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Izmantotie saīsinājumi
CEFR
CEN
DIN
ECVET

EKI
EKVF
ES
ESAO
ESF
EQAVET

GATS
ILO
ISCED
ISO
KSA
PAS
PDCA
QM
RAM
UNCTAD
UNESCO

WCAG
PTO

Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei
Angliski: Common European Framework of Reference for Languages
Eiropas Standartizācijas komiteja
Franciski: Comité Européen de Normalisation
Vācijas standartizācijas institūts
Vāciski: Deutsches Institut für Normung
Eiropas kredītpunktu sistēma profesionālajai izglītībai
Angliski: European Credit System for Vocational Education and
Training
Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra
Eiropas Kvalitātes vadības fonds
Eiropas Savienība
Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija
Eiropas Sociālais fonds
Eiropas Kvalitātes nodrošināšanas pamatprincipu ietvarstruktūra
Angliski: European Quality Assurance in Vocational Education
and Training
Vispārējais nolīgums par pakalpojumu tirdzniecību
Angliski: General Agreement on Trade in Services
Starptautiskā Darba organizācija
Angliski: International Labour Organization
Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija
Angliski: International Standard Classification of Education
Starptautiskā Standartizācijas organizācija
Angliski: International Organization for Standardization
Korporatīvā sociālā atbildība
Publiski pieejamās specifikācijas
Angliski: Publicly Available Specification
Plāno, dari, pārbaudi, rīkojies cikls
Angliski: Plan-Do-Check-Act
Kvalitātes vadība
Angliski: Quality Management
Atbildības piešķiršanas matrica
Angliski: Responsibility Assignment Matrix
Apvienoto Nāciju Konference par tirdzniecību un attīstību
Angliski: United Nations Conference on Trade and Development
Apvienoto Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras
organizācija
Angliski: United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization
Tīmekļa satura pieejamības vadlīnijas
Angliski: Web Content Accessibility Guidelines
Pasaules Tirdzniecības organizācija
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Priekšvārds
Pēdējos gados daudzas valstis arvien vairāk uzmanības pievērš kvalitātes un tās
nodrošināšanas jautājumiem profesionālās izglītības un apmācības jomā. Tas notiek, jo
galvenais uzsvars pārgājis no koncentrēšanās uz piegādātāju uz koncentrēšanos uz
pieprasījumu, kā arī to ietekmē jaunu valsts un starptautisko ietvarstruktūru izveide. Atbilstoši
savām pilnvarām daudzas starptautiskās organizācijas, piemēram, UNESCO (Apvienoto
Nāciju Organizācijas Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija) un ESAO (Ekonomiskās
sadarbības un attīstības organizācija), ir pievērsušās kvalitātes nodrošināšanai izglītības
jomā. Pasaules Tirdzniecības organizācija (PTO) ir noteikusi izglītību par galveno tēmu
starptautiskajā pakalpojumu sniegšanā GATS (Vispārējais nolīgums par pakalpojumu
tirdzniecību) atlases kārtās, līdz ar to atkārtoti uzsverot nepieciešamību pēc pārredzamiem
un salīdzināmiem starptautiskajiem standartiem mācību pakalpojumiem. Starptautiskā
Standartizācijas organizācija (ISO) ir izdevusi kvalitātes standartu ISO 29990:2010, kas
paredzēts neformālās izglītības un apmācības pakalpojumu sniedzējiem. Turklāt, kopš 2002.
gadā tika parakstīta Kopenhāgenas deklarācija, arī Eiropas Savienība (ES) pievērš
pastiprinātu uzmanību kvalitātes nodrošināšanai izglītības jomā. Sadarbība kvalitātes
nodrošināšanas jomā, īpaši koncentrējoties uz modeļiem un metodēm, kā arī vienotiem
kvalitātes kritērijiem, ir kļuvusi par galveno prioritāti. Šāds uzstādījums parādās arī Leonardo
da Vinči projektu prioritātēs, kā arī tas to atspoguļo Eiropas Kvalitātes nodrošināšanas
pamatprincipu ietvarstruktūras (EQAVET) ieviešana un citu atbilstošu pasākumu īstenošana.
Lai gan pastāv daudz un dažādas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas, kas domātas
uzņēmumiem un mācību pakalpojumu sniedzējiem, vēl aizvien nav izstrādāti kvalitātes
standarti vai vadlīnijas, kas būtu piemērotas starptautiskajai sadarbībai izglītības jomā. Šīs
„Kvalitātes vadlīnijas” ir paredzētas tieši šim mērķim. Tās sniedz kvalitātes vadības sistēmas
mācību pakalpojumu sniedzējiem, piedāvājot ieteikumus kvalitātes nodrošināšanai
starptautisko attiecību veidošanā un pārvaldībā starp mācību pakalpojumu sniedzējiem.
Kvalitātes vadlīnijas koncentrējas uz to organizāciju sniegto izglītības un apmācības
pakalpojumu kvalitāti, kas strādā ar starptautiskiem partneriem, kā arī uz šo organizāciju
darba kvalitāti, mērķiem, stratēģijām, ekonomisko dzīvotspēju un, pats galvenais, sniegto
pakalpojumu ietekmi uz apmācāmajiem un apmācāmajiem.
Pirmais kvalitātes vadlīniju izdevums tika izveidots projektā, ko īstenoja Berlīnes Senāta
Nodarbinātības, integrācijas un sieviešu lietu nodaļa, kā arī Brandenburgas Nodarbinātības,
sociālo lietu, sieviešu un ģimenes lietu ministrija. Projektu finansēja federālās zemes un
Eiropas Sociālais fonds (ESF). Kvalitātes vadlīnijas bija paredzētas mācību pakalpojumu
sniedzējiem, kas sadarbojas ar starptautiskiem partneriem, un tās tika izstrādātas kopā ar
viņiem. Vadlīniju izstrādi, par ko atbildēja „RKW Berlin GmbH”, atbalstīja un veicināja
speciālistu tīklu un grupu izveide, kā arī viņu īstenotajās vadlīnijās ieteikto procedūru
pārbaudes.
Otrais kvalitātes vadlīniju izdevums tika izstrādāts Leonardo da Vinči programmas testa
projektā. Tās pieejamas vācu, angļu, poļu, itāļu, spāņu un kataloņu valodās. Uzlabojumi
veikti, ņemot vērā zemāk norādīto projekta partneru pieredzi vadlīniju ieviešanā.
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Vācija:

„RKW
Berlin
GmbH“;
„RKW
Brandenburg
GmbH“;
„bbw
Bildungszentrum Frankfurt (Oder) GmbH“; Vupertāles universitāte
(Bergische Universität Wuppertal); „Institut für Strukturpolitik und
Wirtschaftsförderung gGmbH“, Halle; Berlīnes Steinbeisa augstskola
(Steinbeis-Hochschule Berlin); Brandenburgas uzņēmēju apvienība
(Unternehmerverband Brandenburg e.V.), Kotbusa; Prof. Dr. Vilskes
(Wilske) un Šliekera (Schliecker) partnerība uzņēmēju un personīgo
konsultāciju sniegšanai, Blankenfelde;

Itālija:

„Agenzia Formazione Lavoro” (AGFOL) s.c., Venēcija; „GNOSIS s.c:”,
Venēcija;

Polija:

Profesionālās izglītības organizācija – ZSiPKZ (Zespół Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego), Zeļona Gura; Kokapstrādes un būvniecības
skola (Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych), Poznaņa; V. Reimonta
Apģērbu dizaina un šūšanas skola (Zespół Szkół Odzieżowych im.
W. Reymonta), Poznaņa;

Zviedrija:

„Internationell kompetens AB“, Malme; Krinovas zinātnes centrs,
Kristianstāde;

Spānija:

Madrides Izglītības padome (Directorio de Formación - dirfo), Madride;
„International House Company Training”, Barselona.

Vadlīniju pirmā un otrā izdevuma pamatā bija kvalitātes vadības sistēma „QM STAGE
MODEL”, ko Vācijas standartizācijas institūts (DIN) publicēja kā publiski pieejamās
specifikācijas standartu ar numuru PAS 1037:2004. Trešajā izdevumā ieteikumi kvalitatīvai
sadarbības veidošanai un uzturēšanai starptautiskās izglītības jomā ir saistīti ar starptautisko
kvalitātes standartu ISO 29990:2010 „Apmācību pakalpojumi neformālai izglītībai un
profesionālajai sagatavošanai. Pamatprasības pakalpojumu sniedzējiem”, papildinot to
uzstādījumus. Saikne starp kvalitātes vadlīnijām un kvalitātes standartu ISO 29990:2010
ievērojami uzlabo vadlīnijas, jo šis standarts satur starptautiski atzītus kritērijus mācību
pakalpojumu sniedzēju efektīvai pārvaldībai. Turklāt kvalitātes standarts ISO 29990:2010, kā
starptautisks standarts, ir labi pielāgots kvalitātes vadlīniju starptautiskajam raksturam.
Trešais vadlīniju izdevums tika izstrādāts projektā, ko finansēja Berlīnes Senāta
Nodarbinātības, integrācijas un sieviešu lietu nodaļa, Brandenburgas Nodarbinātības, sociālo
lietu, sieviešu un ģimenes lietu ministrija, federālās zemes un Eiropas Sociālais fonds.
Leonardo da Vinči programmas inovāciju pārneses projekta „KVALITĀTES VADLĪNIJU
PĀRNESE”(QUALITY GUIDELINES Transfer - QuaG) mērķis bija apkopot dažādu Eiropas
valstu pieredzi kvalitātes vadlīniju ieviešanā un izplatīt informāciju par rezultātiem. Šī projekta
rezultātā tika izstrādāts ceturtais kvalitātes vadlīniju izdevums.
Šī izdevuma uzlabojumi balstās uz šādu projekta partneru pieredzi, ieviešot vadlīnijas:
Bulgārija:

uzņēmējdarbības konsultāciju organizācija „sikos-uc”;

Vācija:

„RKW Berlin GmbH”, „isw GmbH”;

Latvija:

Biedrība Eurofortis;
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Polija:

Profesionālās izglītības organizācija – ZSiPKZ (Zespół Szkół i Placówek
Kształcenia Zawodowego), Zeļona Gura; V. Reimonta Apģērbu dizaina
un šūšanas skola (Zespół Szkół Odzieżowych im. W. Reymonta),
Poznaņa;

Rumānija:

Apmācību sniegšanas organizācija „International House Bucharest”.

