistuoja užsiregistravusiose organizacijose ir
centruose:
- administratorius;
- žmogiškųjų išteklių padalinio vadovas;
- mokytojas/mokymų organizatorius;
- administracijos darbuotojai;
- mokinys;
- vertintojas;
- svečias.
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Kiekvienam šių profilių priskiriami leidimai atlikti tam tikrus veiksmus.
Paspaudus ant norimo pareigybinio profilio ekrane pasirodo skyrių ir
skyrelių sąrašas, kuriame nurodyti konkretūs veiksmai, priskirti
konkrečioms pareigoms (“Skaityti”, “Sukurti”, “Keisti”, “Trinti”, “Atsisiųsti”,
kita).

f Add Organisation f My Organisation f Index of Organisations
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