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Projekto pagrindimas.
Tęstiniame mokyme visada buvo skiriamas didelis dėmesys kokybei. Kiekvienas motyvuotas darbuotojas, susidūręs su
sunkumais, siekia pagerinti savo darbą. Tuo tikslu neretai pasinaudojama tęstinio mokymo paslaugomis. Kiekvienas
lektorius svarsto, ypač kai seminaras nelabai pavyksta, kaip kitą seminarą organizuoti geriau. Kokybės vystymas yra
integrali tęstinio mokymo paslaugas teikiančios organizacijos kasdieninio darbo dalis. Dažnai manoma, kad kokybę gali
užtikrinti organizacijos veiklos sertifikavimas. Deja, sertifikavimas neužtikrina nuolatinio kokybės gerinimo proceso, kurio
esmė nuolatinis tęstinio mokymo paslaugas teikiančios organizacijos ir besimokančiųjų analizė ir pagrindimas ir
reflekcija, kodėl jie to / taip moko / mokosi. Tik į besimokantįjį orientuotas kokybės vertinimas pateikia praktinę ir
efektyvią kokybės valdymo sistemą, grindžiamą mokymo procesu ir akcentuojančią besimokantįjį.
Į besimokantįjį orientuotas kokybės modelis (LQW®) yra vienas iš nedaugelio tiesiogiai tęstinio mokymo paslaugas
teikiančioms organizacijoms skirtas kokybės tobulinimo ir testavimo instrumentas, kurio atspirties taškas yra
besimokantysis. LQW® nagrinėja įvairius konkrečius su mokymu susijusius procesus jų kokybės gerinimo kontekste.Į
besimokantįjį orientuotas kokybės vertinimas (LQW®) yra plačiausiai paplitusi kokybės vadybos sistema Vokietijos ir
Austrijos tęstinio mokymo paslaugas teikiančiose organizacijose.
Projekto tikslas - perkelti ir pritaikyti LQW® metodologiją mokymo ir švietimo sistemos tobulinimui Bulgarijoje, Lietuvoje
ir Lenkijoje.
Projekto LQW-EU (2009-1-PL1-LEO05-05039) partneriai: projekto koordinatorius - Marktplan sp.zoo (Lenkija);
inovacijų perkėlėjas - ArtSet® Qualitätstestierung GmbH (Vokietija) ir inovacijų perėmėjai European Management
Centre GmbH (Bulgarija), Kauno technologijos universitetas (Lietuva) bei Marktplan sp.zoo (Lenkija).
Projekto rezultatas - partnerių šalių ypatumus įvertinantys mokymo ir ugdymo kokybės gerinimo modeliai bei
instrumentarijai, orientuoti į besimokančiojo poreikių tenkinimą. Naudojimui Bulgarijoje, Lietuvoje bei Lenkijoje
adaptuotos LQW® metodologijos, ArtSet® Qualitätstestierung GmbH (Vokietija) suteikia licenciją partnerių
organizacijoms. Tuo būdu inovatyvi praktika, lig šiol taikyta tik Vokietijoje, Austrijoje ir vokiškai kalbančioje Belgijos
dalyje, bus plėtojama ir kitose Europos šalyse.
Projekto veiklos:
Vienas iš pagrindinių projekto uždavinių – projekte dalyvaujančiose inovacijas perimančiose šalyse (Lietuvoje, Lenkijoje,
Bulgarijoje) parengti vertintojus, gebančius kvalifikuotai dirbti su LQW® metodika. Greta šių mokymų bei projekto
sklandžią eigą užtikrinančių projekto koordinatorių susitikimų, numatytos ir kitos veiklos:

•
•

•
•
•

Informacinių renginių, supažindinančių su LQW®metodika bei jos plėtra projekte dalyvaujančiose šalyse,
organizavimas ir pravedimas.
mokymo ir kvalifikacijos kėlimo situacijos projekte dalyvaujančiose šalyse analizė
LQW® metodikos testavimas pilotinėse organizacijose.
Vizitas ArtSet (Vokietija) bei dalyvavimas LQW® atstovų susirinkime.
Informacijos apie projektą ir LQW® metodiką sklaida žiniasklaidoje.

Projekto trukmė: 2009 12 01 – 2010 11 30
Daugiau informacijos rasite projekto svetainėje www.lqweu.net
Kontaktinis asmuo Lietuvoje:
KTU, Ekonomikos ir vadybos fakulteto profesorė dr. Asta Savanevičienė (asta.savaneviciene@ktu.lt)
Projektas įgyvendinamas remiant Leonardo da Vinci Inovacijų perkėlimo programai.
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