Turklāt izmantota arī starptautiskās valodas apmācības pakalpojumu sniedzēju asociācijas
„EAQUALS” pieredze.
Šīs „Kvalitātes vadlīnijas” ir īpaši piemērotas organizācijām, kas sniedz mācību
pakalpojumus starptautiskā mērogā. Lai nodrošinātu labu kvalitātes pārvaldību
daudzveidīgajā un straujajā starptautiskajā vidē, mācību pakalpojumu sniedzējiem
nepieciešama prasme sevi kritiski novērtēt, kā arī nepieciešama aktīva ieinteresēto pušu
iesaistīšanās pārmaiņu procesos.
Piezīmes par kvalitātes vadlīniju ieviešanu ir publicētas atsevišķā krājumā. Tajā ir iekļauti
noradījumi par tipiskākajām problēmām un ieteikumi kvalitātes uzlabošanai un
nodrošināšanai, kas balstās uz starptautiskās izglītības sadarbības īstenošanas pieredzi, kā
arī šo aktivitāšu analīzi. Šajā krājumā ietvertas dažādas metodes un rīki no pārvaldības
prakses, kā arī noderīgi palīglīdzekļi sistemātiskas un mērķtiecīgas pieejas izstrādei. Šī
krājuma pamatā ir apjomīga tabula ar detalizētu informāciju un vadlīniju ieteikumu
papildinājumiem.
Ceturtais kvalitātes vadlīniju izdevums un šī izdevuma krājums ir pieejami vācu, angļu,
bulgāru, poļu, latviešu un rumāņu valodās. Šos dokumentus iespējams lejupielādēt mūsu
mājaslapās: www.leonardo-tqp.eu; www.quag.eu un www.adam-europe.eu.
Papildu kvalitātes vadlīnijām „RKW Berlīne” piedāvā instrumentus starptautisko mācību
pakalpojumu sniedzēju novērtēšanai. Funkcija „iQcheck” nosaka prasības, piemēram,
mācību pakalpojumiem jābūt salīdzināmiem ar citiem sniegšanas veidiem un jāveicina to
salīdzināmība. Tas mudina izmantot apstiprinātos, pieņemtos un pārredzamos kritērijus
starptautiskajiem mācību pakalpojumiem, tādējādi nosakot standartus starptautiskās
darbības kvalitātes nodrošināšanai izglītības jomā, kā arī norāda, kas mācību centriem
jāuzrauga, lai nodrošinātu starptautisko mācību pakalpojumu efektivitāti.
Šis „Kvalitātes vadlīniju” izdevums sastāv no sešām nodaļām. Pirmajā nodaļā ir aprakstīti šo
vadlīniju mērķi. Pēc tam tie sīkāk ir definēti otrajā nodaļā, savukārt vadlīniju trešajā nodaļā
detalizēti aprakstīti starptautiskās izglītības veidi. Neskaitot valsts tiesību aktus un
standartus, starptautiskajā sadarbībā ir svarīgi arī uzvedības kodeksi, tādēļ tie tiek apskatīti
4. nodaļā. Tāpat starptautisko mācību pakalpojumu plānošanai un īstenošanai ir svarīgas arī
starpkultūru kompetences. Tās sīkāk ir aprakstītas 5. nodaļā.
Pēdējā nodaļā ir
visapjomīgākā un svarīgākā „Kvalitātes vadlīniju” daļa. Tajā ir iekļauta detalizēta tabula ar
konkrētiem ieteikumiem kvalitātes vadībai izglītības jomā, kas ietver sadarbību starp mācību
pakalpojumu sniedzējiem.
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Mērķi

Izglītības un apmācības prasību izpilde kļuvusi par vienu no ekonomiskās attīstības
svarīgākajiem jautājumiem. Vairumā valstu pieaug pieprasījums pēc pakalpojumiem
izglītības jomā, it īpaši pēc profesionālās izglītības un karjeras attīstības programmām. Šīs
tendences pamatā ir nepārtraukti pieaugošais pieprasījums pēc zināšanām un prasmēm, kā
arī mūžizglītības nepieciešamības atzīšana. Savukārt tas norāda uz starptautiskās
sadarbības pieaugošo nozīmi, lai nodrošinātu mācību pakalpojumu rentabilitāti un
daudzveidību, kā arī kvalitāti.
Mācību pakalpojumu sniedzēju starptautiskās sadarbības un pārrobežu mobilitātes
īstenošanai nepieciešamas tādas kvalitātes nodrošināšanas procedūras un sistēmas, kādas
tiek izmantotas pamatizglītības un tālākizglītības programmās. Šobrīd izglītības iestādes
izmantotās kvalitātes vadības sistēmas, piemēram, kvalitātes standarti ISO 9001:2000 un
ISO 29990:2010, EKVF Izcilības modelis, kā arī „QM STAGE MODEL” (PAS 1037:2004),
nesatur konkrētus norādījumus par mācību pakalpojumu sniedzēju starptautisko aktivitāšu
īstenošanu.
Šīs „Kvalitātes vadlīnijas” ir izstrādātas, lai papildinātu kvalitātes standartu ISO 29990:2010,
sniedzot ieteikumus un norādījumus starptautisko izglītības aktivitāšu kvalitātes vadībai.
Vadlīnijas piemērojamas gan pārvaldības procesiem, gan struktūrām un izglītības
pakalpojumiem. Tās veicina valsts un starptautisko mācību pakalpojumu sniedzēju, kuri
ievēro šos ieteikumus, darbību pārredzamību. Starptautiskajai izglītībai jāšķērso gan
kultūras, gan valodas, gan valstu un kontinentu robežas, tādēļ bieži ir grūti pielāgot un
saskaņot dažādas mācību sistēmas, kas balstās uz atšķirīgiem pieņēmumiem un principiem.
Uzlabotās starpkultūru kompetences, lielāka izglītības pakalpojumu, procesu un rezultātu
pārredzamība, ko iesaka ieviest šīs vadlīnijas, kā arī pieņemtie pamatstandarti palīdz
izglītības pakalpojumu sniedzējiem izstrādāt un nodrošināt daudz efektīvākus starptautiskos
mācību pakalpojumus.
Šīs kvalitātes vadlīnijas:
 ir izstrādātas, lai veicinātu uz mācīšanos orientētas pamatprogrammas ieviešanu
starptautiskai sadarbībai izglītības jomā un nodrošinātu stabilu pamatu abpusējai
uzticībai, tādējādi uzlabojot Eiropas izglītības sistēmas saskaņotību;
 ir paredzētas, lai nodrošinātu pienācīgu līdzsvaru starp visu pušu, kas iesaistītas
starptautiskajā sadarbībā izglītības jomā, likumīgajām interesēm;
 papildina kvalitātes standarta ISO 29990:2010 prasības, piedāvājot kvalitātes
nodrošināšanas modeli starptautiskajiem izglītības projektiem un sadarbībai;
 uzlabo apmācamo, darba devēju un citu ieinteresēto pušu patērētāju tiesību aizsardzību,
veicinot izglītības pakalpojumu pārredzamību un saprotamību, kā arī plašāku spēju un
kvalifikāciju atzīšanu;
 veicina starptautisku sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā, palīdzot
likvidēt šķēršļus mobilitātei un uzlabojot pieeju mūžizglītības programmām.
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Šīs kvalitātes vadlīnijas galvenokārt ir pielietojamas privātā un neatkarīgā sektora iestādēs,
kā arī tajās publiskā sektora iestādēs, kuru sniegtie izglītības un apmācības pakalpojumi
konkurē ar privāto iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Šīs vadlīnijas noder arī citām
izglītības iestādēm, taču tās var būt nepieciešams pielāgot.
Šajās kvalitātes vadlīnijās starptautiskie izglītības procesi tiek definēti kā pārvaldības,
atbalsta un īstenošanas procesi, kas tiek izmantoti, lai īstenotu šādus starptautiskās
izglītības pasākumus: 1
 izglītības un apmācības eksportu kā pārrobežu pakalpojuma īstenošana (piemēram, eapmācības, tiešsaistes izglītības un tālmācības programmas, starpniecība, kursi un
mācību materiāli);
 citu valstu pilsoņiem piedāvāto izglītības pakalpojumu sniegšana (piemēram, grupu
nodarbības ārzemniekiem, mācību braucieni, valodu apmācības un tamlīdzīgi pasākumi,
kas bieži apvienoti ar tūrisma aktivitātēm);
 izglītības pakalpojumu piedāvāšana ārvalstīs, izmantojot pasniedzējus no izcelsmes
valsts vai vietējos darbiniekus (piemēram, izglītības un apmācības pakalpojumi, ko
piedāvā meitasuzņēmumu vai ārvalstu filiāles, neformālās augstākās izglītības
programmas, tālmācības, kombinēto mācību un apmācību kursi, treniņi, praktiskās
darbnīcas, specializētie semināri un privātskolotāji);
 starptautiskā sadarbības īstenošana izglītības jomā, sadarbojoties ar partneriem no
ārvalstīm (piemēram, sadarbība ar organizācijām sadarbības partneru valstīs vai citās
valstīs, kopuzņēmumi, franšīzes);
 cita veida starptautiskās sadarbības īstenošana izglītības jomā (sadarbība izglītības
produktu izstrādei un resursu pielietošanai, piemēram, pārrobežu grupu apmācības,
sadarbības līgumi, mērķsadarbība).

1
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3.1 Ārvalstu meitasuzņēmumi vai filiāles
Meitasuzņēmums ir juridiski neatkarīgs, taču finansiāli atkarīgs uzņēmums, ko kontrolē
mātes uzņēmums. Attiecības ar mātes uzņēmumu tiek regulētas ar uzraudzības, pakļautības
vai peļņas nodošanas līgumiem. Lielākā daļa no meitasuzņēmuma kapitāla parasti pieder
mātes uzņēmumam. Savukārt ārvalstu filiāles ir juridiski atkarīgas no uzņēmuma izcelsmes
valstī un ir daļa no šī uzņēmuma.
Juridiskā situācija citās valstīs lielā mērā nosaka meitasuzņēmuma vai filiāles izveidošanas
priekšrocības un trūkumus (piemēram, ieguldījumu aizsardzība, saistības, normatīvie akti,
kas regulē izglītības pakalpojumu sniegšanu un citi).
3.2 Kombinētās mācības
Kombinētās mācības ir izglītības sniegšanas veids, kas apkopo klātienes apmācību un eapmācību priekšrocības un kurā tiek apvienotas dažādas mācīšanās metodes, līdzekļi un
teorijas. Kombinētās mācības ir mācību organizēšanas veids, kurā var tikt pastiprinātas
dažādu līdzekļu un metožu priekšrocības, kā arī novērsti to trūkumi, šīs metodes un līdzekļus
apvienojot. Šie principi, kas arī pazīstami kā hibrīdie mācību pasākumi, apvieno elektronisko
mācīšanās veidu efektivitāti un elastību ar tiešas komunikācijas sociālajiem aspektiem.
Pedagoģiskās priekšrocības, izmantojot gan tradicionālos, gan modernos mācību veidus, ir
ļoti nozīmīgas starptautiskajā izglītībā. Šāds mācību veids ir īpaši noderīga specializētajiem
kursiem, jo tas ļauj pasniedzējiem ātri un bez lielām izmaiņām mācību programmā pielāgot
mācību saturu valstij, kurā notiek apmācības. Ņemot vēra atšķirīgo vietējo pasniedzēju
izglītības līmeni, šo priekšrocību vajag novērtēt.
3.3 E-apmācības
Termins e-apmācības apzīmē mācību veidus, kur digitālās ierīces tiek izmantotas, lai
prezentētu un izplatītu mācību materiālus, kā arī lai īstenotu savstarpējo komunikāciju. Eapmācības bieži vien ir sarežģītāku pasniegšanas un mācīšanās veidu daļa (kombinētas
mācības, tālmācība un citi).
Tā kā šādas mācības ir vienkāršas un tām ir zemas izmaksas, tās plaši tiek izmantotas
izglītības eksporta īstenošanai.
3.4

Tālmācība

Tālmācība tiek organizēta dažādos laikos un vietās, pamatojoties uz pienācīgi izstrādātu
apmācību programmu un pielāgotiem mācību resursiem (piemēram, izdrukām, eapmācībām), kas apvienoti ar atbilstošu vadību un atbalstu no apmācību sniedzēja

2

Šajā sadaļā iekļautie paskaidrojumi ir paredzēti, lai izskaidrotu 2. nodaļā minētos starptautiskās
izglītības pakalpojumus un dažādos veidus, kādos tie var tikt sniegti. Mērķis nav uzskaitīt tos visus
pēc juridiskās struktūras vai nozīmīguma..
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(piemēram, lekciju cikli, semināri, konsultācijas, individuālās apmācības un apmācības, kas
bieži tiek sniegtas tiešsaistē vai ar telekonferencēm).
Starptautiskajā izglītība tālmācības ir priekšrocība, jo efektīvās un rentablās mācību metodes
tiek pastiprinātas ar klātienes nodarbībām, likvidējot nepieciešamību pēc nepārtrauktas
mācību procesa organizēšanas un pasniedzēja klātbūtnes mērķa valstī.
3.5

Franšīzes

Franšīze izglītības jomā nozīmē, ka franšīzes devējs dod neatkarīgam franšīzes ņēmējām
tiesības izmantot uzņēmējdarbības konceptu, preču zīmi, apmācību materiālus un citas lietas
noteiktā reģionā, par to saņemot nodevas vai citu finansiālu atlīdzību. Mācību pakalpojumi
tiek sniegti pēc vienotas mārketinga koncepcijas. Franšīzes ņēmēja tiesības un atbildību
nosaka līgums.
Franšīzes ņēmējam šāda sadarbība nozīmē, ka viņam ir iespēja iegūt franšīzes devēja
zinātību un izmantot devēja tirgus profilu. Franšīzes devēja priekšrocības ir ātri paplašināt
tirgu, jo franšīzes ņēmēji paši uzņemas iniciatīvu, tomēr ir piesaistīti ar franšīzes līgumu.
Starptautiskas franšīzes priekšrocības ir franšīzes ņēmēja zināšanas par uzņēmējdarbības
veikšanu mērķa valstī un viņu līgumiskie pienākumi informēt franšīzes devēju par savām
aktivitātēm. Tādējādi franšīzes devējs var gūt pieredzi nepazīstamā tirgū ar zemu risku.
3.6

Pārrobežu grupu apmācības

Grupu apmācības ietver sadarbību starp uzņēmumiem, kas sniedz profesionālās apmācības
pakalpojumus. Grupā iesaistītie uzņēmumi viens otru papildina profesionālās apmācības
sniegšanu jomās, kur vadošais uzņēmums nespēj sniegt apmācības.
Grupu apmācības tiek pielietotas starptautiskā vidē, kur arvien vairāk pieaug darbaspēka un
uzņēmumu starptautiskās darbības un sadarbības attīstība (piemēram, piegādes tīkli). Tas
uzlabo koordināciju un sadarbību publiski sniegto izglītības pakalpojumu jomā (piemēram,
„Mācību reģions” (Learning Region), „INTERREG”, Mūžizglītības programmas).
Veicinot profesionālo, sociālo un starpkultūras prasmju attīstību, kā arī iepazīstinot
apmācamos ar plašu profesionālo uzdevumu klāstu, grupu apmācības veicina profesionālo
mobilitāti un elastību.
3.7

Kopuzņēmumi

Tie ietver jauna, juridiski neatkarīga uzņēmuma dibināšanu, kur divi vai vairāk uzņēmumi
sniedz kapitālieguldījumu. Neņemot vērā kapitālu, dalībvalsts parasti iegulda lielāko daļu
resursu: tehnoloģijas, industriālās tiesības, tehniskās vai mārketinga zinātības, vai telpas.
Kopuzņēmuma juridiskā forma parasti ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību.
Sadarbojoties izglītības jomā, kopuzņēmumi piedāvā tādas priekšrocības, kā elastīgus
līgumiskos nosacījumus izglītības zinātības apkopošanai, vietējo zināšanu un izplatīšanas
kanālu izmantošanu. Parasti tas ietver arī vienotu izglītības pakalpojumu mārketingu.
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3.8

Sadarbības līgumi

Sadarbības līgumi starptautiskajā izglītībā ir paredzēti konkrētai izglītības jomai un tos slēdz
divi vai vairāki mācību pakalpojumu sniedzēji. Šādi līgumi nosaka sadarbības veidu un
raksturu, kā arī juridiskos, finansiālos un citus ar tiem saistītos jautājumus. Sadarbības
līgums bieži vien ir pirmais solis kopuzņēmuma veidošanā.
Sadarbības līgums var attiekties uz dažādiem sadarbības veidiem, piemēram, pasniedzēju
un audzēkņu apmaiņas pasākumiem, kopīgu izglītības produktu izstrādi, kopīgu resursu
izmantošanu, studiju programmām, grupu apmācībām un citiem
3.9

Mērķsadarbības līgumi

Mērķsadarbība ir koncepts, kurā mācību pakalpojumu sniedzēji piedāvā mācību
programmas, kuras apmācamie var apgūt savā dzīves vietā. Vēlākā posmā bieži tiek
nodrošinātas klātienes apmācības tajā valstī, kur atrodas šī pakalpojuma sniedzējs. 3
3.10 Virtuālā izglītība

Virtuālajā klases telpā internets tiek izmantots kā saziņas līdzeklis starp audzēkņiem
un pasniedzējiem, kuri atrodas dažādās vietās. Virtuālo apmācību kārtība sekmē
sinhrono mācīšanos. Tā ir tehnoloģija, kurā izmanto e-mācīšanās līdzekļus un
tiešsaistes sakaru iekārtas (mācīšanās vietnes internetā, konferences sistēma
„eTwinning”). Visbiežāk izmantotā mācību mācīšanas metode ir tiešsaistes kursi.

3

Šī definīcija atrodama Pasaules Tirdzniecības organizācijas 1998. gada 23. septembrī publicētā
dokumenta S/C/W/49 septītajā lapaspusē.

9

Sadarbības principi

4

Sadarbības principi

Veiksmīgas sadarbības galvenie principi ir savstarpēja cieņa un savstarpējas
vienošanās, kas ļauj vienlīdzīgi sadalīt ieguvumus un pienākumus. Lai izveidotu
sadarbību, kurā tiek ņemtas vērā dažādas izglītības un ekonomikas sistēmas,
jāievēro šādi principi.
(1)

Mācību pakalpojumu sniedzēji savstarpēji ciena viens otra rīcības brīvību, kā arī
ievēro partnervalstīs spēkā esošos normatīvos aktus. Viņi apņemas ievērot un
cienīt starptautiskos uzvedības kodeksus, piemēram, šajos dokumentos
noteiktos:

 ESAO korporatīvās pārvaldības principus; 4
 Eiropas Padomes / UNESCO rīcības kodeksu starptautiskās sadarbības veidošanai; 5
 starptautiskā kvalitātes standarta ISO 26000:2011 „Sociālā atbildība. Norādījumi”
prasības.
(2)

Partneri apņemas ievērot savstarpējā izdevīguma principus, tajā skaitā:

 abpusēji izdevīgu zinātības apmaiņu;
 partneru interešu aizstāvību sadarbības projektos, ieskaitot jebkāda veida līdzekļu
tiesiskās aizsardzības nodrošināšanu;
 līgumu īstenošanas laikā, sniegt partneriem nepieciešamo atbalstu un informāciju, lai
nodrošinātu atbilstību tehniskajām prasībām un kvalitātes standartiem;
 sadarbības gaitā iegūtā ekonomiskā potenciāla izmantošana abpusēji izdevīgā veidā.
(3)

Ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības, ieskaitot domas, apziņas, reliģijas vai
pārliecības brīvību. Izprast un cienīt visus cilvēkus neatkarīgi no viņu kultūras,
etniskās izcelsmes, vērtībām un dzīvesveida, ieskaitot etnisko grupu kultūras un
citas kultūras: 6

 novērst diskrimināciju, cienīt un izturēties ar sapratni pret visiem darbiniekiem,

pasniedzējiem un apmācāmajiem, neatkarīgi no dzimuma, rases, tautības,
etniskās izcelsmes, vecuma, seksuālās orientācijas, reliģijas, politiskās
pārliecības vai sociālā stāvokļa;
 vienlīdzīgi izturēties pret vīriešiem un sievietēm, kā arī radīt darba apstākļus, kur
tiek ievērota dzimumu līdztiesība;

4

5

6

10

ESAO, „Korporatīvās pārvaldības principi“, Nr. 82701, 2004. gads, pieejams tiešsaistē:
http://www.oecd.org/dataoecd/32/18/31557724.pdf.
Eiropas Padomes/UNESCO Starptautiskās izglītības sniegšanas labās prakses kodekss (Code of
Good Practice in the Provision of Transnational Education); Eiropas Padome/UNESCO, 2000.
gads.
Šie divi
principi ir iekļauti ANO līgumos par pilsoniskajām un politiskajām, kā arī par
ekonomiskajām, sociālajām un kultūras tiesībām - ANO konvencijas par sieviešu un bērnu
tiesībām, konvencija pret spīdzināšanu, konvencija par rasu diskriminācijas novēršanu un
konvencija par visu migrantu strādnieku un viņu ģimenes locekļu tiesību aizsardzību. ILO
pamatstandarti, kas balstās uz astoņām pamatkonvencijām Nr. 29, 87, 91, 105, 128, 182 (112 no
177 dalībvalstīm atzinušas tos par juridiski saistošiem), atbalsta šādas tiesības un principus:
pulcēšanās brīvību un tiesības slēgt koplīgumus; piespiedu darba aizliegumu; diskriminācijas
novēršanu darba vietās, kā arī bērnu nodarbinātības aizliegšanu.
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 cienīt kultūras tradīcijas un kultūrsociālos mērķus un vērtības;
 veicināt kultūrsociālo daudzveidību, izmantojot pozitīvo diskrimināciju.
(4)

Cieņa pret to valstu interesēm, kurās tiek sniegti mācību pakalpojumi:

 izrādīt cieņu valsts suverēnajai varai un ievērot valsts likumus, tiesību aktus un
administratīvo praksi;
 ņemt vērā valsts ekonomiskās prioritātes un attīstības mērķus, lai radītu ilgtspējīgu
ieguldījumu ekonomikas, sociālajā un ekoloģiskajā attīstībā;
 iesaistīt citas ieinteresētās puses paredzētajās aktivitātēs;
 ievērot valsts un starptautiskos patērētāju aizsardzības standartus;
 ievērot valsts noteikumus un starptautiskos standartus, kas attiecas uz apkārtējās vides
aizsardzību.
(5)

Iesaistīšanās tādos sadarbības veidos, kas ļauj maksimāli sasniegt kopīgi definētās
prioritātes un potenciālu:

 katram partnerim jāizvirza un jānorāda kontaktpersona, kura jādara zināma visiem
partneriem;
 jānodrošina regulāra informācijas apmaiņa starp partneriem;
 jādalās ar zināšanām un pieredzi atbilstošajās ekonomikas, zinātnes, tehnikas,
sociālajās, juridiskajās, kultūras un humanitāro zinātņu jomās;
 jāuztur ilgstošs kontakts, lai nodrošinātu ilgtermiņa un tālejošu sadarbību izglītības jomā;
 konflikti jārisina ar savstarpējas sadarbības principiem, lai sasniegtu ātru un taisnīgu
rezultātu, izmantojot pierādītas konfliktu risināšanas stratēģijas (piemēram, tikšanās, lai
risinātu strīdus, tiesāšana, starpniecība);
 apmācāmajiem un pasniedzējiem jāsniedz praktiska pieredze starptautiskas sadarbības
veidošanā un uzturēšanā;
 atbilstošu darba apstākļu nodrošināšana darbiniekiem, kas iesaistīti starptautisko
pakalpojumu sniegšanā.
(6)

Skolotāju un pasniedzēju sagatavošana darbam starptautiskā vidē:

 motivēt darbiniekus uzņemties veicamos uzdevumus, nodrošinot, ka viņi saista sevi ar
uzdevumiem un ir personīgi apņēmušies tos īstenot;
 attīstīt darbinieku spējas novērtēt kultūru daudzveidības ieguvumus;
 dalīties zināšanās par dažādām valstīm un attīstīt pasniedzēju starpkultūru kompetences;
 sniegt pārrunu vešanai nepieciešamās valodas prasmes;
 nodrošināt praktiskas apmācības par metodiskajām, tehniskajām un sociālajām
prasmēm;
 veicināt darbinieku iejūtību vienlīdzīgu iespēju jautājumos un mācīt viņiem atbilstošo
rīcību šādās situācijās;
 iedrošināt kultūrai jūtīgu pasniegšanas un apmācības metožu izmantošanu, kā arī ievērot
mūžizglītības prasības.
(7)

Standartu saskaņošana:

 tā kā standartu saskaņošana un sertificēšanas procesu standartizācija ir svarīgi

sadarbības stiprināšanas un efektivitātes veicināšanas līdzekļi, starptautiskās
izglītības pakalpojumu sniedzēji jācenšas veidot sadarbību, kas atbilst vienotiem
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kvalitātes kritērijiem un ideālā gadījumā piemēro tos pašus kvalitātes vadības
standartus;
 starptautiskās izglītības pakalpojumu sniedzējiem jādara viss iespējamais, lai
atbalstītu starptautiskās standartizācijas procesus izglītības un mācīšanās jomā,
ko uzsākusi Starptautiskās Standartizācijas organizācija (ISO) un Eiropas
Savienība.
Šie sadarbības principi saīsinātā formā ir atspoguļoti rīcības kodeksā („Kvalitātes vadlīniju” A
pielikums). Šie ir ieteicamie noteikumi, par kuriem var vienoties mācību pakalpojumu
sniedzēji, kas vēlas viens ar otru sadarboties. Tos var vienkārši pielāgot un izmantot,
piemēram, kā pielikumu nodomu vēstulei vai līgumam.
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Starpkultūru kompetences

Starpkultūru kompetences var definēt kā: „emocionālo un izziņas pieredzi, kā arī zināšanas,
kas iegūtas, pārdomājot savu rīcību citā kultūras kontekstā un esot saskarē ar citām
kultūrām” 7. Dzīves laikā starpkultūru kompetences var attīstīt gan neapzināti, gan apzināti.
Tās veido dažādas kultūras pieredzes, izglītības un mūžizglītības kursi, kā arī tās ir
neatņemama daļa no cilvēkam piemītošajām kompetencēm.
Veiksmīgas starpkultūru komunikācijas priekšnoteikums ir empātija un spēja pieņemt citas
kultūras. Apmācības par starpkultūru kompetencēm ir paredzētas, lai uzlabotu cilvēku spēju
veiksmīgi sadarboties ar citu kultūru pārstāvjiem un pienācīgi rīkoties dažādās starpkultūru
situācijās. Organizācijas iekšienē tas attiecas uz darbinieku grupām, ko veido dažādu kultūru
pārstāvji, savukārt ārpusē tas attiecas uz katru mijiedarbību ar ārvalstu partneriem, klientiem
vai starptautisku mācību kursu dalībniekiem.

Starptautiskā izglītība palīdz padziļināt skolēnu un skolotāju izpratni un zināšanas par
dalībvalstu kultūrām un tradīcijām. Skolotājiem jāprot izmantot un pasniegt savas
specifiskās zināšanas, ņemot vērā dažādas kultūrsociālās un mācību tradīcijas.
Veiksmīgai mācību procesa izveidei nepieciešamas šādas starpkultūru
kompetences.
(1)

Zināšanas par savu un ārvalstu kultūru:

 nepieciešams sniegt informāciju par partnervalsti vai nodrošināt tai pieeju – par

tās vērtībām, simboliem, vēstures faktiem, kā arī par pašreizējiem politikas,
ekonomikas un juridiskajiem jautājumiem;
 izpratnes radīšana par vispārējās uzvedības veidiem atbilstošajās valstīs,
ieskaitot atšķirības izpratnē par hierarhiju, dzimumu lomām, vecuma un laika
jēdzieniem;
 darbinieku izpratnes palielināšana par savu kultūras identitāti un informācijas
apkopošana par atbilstošās kultūras uztveri partnervalstīs.

(2)






7

8

Komunikācijas prasmes un rīcība starpkultūru situācijās:
valodu zināšanas;
nepieciešams izcelt un pārrunāt atšķirības informācijas apstrādē (metakomunikācija);
prasme izrādīt empātiju un iecietību divdomīgās situācijās 8;
spēja pielāgot dažādus komunikācijas veidus;
spēja un vēlēšanās veidot sinerģijas, piemēram, konstatējot mācību vajadzības vai radot
mācību programmu starptautiskām mērķa grupām;

pašu definīcija, kas radīta, pamatojoties uz Horsta Zīberta (Horst Siebert) darbu: „Izglītības
aktivitātes pieaugušo izglītībā“ (Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung), 223. lpp., 2003.
gads.
Iecietība pret pārpratumiem ir spēja atpazīt pretrunas, kultūru atšķirības vai nenoteiktības un tikt
galā ar to sekām.
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 Spēja izprast dažādas uzvedības normas, piemēram, sabiedrības hierarhiju,

dzimumu lomas, vecumu, laiku un informācijas plūsmu;

 spēja radīt pozitīvu iespaidu jau pirmajā tikšanās reizē;
 konstruktīvas diskusijas un darba atmosfēras radīšana visām iesaistītajām
pusēm.
 spēja un vēlēšanās vienoties ar citiem par darba veikšanā un problēmu risināšanā
izmantojamajiem komunikācijas veidiem.
(3)






Starpkultūru dialogs un konflikti:
cieņa pret dažādām sarunu kultūrām;
prasme iegūt un pārbaudīt informāciju par sarunu partneri;
prasme aplūkot problēmas no otras partnera situācijas, ņemot vērā abu pušu intereses;
spēja panākt vienošanos par procedūrām;
Vēlme starpkultūru konfliktos:

kritiski izvērtēt savu rīcību;

pieņemt citu viedokļus (piekrist, ka viedokļi var atšķirties);

iesaistīt pārrunās starpnieku, kurš pārzina citas kultūras;

 spēja risināt konfliktus situācijās, kur izmantotās konfliktu risināšanas stratēģijas atšķiras
no savā kultūrā izmantotajām stratēģijām;
 pārrunu laikā nonākt pie kopīgiem uzskatiem;
 prasme izmantot atbilstošajā kultūrā pieņemamus jautājumu uzdošanas veidus;
 atsauksmju iegūšana un pārrunu progresa izvērtēšana;
 prasme meklēt alternatīvas, kā arī tikt galā ar saskarsmes barjerām.
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6

Kvalitātes vadlīnijas: ieteikumi

Šīs „Kvalitātes vadlīnijas” ir starptautiskā standarta ISO 29990:2010 papildinājums.
Ieteikumi, kas tiks sniegti nākamajās lappusēs, ir sakārtoti atbilstoši šī standarta 3.
un 4. nodaļas struktūrai. Šajās vadlīnijās iekļauts tikai A pielikums „Uzņēmējdarbības
plāna saturs”, jo citi pielikumi nav starptautiski nozīmīgi. Iekļautais A pielikums ir tieši
saistīts ar 4.2. punkta prasībām par stratēģiju un uzņēmējdarbības vadību.
Tā kā „Kvalitātes vadlīnijas” ir esošās kvalitātes vadības sistēmas ISO 29990:2010
papildinājums, tabulā ir iekļauti tikai tie ieteikumi, kas attiecas uz kvalitātes vadības
starptautiskajiem aspektiem. Lai veicinātu šo ieteikumu saistību ar standartu, tabulā
ir dots arī īss kvalitātes standarta ISO 29990:2010 prasību apraksts. Turklāt ir saglabāta
arī oriģinālā standarta punktu numerācija.
Ieteikumu uz kvalitāti balstītas starptautiskās izglītības izveidei, kuru pamatā ir
kvalitātes standarta ISO 29990:2010 prasības, saturs
3

Mācību pakalpojumi
3.1

Mācību vajadzību noteikšana
3.1.1
3.1.2
3.1.3

3.2

Mācību pakalpojumu izstrāde
3.2.1
3.2.2
3.2.3

3.3

Vispārīgie nosacījumi
Ieinteresēto pušu vajadzības
Mācību saturs un process
Mācību pakalpojumu mērķu un darbības jomas noteikšana
Atbalsta līdzekļu noteikšana un mācību pārneses uzraudzība
Mācību programmas plānošana

Mācību pakalpojumu sniegšana
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Informācija un darbības joma
Mācību resursu pieejamības nodrošināšana
Mācību vide

3.4

Mācību pakalpojumu sniegšanas uzraudzība

3.5

Mācību pakalpojumu sniedzēja veiktā novērtēšana
3.5.1
3.5.2
3.5.3

Novērtēšanas mērķi un iespējas
Mācību procesa novērtēšana
Mācību pakalpojumu novērtēšana
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4

Mācību pakalpojumu sniedzēju pārvaldība

4.1

Vispārējās vadības prasības

4.2

Stratēģija un uzņēmuma pārvaldība
A pielikums Biznesa plāna saturs

4.3

Vadības pārskats

4.4

Preventīvās un korektīvās darbības

4.5

Finanšu līdzekļu un riska pārvaldība

4.6

Cilvēkresursu pārvaldība
4.6.1
Mācību pakalpojumu sniedzēja darbinieku un iesaistīto personu
kompetences
4.6.2
Mācību pakalpojumu sniedzēja kompetences, snieguma pārvaldība un
profesionālā attīstība
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4.7

Komunikāciju vadība (iekšējā/ārējā)

4.8

Līdzekļu piešķiršana

4.9

Iekšējie auditi

4.10

Ieinteresēto pušu atsauksmes

Kvalitātes vadlīniju ieteikumi

3.

Mācību pakalpojumi

3.1

Mācību vajadzību noteikšana

3.1.1

Vispārīgie nosacījumi

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

Mācību vajadzības nepieciešams analizēt, lai nodrošinātu efektīvu
mācību pakalpojumu attīstību.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jānoskaidro, kuras ir mērķa grupas, kādas ir to mācību
vajadzības, kādas ir katrai valstij vai reģionam raksturīgās iezīmes
un kādas profesionālās izglītības un apmācību sistēmas pastāv
katrā valstī, sazinoties ar starptautiskajā partnerībā iesaistītajām
pusēm un klientiem.

•

Šāda informācija jāizmanto ņemot vērā šo mērķa grupu kultūru,
kā arī katrai valstij vai reģionam raksturīgos aspektus.

•

Veidojot starptautiskas partnerības un tīklus, jāņem vērā jebkuri
īpaši apstākļi un prasības, kā arī jānodrošina, ka partnerība ir
ilgstoša.

•

Jānodrošina, ka mārketinga komunikācija tiek pielāgota valstu un
vietējām vajadzībām, piemēram, mainot izkārtojumu, palielinot vai
samazinot teksta apjomu, kā arī mainot attēlus.

3.1.2

Ieinteresēto pušu vajadzības

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

a) Jāiegūst informācija par katra apmācāmā izglītību un

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Vērtējot kvalifikācijas, ko ieguvuši apmācāmie no dažādām
valstīm, jāņem vēra ekonomiskā situācija atbilstošajā valstī, it
īpaši situācija darba tirgū un izglītības sniegtās karjeras attīstības
iespējas.

•

Jāievieš konsultācijas par karjeras izvēli, kā arī jāsniedz padomi
par profesionālās kvalifikācijas iegūšanu.

•

Jākoncentrējas ne tikai uz oficiāli piešķirtām kvalifikācijām, bet arī
uz iegūtajām kompetencēm.

•

Jānovērtē
dažādas
kompetences,
kas
nepieciešamas
salīdzināmas kvalifikācijas iegūšanai dažādas valstīs, un, to darot,
jāievēro pastāvošo starptautisko ietvarstruktūru prasības
(piemēram, EKI, ISCED, CEFR).

Kvalitātes standarta ISO

mācību vēsturi, ieskaitot iegūtās kvalifikācijas un saņemtos
diplomus.

b) Jānosaka ieinteresēto pušu prasības, īpašie mērķi un
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vēlmes.

29990 prasības
Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jānosaka ieinteresētās puses, ņemot vērā katrai valstij
raksturīgos aspektus (piemēram, valsts valdība, uzņēmums vai
ģimene var būt mācību pakalpojumu finansiālie atbalstītāji).

•

Nosakot starptautisko mācību pakalpojumu mērķus, jāņem vērā
iepriekšējie apmācāmo un mācību pakalpojumu novērtēšanas
rezultāti.

•

Īpaši jāņem vērā mācību vajadzības un iespējas, kas ir saistītas
ar valodām, kā arī sociālo un kultūras mijiedarbību.

•

Komunikācijā ar ieinteresētajām pusēm jāņem vērā katras puses
kultūra, kā arī katrā valstī vai reģionā vēlamie komunikācijas veidi
un ieražas.

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

c) Apmācāmajiem jānodrošina vajadzīgais atbalsts viņu mācību
vajadzību un mērķu noteikšanas procesā.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

d) Jānosaka jebkuras individuālās vajadzības, kas saistītas ar
valodu, kultūru, lasītprasmi un rakstītprasmi, kā arī ar
veselības traucējumiem.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Pārvaldot klientus, jāņem vēra kultūru atšķirības klientu
apkalpošanā un klientu attiecību pārvaldības tehniku
izmantošanā, kā arī jāievēro piemērojamie datu aizsardzības
likumi.

•

Nosakot individuālās vajadzības, jāņem vēra izmantotās valodas
ietekme uz mācību procesu, it īpaši, ja kursi tiek pasniegti
svešvalodā.

•

Ja nepieciešams, dalībniekiem jāpiedāvā apgūt
prasmes,
piemēram,
informācijas
tehnoloģiju
svešvaloda, prezentācijas prasmes.

Jāpiedāvā tādi rīki, kas nodrošina, ka apmācāmie var veikt
patiesu pašnovērtēšanu un norādīt savas personīgās intereses,
mērķus, vēlmes un vajadzības.

noteiktas
prasmes,

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

e) Nepieciešams noteikt mācību rezultātus, mācību pārnešanas un
veiksmes rādītājus.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jānosaka atbilstošās ieinteresētās puses, it īpaši finansiālie
atbalstītāji un apmācāmo iespējamie darba devēji.

•

Ieinteresētajām pusēm jāsniedz padomi, kā nodrošināt, ka iegūtās
zināšanas un prasmes var tikt pārnestas uz ar darbu saistītām
kompetencēm, un kā noteikt veiksmes rādītājus.
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Jāpanāk

vienošanās

par

finansiālo

atbalstu

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

f)

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jānodrošina, ka, veidojot līgumu ar finansiālo atbalstītāju, tiek
ņemti vērā katrai kultūrai raksturīgie apstākļi, atšķirības
juridiskajās sistēmās un principos, kā arī finansiālā atbalstītāja
vajadzības un mērķi.

•

Izstrādājot līgumu, jāņem vērā atšķirības juridiskajās sistēmās un
principos, ievērojot starptautiskos līgumus regulējošos tiesību
aktus.

•

Līgumā jānorāda visi piemērojamie tiesību akti un jāizceļ jebkādas
pretrunas šajos tiesību aktos. Sadarbojoties ar finansiālo
atbalstītāju, jāvienojas par skaidriem un pārbaudāmiem kritērijiem
līguma atbilstības nodrošināšanai.

3.1.3

mācību

pakalpojumiem.

Mācību saturs un process

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

a) Izvēloties mācību saturu un mācību procesa veidu, jāņem vēra
visu ieinteresēto pušu vajadzības.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

b) Jānosaka, kādi jautājumi ir nozīmīgi katrai mērķa grupai.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jāņem vērā atbilstošie kultūras jautājumi, kā arī ārvalstu
ieinteresēto pušu komunikācijas un uzvedības principi.

•

Skaidri jānosaka tehniskās, valodu un citas kompetences, kas
nepieciešamas dalībai atbilstošajā kursā, ja nepieciešams,
norādot arī vecuma ierobežojumus un veselības prasības.

•

Jānodrošina, ka visiem tiek garantētas vienlīdzīgas iespējas
neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes un citiem faktoriem

Nosakot mācību mērķus, kursu saturu un ilgumu, nepieciešamos
resursus un izmantojamās metodes, jāņem vērā mērķa valstī vai
reģionā pastāvošie ekonomiskie, sociālie un kultūras aspekti.

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

c) Mācību procesā jāizmanto atbilstošas mācību metodes un
materiāli.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Mācību metodes un materiāli jāizvēlas, ņemot vērā pasniegšanas
stilu, un tie jāpielāgo attiecīgajai kultūrai (vai kultūrām).

•

Pilnībā jāņem vērā katra apmācāmā iepriekšējā mācību pieredze.

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

d) Mācību saturā un procesā jāņem vērā mācību rezultāti.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”

•

Jānodrošina, ka piedāvātās kvalifikācijas un sertifikāti attiecas uz
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prasmēm un saturu, kas tiek pasniegts kursā, tādā veidā, kas ir
piemērots gan mītnes valsts, gan starptautiskajai mācību videi.

ieteikumi

3.2

Mācību pakalpojumu izstrāde

3.2.1

Mācību pakalpojumu mērķu un darbības jomas noteikšana

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

Mācību pakalpojumu sniedzējam jānosaka un skaidri jānorāda
mācību pakalpojumu joma, specifiskie mērķi un plānotie
rezultāti, kā arī izmantojamās mācību metodes.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

Jānodrošina, ka:
•

piedāvātie starptautiskie mācību pakalpojumi atbilst attiecīgo
ieinteresēto pušu vajadzībām (piemēram, darba devēju,
ministrijas), piemērojamajiem valsts tiesību aktiem, kā arī
starptautiskajām normām un paražām;

•

mācību rezultāti tiek skaidri norādīti kursu sertifikātos;

•

sertifikāti, kas tiek piešķirti pēc kursi pabeigšanas, ir informatīvi un
skaidri saprotami, kā arī ir norādīta to saistība ar starptautiski
apstiprinātajiem standartiem, lai dažādu valstu akreditācijas
iestādēm, izglītības iestādēm, darba devējiem un citiem atvieglotu
to novērtēšanu;

•

sertifikātā ir iekļauta informācija par kursu veidu, ilgumu, saturu un
kursu norises vietu, kā arī valoda, kādā kursi tika pasniegti;

•

profesionāli virzot vai attīstot, palielināt darbinieku informētību par
starptautiskajām
tendencēm
un
standartiem
izglītības
pakalpojumu izstrādē un sniegšanā;

•

pastāv rīcības kodekss vai rakstīta politika tiem, kas iesaistīti
starptautisko
mācību
pakalpojumu
sniegšanā,
iekļaujot
informāciju par:
 dalībnieku interešu aizstāvību;
 mācību pakalpojumu kvalitāti;
 starpkultūru jautājumu risināšanu un vienlīdzīgu iespēju
nodrošināšanu;

•

3.2.2

Atbalsta līdzekļu noteikšana un mācību pārneses uzraudzība

Kvalitātes standarta ISO
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tiesiskais regulējums tiek pielāgots atbilstošajiem starptautiskās
izglītības un pakalpojumu veidiem (skatīt vadlīniju 2. un 3.
nodaļu), kā arī līgumu izstrādē tiek piemēroti 4. nodaļā noteiktie
sadarbības principi.

Nosakot mācību veicināšanas un atbalsta līdzekļus, mācību

Kvalitātes vadlīniju ieteikumi

29990 prasības

pakalpojumu sniedzējam jāņem vērā attiecīgās ieinteresētās
puses, lai nodrošinātu mācību pārneses uzraudzību, novērtēšanu un
dokumentēšanu.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

3.2.3.

•

Jānosaka atbilstošās ieinteresētās puses un jāanalizē viņu
prioritātes attiecībā uz apmācāmo spēju pārnest savu mācīšanos
uz darba realitāti. Jānosaka resursi, kas nepieciešami mācību
pārneses
veicināšanai,
atbalstam,
novērtēšanai
un
dokumentēšanai, ņemot vērā rentabilitāti, finansējumu un
starptautiskā partnera pienākumus šajā jomā.

Mācību programmas plānošana

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

Mācību pakalpojumu sniedzējs

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Regulāri jāatjauno kursa saturs un dokumentācija, kā arī tā
jāpielāgo mērķa grupas vajadzībām.

•

Jāpārbauda atbilstība starptautiskajiem kvalitātes standartiem
(piemēram, ISO, CEN, UNESCO) un dalībvalstīs pielietotajiem
kritērijiem.

•

Jāņem vēra
piešķiršanai.

•

Jāpārskata mācību rezultāti, ņemot vērā jebkādas prasības un
ierobežojumus, kas pastāv partnervalstīs.

a) izstrādā un dokumentē mācību programmu un mācību
rezultātu vērtēšanas kritērijus, kas ir piemēroti norādītajiem
mērķiem un mācību rezultātiem.

jebkādas

prasības

starptautisko

kredītpunktu

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

b) Izvēlas uz mērķi, prasībām un apmācāmajiem orientētu mācību
metodes.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

c) skaidri norāda lomas un atbildību mācību pakalpojumu
sniegšanas procesā un mācību pārneses novērtēšanas un
uzraudzības procesā.

Jāņem vērā:
 mācību mērķi un vajadzības;
 mācību programmā norādītie mācību rezultāti;
 atšķirības pasniegšanas un mācīšanas kultūrās, kā arī
apmācāmo kultūras tradīcijas un ieražas.
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Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jāizveido atbildības nodošanas matrica (RAM) 9.

•

Jākonsultējas ar partneriem, veicot izmaiņas starptautiskos
projektos un sadarbības līgumos, un jāņem vērā pieņemto
pienākumu sadali.

•

Jānodrošina, ka organizācijas dokumenti atspoguļo starptautiskās
apņemšanās dabu.

3.3

Mācību pakalpojumu sniegšana

3.3.1

Informācija un darbības joma

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

Mācību pakalpojumu sniedzējam jāinformē apmācāmie un

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Komunikācija ar apmācāmajiem un finansiālajiem atbalstītājiem
no citām kultūrām jāveido iejūtīgi. Informācija jāsniedz dalībnieka
valodā vai valodā, par ko esat vienojušies.

•

Apmācamajiem un finansiālajiem atbalstītajiem uzmanīgi jāieskicē
galvenie koncepti un idejas, iedrošinot viņus uzdot jautājumus.

finansiālie atbalstītāji par mācību pakalpojumiem, kas tiks sniegti, kā
norādīts šo prasību apakšpunktos (a –h).

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

a) Iepriekš jāsniedz informācija par mācību pakalpojumu mērķiem,
formātu un saturu, kā arī par instrumentiem un kritērijiem, kas
jāizmanto novērtēšanai un sertifikātu, diplomu un kredītpunktu
piešķiršanai pēc kursu pabeigšanas.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Dalībniekiem jāsniedz rakstiska informācija par mācību
programmu, kursu ilgumu un saņemamā sertifikāta vai diploma
veidu, norādot kursu un kvalifikāciju atbilstību.

•

Kursu noslēgumā, šī informācija jāpievieno sertifikātam vai
diplomam, lai parādītu, kā šī kursa saturs ir salīdzināms ar
līdzīgiem kursiem mītnes valstī.

•

Jāizskaidro jebkādas atšķirības veidos, kā profesionālās
asociācijas un citas atbilstošās organizācijas mītnes valstī un
apmācību norises valstī vērtē šos sertifikātus.

•

Jānodrošina, ka reklāmas materiālu un mājaslapas saturs un
veids atbilst starptautiskajai stratēģijai, piemēram, piedāvātās
valodas, pieeja tirgum, mērķa grupa, sniegtā palīdzība un citi.

Kvalitātes standarta ISO

9
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b) Apmācamie iepriekš jāinformē par sagaidāmo ieguldījumu mācību

Atbildības nodošanas matrica (RAM) apraksta dažādās lomas uzdevumu izpildes procesā vai
projektā un biznesa procesos sasniedzamos mērķus. Tā ir īpaši noderīga lomu un pienākumu
noteikšanā daudzfunkcionālos vai starp departamentu projektos un procesos.

Kvalitātes vadlīniju ieteikumi

29990 prasības

rezultātu sasniegšanā.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

c) Iepriekš jāsniedz informācija par mācību pakalpojumu sniedzēja
saistībām un pienākumiem.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

d) Iepriekš jāsniedz informācija par procedūrām, kas tiks izmantotas,
lai risinātu problēmas starp ieinteresētajām pusēm un mācību
pakalpojumu sniedzēju.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Pārvaldot sūdzības, ņemiet vēra vispārpieņemto praksi un
attiecīgās valsts vai reģiona kultūrai raksturīgos jautājumus.

•

Jānodrošina iejūtīga pieeja pret dažādu konflikta iesaistīto pušu
viedokļiem.

•

Jāsniedz klientiem konkrētu kontaktpersonu vārdi.

•

Jāizstrādā neformālas
risināšanas procedūras.

•

Jādokumentē sūdzības un to risināšanas process pārskatīšanai
un pārrunāšanai ar darbiniekiem nākotnē

Skaidri jādefinē, kāds ieguldījums laika, mācību pieejas un
patstāvīgās mācīšanās ziņā tiek sagaidīts no apmācāmajiem.
Jāņem vēra dažādi mācīšanās stili un ieražas, kā arī kultūras
atšķirības. Turklāt jānosaka vai mācību līgums būtu noderīga un
piemērojama iespēja.

Apmācamie skaidri jāinformē par mācību pakalpojumu sniedzēja
un tā starptautisko partneri lomām mācību pakalpojumu mērķu un
darbības jomas definēšanā. To darot, jāņem vērā valsts tiesību
akti un vietējās parašas, kā arī atbilstošās starptautiskās
konvencijas un standarti.

sūdzību

izskatīšanas

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

e) Iepriekš jāsniedz informācija par atbalstu mācībām.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Kvalitātes standarta ISO

un

konfliktu

Jānodrošina, ka ir pieejami atbilstoši atbalsta mehānismi, lai:
 palīdzētu dalībniekiem no ārvalstīm veiksmīgi pielāgoties
jaunajiem mācību un dzīves apstākļiem, izmantojot
iesaistīšanas procesu, kas ietver viņu izpratnes pārbaudīšanu;
 palīdzētu viņiem atrisināt problēmas, kas var kavēt viņu
progresu;
 sniegtu informāciju par ikdienas dzīvi un padomus par
atbilstošu piesardzības pasākumu ievērošanu.

•

Jānodrošina, ka apmācāmie zina, ka izmantot atbilstošos mācību
resursus.

f)

Iepriekš jāsniedz informācija par novērtēšanas metodēm un
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29990 prasības
Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

plāniem.
•

Jānodrošina, ka dalībnieki izprot novērtēšanas un izvērtēšanas
mērķus un procedūras.

•

Jānodrošina, ka dalībnieki ir informēti par savām tiesībām
(piemēram, datu aizsardzību, novērtēšanas rezultātu pieejamību
un citām).

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

g) Iepriekš jāsniedz informācija par tehniskajām un citām prasībām.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jānovērtē valodas un citu veiksmīgai mācību programmas
apguvei nepieciešamo prasmju līmenis.

•

Jāsniedz atbalsts, lai ļautu dalībniekiem apgūt valodu un citas
nepieciešamās prasmes pirms mācību pakalpojuma saņemšanas
un tā laikā.

Kvalitātes standarta ISO
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Tiem, kuri finansē pakalpojumu, iepriekš jāsniedz informācija par
dalības maksu un citām izmaksām.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Maksāšanas metodes
jānodrošina, ka:

jāpielāgo

katras

valsts

praksei

un

 cenas tiek norādītas vietējā valūtā;
 ir norādītas papildu izmaksas (piemēram, par mācību
materiāliem, nodokļi un maksa par eksāmeniem);
 tiek piedāvātas maksāšanas metodes, kas ērti izmantojamas
vietējā līmenī (piemēram, kredītkartes, naudas pārskaitījumi);
 tiek ņemtas vērā izmaksas par banku pakalpojumiem un
valūtas maiņu.
•

3.3.2

Jāsniedz informācija par iespējamajiem finansiālā atbalsta
avotiem.

Mācību resursu pieejamības nodrošināšana

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

Mācību pakalpojumu sniedzējam jānodrošina, ka:

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Sagatavojot izglītības iestādi darbam starptautiskā vidē un
atbilstībai mērķa valstu tiesību aktiem un piemērojamajiem
starptautiskajiem standartiem, jāņem vērā plānoto mācību
aktivitāšu prasības.

•

Uzmanīgi jāsaplāno cilvēku, materiālie un finansiālie resursi, kā
arī jānodrošina, lai tie ir laicīgi pieejami, ņemot vērtā papildu
izmaksas, kas radīsies no starptautiskās darbības.

•

Jānodrošina atbilstoša informācijas tehnoloģiju infrastruktūra
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a) Ir pieejami visi mācību programma paredzētie resursi;
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starptautiskas komunikācijas uzturēšanai.
•

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības
Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības
Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

3.3.3

Jānodrošina, ka izglītības iestādes vietējā infrastruktūra ir
pietiekama, lai sniegtu augstas kvalitātes mācību pakalpojumus.

b) mācību resursi tiek atbilstoši izmantoti;
•

Jānodrošina, ka pasniedzēji pienācīgi un kompetenti izmanto
mācību resursus.

•

Ja iespējams, pasniedzējiem un apmācāmajiem jāizmanto
mācību resursi vienā valodā vai arī jānodrošina atbilstoši
komunikācijas palīglīdzekļi.

c) Apmācāmajiem ir pieejami visi nepieciešamie resursi;
•

Nodrošinot mācību resursus, jāņem vērā vietējie apstākļi un
kultūra (piemēram, infrastruktūra, valstij raksturīga prakse,
reliģiski principi).

•

Jānodrošina, ka dalībniekiem spēj viegli izmantot mācību
resursus (piemēram, valstij pielāgots klaviatūras izkārtojums), un
jāsniedz rokasgrāmatas dalībnieku valodā vai valodā, par ko
puses vienojušās.

Mācību vide

Kvalitātes standarta ISO
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Mācību pakalpojumu sniedzējam jānodrošina mācību vides ilgtspēja.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jāapkopo informācija par katras valsts izglītības un darba kultūru,
kā arī, ja iespējams, šī informācija jāņem vērā, izstrādājot mācību
vidi. Tas palīdzēs radīt uzticību un samazināt neefektivitāti, ko
radītu mācību paradumu maiņa.

•

Jānodrošina, ka telpas, kurās notiek klātienes apmācības, ir
piemērota.

•

Organizējot
atbalsts.

•

Jāsniedz palīdzība ārvalstu dalībniekiem, it īpaši tiem, kuriem ir
īpašas vajadzības, pielāgoties jaunai mācību un dzīves videi.
Jāsniedz informācija par ikdienas dzīvi un padomi atbilstošu
piesardzības pasākumu ievērošanai.

•

Īpaši jāņem vērā kultūrai raksturīgie paradumi (piemēram, ēšanas
un dzeršanas paradumi, reliģiskie rituāli, it īpaši valstīs ārpus
Eiropas).

mācību

vizītes,

jāsniedz

pietiekams

loģistikas
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3.4

Mācību pakalpojumu sniegšanas uzraudzība

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

Mācību pakalpojumu sniedzējam jānodrošina, ka tiek ievāktas
apmācāmo atsauksmes par izmantotajām metodēm un resursiem, kā
arī to efektivitāti apstiprināto mācību rezultātu sasniegšanai.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Ja nepieciešams, jāplāno un jāveic pārbaudes uz vietas, kā arī
atsauksmes jāiegūst konsultējoties ar pasniedzējiem.

•

Pasniegšanas metodes un temps jāpielāgo vietējiem mācīšanās
stiliem un paradumiem, kā arī atsauksmes jāiegūst iejūtīgā veidā
(piemēram, mainot pasniegšanas metodes, ar elastīgām interviju
metodēm un tamlīdzīgi).

3.5

Mācību pakalpojumu sniedzēja veiktā novērtēšana

3.5.1

Novērtēšanas mērķi un iespējas

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

Mācību pakalpojumu sniedzējam:

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jāprecizē, ka internacionalizācijas procesa rezultāti ir nozīmīgs
izglītības iestādes vispārīgais veiksmes rādītājs, un jāpārbauda,
vai pielāgojumi kultūrai bijuši efektīvi.

•

Jāvienojas par kopīgu pieeju novērtēšanai un visās vietās
jāizmanto tās pašas metodes un instrumenti.

a) jāsniedz novērtēšanas mērķu un iespēju apraksts;

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

b) jānodrošina, ka novērtēšanas process tiek dokumentēts;

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Izvēloties starptautiskajai videi paredzētās novērtēšanas metodes
un instrumentus, jāņem vēra īstenošanas iespējamība.

•

Dalībniekiem jāpiedāvā iespējas iesaistīties tīklā un arī pēc kursu
pabeigšanas uzturēt kontaktus.

•

Jānodrošina, ka, paziņojot novērtēšanas rezultātus, tiek izmantoti
savstarpēji apstiprināti kritēriji un procedūras.

•

Jānodrošina, ka apmācamo individuālo sasniegumu novērtēšanas
rezultāti tiek paziņoti viņiem pieņemamā veidā.

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

c) procedūras jāsavieno ar kursa mērķiem;

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Kopā ar citiem partneriem jāizstrādā un jāvienojas par
novērtēšanas procedūrām, izmantojot starptautiski atzītas
metodes.

•

Novērtēšana jāveic sistemātiski un to rezultāti jāņem vērā,
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piemēram, veicot izmaiņas vai izstrādājot plānus situācijas
uzlabošanai.
Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

d) jānodrošina atbilstība tiesiskajiem un ētiskajiem standartiem;

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jānoskaidro un jāizmanto atbilstošajai kultūrai pieņemami
novērtēšanas datu iegūšanas, analizēšanas un izmantošanas
līdzekļi.

•

Jāievēro 4. nodaļā norādītie starptautiskās sadarbības principi.

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

e) jānodrošina novērtēšanas datu kvalitāte:

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jānodrošina, ka nozvērēšanas dati ir starptautiski salīdzināmi, un
jāsniedz tam pierādījumi.

•

Jāņem vērā jebkādas atšķirības, kas var pastāvēt valstu prasībās,
kas attiecas uz apmācamo statistikas datu prezentāciju.

1. novērtēšanai jābūt pareizi organizētai un visaptverošai;
2. datu analīzei jābūt sistemātiskai un precīzai;
3. jāiegūst derīgi, uzticami un jēgpilni rezultāti.

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

Mācību pakalpojumu sniedzējam jāīsteno pasākumi, kas novērš
neobjektivitāti vērtēšanas procesā.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

3.5.2

Novērtēšanas procesā jāņem vērā dažādu ieinteresēto pušu
uzskati par novērtēšanas procedūrām un novērtēšanas
rezultātiem. Tāpat kā visā novērtēšanas procesā, novērtēšanas
ziņojumos jāiekļauj pierādījumi par novērtēšanas veicēju
komandas objektivitāti. Novērtēšanas rezultātiem jābūt maksimāli
objektīviem. 10

Mācību procesa novērtēšana

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

a) Mācību
pakalpojumu
sniedzējam
jānodrošina
progresa
novērtējuma rezultātu un salīdzināmības datu aizsardzība.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jāņem vērā katras valsts atbilstošie tiesību akti.

•

Jāatceras, ka jāprezentē anonīmi dati.

•

Jāievēro starptautiskajos līgumos un standartos noteiktie
prezentāciju sniegšanas un statistikas datu izmantošanas principi
(piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomikas un
sociālo lietu departamenta Statistikas nodaļas izstrādātie Oficiālās

10

Skatīt novērtēšanas asociācijas “DeGEval – Gesellschaft für Evaluation e.V.” 2008. Gad pārskatu:

Novērtēšanas standarti, 4. Izdevums, Mainca, 12. lpp, Volfganga Beivla (Wolfgang Beywl) tulkojums
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statistikas pamatprincipi). Ja nepieciešams, jāatsaucas iz ISCED,
ECVET, EKI un citām valsts vai starptautiskām kvalifikāciju
ietvarstruktūrām.
Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

b) Jāsniedz pakalpojumu apmācamajiem ar īpašām vajadzībām.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

3.5.3

Jānosaka un, ja nepieciešams, jāsadarbojas ar atbilstošajiem
speciālistiem mērķa valstī vai reģionā.

Mācību pakalpojumu novērtēšana

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

a) Jānosaka ieinteresētās puses, kuras ir iesaistītas novērtēšanas
procesā vai kuras tas ietekmē.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

b) Jānodrošina vērtētāju kompetence un objektivitāte.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

c) Novērtēšanas ziņojumā mācību pakalpojumu, to mērķi, rezultāti,
gaidas, metodes un pamatojums, kas tiks izmantots rezultātu
interpretācijai, jāapraksta skaidri un pārredzami.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jāizstrādā un jāizmanto rādītāji, kas ir attiecināmi uz starptautisko
izglītību, ņemot vērā jebkuras atbilstošajai valstij raksturīgas
prasības.

•

Jānodrošina, ka galvenie rādītāji ir starptautiski salīdzināmi.

Jānosaka, kuras ieinteresētas puses ir iesaistītas novērtēšanas
procesā un kuras tas ietekmē, ņemot vērā viņu lomas, kultūras
tradīcijas un gaidas.

Jānosaka vērtētājiem nepieciešamās starpkultūru kompetences
un jānodrošina, ka tās tiek pienācīgi apgūtas.

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

d) Jāņem vērā novērtēšanas konteksts.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Mācību pakalpojumu
darbības rādītāji.

•

Jāizmanto starptautiskas novērtēšanas metodes un jānodrošina,
ka izmantotās metodes ir pieņemamas valstīs, kur notiek
apmācības.
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4

Mācību pakalpojumu sniedzēja vadība

4.1

Vispārējās vadības prasības

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

Vēlmei īstenot šo starptautisko standartu jāatspoguļojas mācību
pakalpojumu sniedzēja augstākā līmeņa vadībā.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Augstākā līmeņa vadītājiem
jārāda paraugs,
starptautiskās darbības vīziju un starpkultūru pieejas.

•

Augstākā līmeņa vadītājiem jānodrošina, ka starpkultūru pieeja
tiek ieviesta visā organizācijā un ka darbinieki attīsta starpkultūru
izpratni un kompetences.

•

Augstākā līmeņa vadītājiem visās mācību pakalpojumu
sniegšanas vietās jāizrāda apņemšanās ievērot ISO 29990:2010
kvalitātes standartu.

ieviešot

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

Jāpieņem lēmums par vadības sistēmas ieviešanu un
dokumentēšanu, kā arī jānozīmē par sistēmu atbildīgās personas.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

Dokumentācija jāveic saskaņā ar ISO 29990 kvalitātes standartu.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Dokumenti un dati jāsniedz partnera valodā vai valodā, par kuru
partneri savstarpēji vienojušies.

•

Jāsniedz dokumenti un informācija par kvalitātes jautājumiem
pasniedzējiem un citiem darbiniekiem, kuri atbild par mācību
pakalpojumu sniegšanu dažādās ārvalstīs.

•

Sniedzot darbiniekiem dokumentāciju, jāņem vērā lingvistiskās
prasības, kā arī starptautiskie standarti, tiesību akti un tradīcijas.

Personai, kura atbild par pieņemtajām vadības sistēmām,
jānodrošina, ka tās tiek ieviestas visās vietās.

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

Jāievieš pierakstu uzturēšanas kārtība.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jānodrošina, ka visa nepieciešamā informācija un dokumenti ir
pieejami atbilstošajā ārvalstu atrašanās vietā. Šim mērķim
jāizmanto elektroniskie komunikācijas līdzekļi un dokumentu
platformas.

•

Jānodrošina, ka nepieciešamās kvalitātes
procedūras tiek ieviestas arī ārvalstīs.

nodrošināšanas
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4.2

Stratēģija un uzņēmuma pārvaldība

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

Jāizstrādā uzņēmējdarbības plāns un tas jādokumentē saskaņā ar
vispārēji pieņemtām uzņēmējdarbības plānošanas praksēm.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Tādi stratēģiskie mērķi kā:
 uzņēmuma starptautiskā darbība;
 ieiešana starptautiskos tirgos;
 starptautiskas sadarbības veidošana
jābalsta uz atbilstošu dokumentāciju, piemēram, tirgus izpēti,
dažādu uzņēmējdarbības segmentu plānošanas dokumentiem (it
īpaši no rentabilitātes viedokļa), pētījumiem par produkta dzīves
ciklu un citiem.

•

Jādokumentē progress,
starptautiskajā darbībā.

kas

sasniegts

izglītības

iestādes

•

Jānodrošina, ka atbilstošie dokumenti par darba plūsmu un
starptautiskajām saistībām ir saprotami un pieejami, kā arī tos
izmanto starptautiskie partneri.

A pielikums Biznesa plāna saturs
Biznesa plānā parasti tiek apskatīti šādi jautājumi
Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

a) Misija un vīzija.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Uzņēmuma
darbība
starptautiskā
vidē
jāpadara
par
pamatprincipu, attīstot darbinieku starpkultūru kompetences un
nodrošinot vienlīdzīgas iespējas.

•

Jāizpēta kultūru daudzveidības potenciāls, lai veidotu sinerģiju.
Pasniedzēji ir jāiesaista izglītības iestādes darbības attīstībā
starptautiskā mērogā, izmantojot viņu individuālo pieredzi un
kompetences.

•

Izstrādājot darbinieku snieguma vadības kritērijus, jāsadarbojas ar
starptautiskajiem partneriem, kā arī jāiekļauj daži katrai valstij
raksturīgi kritēriji.

•

Jāpalielina sabiedrības informētība par mācību pakalpojumu
sniedzēja starptautiskajām darbībām.

•

Jānodrošina, ka visi partneri veic nozīmīgu ieguldījumu
starptautiskās sadarbības veicināšanā un kopējo projektu
īstenošanā, koncentrējoties uz jaunu mācību pakalpojumu
izveidošanu.

Kvalitātes standarta ISO
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b) Stratēģijas izveide un regulāra novērtēšana.

Kvalitātes vadlīniju ieteikumi

29990 prasības
Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Vienojoties par starptautiskās sadarbības uzdevumiem,
jānodrošina, ka ir panākta savstarpēja vienošanās par stratēģiju
vai tās kopīgu izstrādi.

•

Nosakot izglītības stratēģiju, jāņem vēra Eiropas, UNESCO, ISO,
OECD un citu atbilstošu organizāciju izglītības un kvalitātes
politikas.

•

Jānosaka galvenie starptautisko izglītības iniciatīvu veiksmes
kritēriji un tie jāizmanto progresa novērtēšanai.

•

Jāizstrādā un jānovērtē dažādas iespējas ieiešanai tirgū, kā arī
pēc tam jāizvēlas stratēģija ieiešanai tirgū, kas atbilst mācību
pakalpojumu sniedzēja starptautiskās darbības uzdevumiem.

Kvalitātes standarta ISO
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c) Kvalitātes politika.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jāizveido apmācību un mācību pakalpojumu sniegšanas
kvalitātes politika, kurā tiek ņemti vēra valsts, Eiropas un
starptautiskie izglītības kritēriji un standarti (piemēram, ISO un
CEN publicētie).

•

Organizācijas
pieejamām.

•

Jāizstrādā starptautiskās sadarbības kvalitātes indikatori.

•

Jānodrošina, ka tie paši kvalitātes standarti tiek pielāgoti visās
mācību pakalpojumu sniedzēja vietējās un starptautiskās
izglītības darbībās. Ja pastāv atšķirības, tās jānorāda.

•

Ja kvalitāti nodrošina arī ārējās organizācijas, jānodrošina, ka
visās pakalpojumu sniegšanas vietās to dara viena organizācija.

misijai

un

kvalitātes

politikai

jābūt

publiski
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d) Uzņēmējdarbība un kvalitātes mērķi.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jādefinē skaidri un pārbaudāmi uzdevumi organizācijas darbībai
starptautiskā mērogā, pārliecinoties, ka tie ir piemērojami
sniegtajiem starptautiskajiem mācību pakalpojumu veidiem.

•

Formulējot stratēģijas un kvalitātes mērķus, jāņem vēra
starptautiskās profesionālās izglītības un apmācības politikas,
piemēram, Eiropas Savienības pieņemtās politikas.

•

Organizācijas stratēģijas un kvalitātes uzdevumiem jāatbilst
starptautiskās izglītības prasībām, kā arī jānodrošina, ka šo
uzdevumu sasniegšanas pārbaudei tiek izmantoti galvenie
rādītāji..

•

Nosakot starptautiskos kvalitātes mērķus, jāņem vērā atbilstošie
kultūras un valodas jautājumi un katram reģionam, valstij vai
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tirgum jānosaka konkrēti uzdevumi.
•

Jānosaka mērķi vienlīdzīgu iespēju veicināšanai.

Kvalitātes standarta ISO
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e) Tirgus analīze.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Nosakot un analizējot mērķa valstu potenciālu, jāņem vērā
izmaksas par ieiešanu tirgū, apmācību vajadzībām, izaugsmi,
konkurenci, cenu noteikšanu un ierobežojumiem, tirgus risku un
inovācijas iespējām.

•

Jānodrošina, ka izglītības produkti un
konkurētspējīgi un pārdodami šajās valstīs.

Kvalitātes standarta ISO
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f)

Organizācijas un darbības struktūra, ieskaitot uzņēmējdarbības
jomas un sadarbību.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Uzņēmuma darbībām starptautiskā mērogā jābūt nozīmīgai daļai
no pielietotā uzņēmējdarbības modeļa.

•

Jānodrošina, ka uzņēmums starptautiskās darbības attīstībā
iesaistās gan vīrieši, gan sievietes.

•

Organizācijas struktūra jāpielāgo, lai mācību pakalpojumus varētu
sniegt starptautiski.

•

Skaidri jānosaka atbildības jomas, kas saistītas ar uzņēmuma
starptautiskās darbības attīstību.

•

Jāvienojas par vadlīnijām starptautiskajam komandas darba
izglītības projektos.

•

Skaidri jānosaka pasniedzēju uzdevumi attiecībā uz uzņēmuma
starptautiskās darbības attīstību.

•

Pasniedzēji aktīvi jāiesaista jaunu klientu noteikšanā un papildu
izglītības pakalpojumu izveidošanā.

•

Nosakot darbiniekiem nepieciešamās kompetences, jāņem vērā
uzdevumi, kas saistīti ar mācību pakalpojumu sniedzēja
starptautiskās darbības attīstību.

pakalpojumi

ir

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

g) Galveno uzņēmējdarbības procesu noteikšana un izstrāde.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jāizmanto zināšanu un pieredzes apmaiņas iespējas starp
partneriem, ka līdzeklis galveno uzņēmējdarbības procesu
noteikšanai un attīstīšanai.

•

Starptautiskie partneri jāiedrošina sniegt atsauksmes par
konkrētām mācību un izglītības pieejām, kas nepieciešamas, lai
sadarbības uzņēmuma plānošanai, kā arī iesaistīto šķēršļu un
iespēju noteikšanai.
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•

Jāmudina sniegt atsauksmes par pasniegšanas un mācību
metodēm, kā arī jāsniedz apmācības par šādām metodēm, kas ir
izstrādātas, lai būtu efektīvas un mērķa grupu kultūrai piemērotas.

Kvalitātes standarta ISO
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h) Partneri

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

4.3

Jānodrošina, ka pastāv cieša koordinācija starp starptautiskajiem
partneriem, ņemot vērā ārvalstu partneru tiesiskos, ekonomiskos,
sociālos un kultūras apstākļus.

Vadības pārskats

Kvalitātes standarta ISO
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Vadības pārskats jāveic noteiktos intervālos.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jāizveido starptautiski pieņemamas procedūras vadības sistēmu
pārskatīšanai.

•

Pārskata veidošanā jāiesaista ārvalstu meitasuzņēmumi un
darbuzņēmēji, kā arī visi partneri.

4.4

Preventīvās un korektīvās darbības

Kvalitātes standarta ISO
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Ceturtajā nodaļā ir iekļautas prasības, kas savā starpā ir cieši
saistītas:
 jāizveido procedūras vadības sistēmas neatbilstību noteikšanai
un novēršanai;
 jāievieš pasākumu neatbilstību cēloņu likvidēšanai;
 jāievieš preventīvas darbības, lai novērstu iespējamās
neatbilstības;
 jāievieš korektīvas darbības, kas būs piemērotas atklāto
problēmu potenciālo seku likvidēšanai.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jāizveido un jāizmanto iespējas, lai varētu pienācīgi reaģēt uz
izmaiņām mācību pakalpojumu starptautiskajā tirgū.

•

Jānosaka iesaistīto partneru rīcības brīvības apmērs.

•

Starptautisko izglītības un apmācības pakalpojumu izveidošanas
un sniegšanas rādītāji jāizmanto kā pamats pārmaiņu
ierosināšanai un vadīšanai.

•

Īstenojot korektīvas darbības vai cenšoties novērst neatbilstības
ar pieņemtajiem standartiem, kā arī risinot radušās problēmas,
jāsadarbojas ar starptautiskajiem partneriem.
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4.5

Finanšu līdzekļu un riska pārvaldība

Kvalitātes standarta ISO
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a) Mācību pakalpojumu sniedzējam jāizstrādā, jāievieš un
jādokumentē atbilstoša finanšu līdzekļu pārvaldības sistēma, lai
nodrošinātu uzņēmējdarbības ilgtspēju.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Kopā ar partneriem jāvienojas par galvenajiem finanšu rādītājiem,
ņemot vērā valsts un starptautiskos tiesību aktus.

•

Jāizveido konkrēta starptautiskās sadarbības finanšu vadības
sistēma.

•

Jāmudina partnerus sniegt atsauksmes un dalīties uzskatos par
progresu.

•

Jāanalizē organizācijas starptautiskās darbības attīstības ietekme
uz finanšu līdzekļiem.

Kvalitātes standarta ISO
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Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

b) Mācību pakalpojumu sniedzējam jāizstrādā, jāievieš un
jādokumentē atbilstoša riska pārvaldības sistēma, lai nodrošinātu
uzņēmējdarbības ilgtspēju.
•

Jāņem vēra un jādokumentē visi ar starptautiskajiem darījumiem
saistītie riski, kā arī jebkuri katrā valstī pastāvošie riski (piemēram,
pamatojoties uz uzņēmuma „Business Environment Risk
Intelligence” 11 datu analīzi).

4.6

Cilvēkresursu pārvaldība

4.6.1

Mācību pakalpojumu sniedzēja darbinieku un iesaistīto personu kompetences

Kvalitātes standarta ISO
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Mācību pakalpojumu sniedzējam jānodrošina, ka visiem darbiniekiem
un partneriem ir kompetences, kas nepieciešamas pakalpojumu
sniegšanai un vadības sistēmā noteikto pienākumu izpildei.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Darbinieku attīstība jāpielāgo noteiktām plānoto ārvalstu darbību
prasībām.

•

Palielināt darbinieku informētību par starptautiskām aktivitātēm,
kā atsevišķu atbildības jomu un nozīmīgu organizācijas darbības
sastāvdaļu.

•

Darbinieki sistemātiski jāsagatavo uzņēmuma starptautiskajai
darbībai, kā arī jāapmāca viņus strādāt starpkultūru apstākļos.

•

Darbiniekiem
jānodrošina
apmācības
par
starpkultūru
kompetencēm, ievērojot 5. Nodaļā noteiktos sadarbības principus,

11

Uzņēmums „Business Environment Risk Intelligence” ir privāts visaptverošu reitingu, analīžu un
prognožu sniedzējs vairāk nekā 140 valstīm. Tas sniedz politikas un ekonomikas risku analīzi ar
kvantitatīvām metodēm un scenāriju novērtējumiem.
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kā arī šīs apmācības jāsniedz atbilstošajā svešvalodā. Jāizveido
procedūras un instrumenti, lai regulāri novērtētu darbinieku
kompetences.
•

Starpkultūru kompetences jāiekļauj, kā viens no pasniedzēju
atlases kritērijiem, ņemot vērā starptautiskās darbības īstenošanai
nepieciešamās prasmes.

•

Jāiegūst zināšanas par mērķa kultūrām, kā arī pieredze tajās.

•

Jāpielāgo nodarbinātības nosacījumi un apstākļi, un jāmotivē
darbiniekus būt starptautiski mobiliem.

•

Jāizveido pārbaudes saraksts noteiktām kompetencēm, kuras
nepieciešamas pasniedzējiem, ņemot vērā mērķa valsts mācību
un darba kultūru. Šajā pārbaudes sarakstā jāiekļauj:





4.6.2

Pasniegšanas kompetences (valodas zināšanas, starpkultūru
kompetences, pasniegšanas metodes, novērtēšana un citus);
Sociālās prasmes (starppersonu prasmes, empātija,
komunikācijas prasmes, izteikšanās prasmes un spēja strādāt
starptautiskā komandā);
Personīgās kompetences (piemēram, spēja novērtēt savu
rīcību starpkultūru kontekstos).

•

Jānodrošina, ka visi partneri piemēro tos pašus kvalitātes
principus, novērtējot un atlasot darbiniekus.

•

Jānodrošina, ka ārvalstīs nodarbināto darbinieku nosacījumi un
apstākļi tiek ievēroti un ka tiek īstenoti vienlīdzīgu iespēju principi.

•

Jāstandartizē darbinieku novērtēšanas kritēriji..

•

Darbinieku vidū jāveicina līdzdalība un iesaiste, kā arī jānodrošina
zema darbinieku mainība.

•

Jāveicina laba prakse, īpaši izceļot darbiniekus, kuri sasniedz
izcilus
rezultātus
starptautisko
mācību
pakalpojumu
nodrošināšanā.

•

Jāattīsta darbinieku spēja ievērot dzimumu, vecumu, invaliditātes
un citus aizspriedumus mācību materiālos un klasē, ka arī viņi
jāapmāca atbilstoši reaģēt uz šādām situācijām un starpkultūru
pārpratumiem.

Mācību pakalpojumu sniedzēja kompetences, snieguma pārvaldība un
profesionālā attīstība

Kvalitātes standarta ISO
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a) Nepieciešams izvērtēt, novērtēt un dokumentēt katra darbinieka
kompetences, kas saistītas ar viņu darba aprakstu.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jāizveido noteikti kritēriji un mērķi darbinieku kompetenču
attīstībai, lai atbalstītu organizācijas starptautiskās darbības
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attīstību.
•

Atlasot pasniedzējus, jāņem vērā viņu starptautiskā pieredze.

•

Darbinieku novērtēšanā jāiekļauj rādītāji, kas ir saistīti ar
starptautiskām kompetencēm un vienlīdzīgam iespējām.

Kvalitātes standarta ISO
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b) Jāapkopo un jānovērtē atsauksmes par darbinieku kompetenci un
sniegumu.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Kvalitātes standarta ISO
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c) Jāapkopo atsauksmes no darbiniekiem un partneriem par viņu
motivāciju un apmierinātību ar darbu.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Darbinieki jāmotivē aktīvi iesaistīties uzņēmuma starptautiskās
darbības attīstīšanā, izmantojot informētības palielināšanas
pasākumus, diskusijas un priekšrocību norādīšanu.

•

Visi darbinieki jāiedrošina iesaistīties starptautiskos pasākumos,
ņemot vēra nepieciešamās kompetences.

Darbinieku novērtēšanai jāvienojas par kopīgiem kritērijiem, taču
jāņem vērā dažādu kultūru atšķirības novērtēšanas procesa
veikšanā.

Kvalitātes standarta ISO
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d) Jāveicina nepārtraukta profesionālā attīstība, kā arī jāīsteno tās
novērtēšana un dokumentācija.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Kvalitātes standarta ISO
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e) Jānovērtē komandas kompetences.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Visiem
starptautisko
mācību
pakalpojumu
sniegšanā
iesaistītajiem darbiniekiem jāiziet novērtēšanas un pārskatīšanas
process.

•

Novērtēšanas kritērijos jāiekļauj konfliktu risināšanas spējas un
starpkultūru kompetences.

Kvalitātes standarta ISO
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f)

Jānodrošina
standartiem.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jāņem vēra starptautiskie un valsts tiesību akti un standarti.

4.7

atbilstība

tiesību

aktiem

un

vispārīgajiem

Komunikācijas vadība (iekšējā/ārējā)

Kvalitātes standarta ISO
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Jāsniedz atbalsts profesionālajai attīstībai, īpaši starpkultūru un
valodas kompetenču attīstībai.

Jāveicina divpusēja komunikācija par visiem jautājumiem, kas var
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tieši ietekmēt darbiniekus un partnerus.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Oficiālajā un neoficiālajā komunikācijā ar darbiniekiem un
partneriem jāņem vērā atbilstošas valsts kultūras un sociālās
normas.

•

Izstrādājot komunikāciju politiku, jāņem vērā starptautiskie
standarti.

•

Jānodrošina līdzekļi un iespējas, lai darbinieki varētu sazināties
neoficiāli un brīvi neatkarīgi no viņu kultūras un atrašanās vietas.

•

Starptautiskās darbinieku sanāksmes jāorganizē, izmantojot
tiešsaistes komunikācijas sistēmas, kā arī jāmudina cilvēkus
veidot personīgus kontaktus.

•

Sanāksmju un cita veida komunikācijas organizēšana jāpielāgo
kultūras gaidām, kā arī jāizveido pieņemams, biznesa veida darba
stils (piemēram, nosakot sanāksmēm laika ierobežojumus un
darba kārtības, veidojot sanāksmju protokolus).

•

Jāveicina starptautisku tīklu izveidi un pieredzes apmaiņa starp
pasniedzējiem (piemēram, izmantojot ES programmas).

4.8

Līdzekļu piešķiršana

Kvalitātes standarta ISO
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Jānodrošina, ka personāls un mācību resursi tiek atlasīti un
izmantoti, ņemot vērā konkrētas vajadzības.
.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

4.9

•

Jāizvēlas resursi, kas atbilst ārvalstu mērķa grupu
vajadzībām, ņemot vērā profesionālajai apmācībai
piemērojamos starptautiskos standartus.

•

Jāplāno un jādara pieejami finanšu resursi, kas saskaņā ar
pieņemtajām politikām par investīciju atdevu nepieciešami
starptautiskās darbības attīstīšanai.

•

Plānojot resursus, jāņem vērā atšķirības darbinieku elastībā, it
īpaši attiecībā uz starptautisko mobilitāti, iespējamiem
ierobežojumiem vīriešu vai sieviešu dzimuma pasniedzējiem un
citiem.

Iekšējie auditi

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

Jāizveido iekšējo auditu veikšanas procedūra.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Izmantotās audita procedūras jāievieš arī ārvalstīs. Ja
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Kvalitātes vadlīniju ieteikumi

nepieciešams, tās jāpielāgo vietējai izmantošanai.
Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

Jāņem vērā atbilstošie procesi un darbības jomas, kā arī iepriekš
veiktie auditi.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Apstiprinātās kvalitātes nodrošināšanas un kontroles procedūras
jāizmanto gan izglītības iestādēm mītnes valstī, gan ārzemēs.

•

Jānosaka kvalitātes vadības un iekšējo auditu atbildības jomas.

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

a) Auditu veic personas ar atbilstošu kvalifikāciju.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

b) Auditori nevar veikt auditu paši savam darbam.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

Nav nepieciešami īpaši ieteikumi.

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

c) Iesaistītie darbinieki tiek informēti par audita rezultātiem.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

d) Uzlabojumu iespēju noteikšana.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

e) Pareiza rezultātu izmantošana.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

4.10

Ja nepieciešams, ārvalstu nodaļās jāapmāca iekšējie auditori vai
arī jānosūta kvalificēti auditori no mītnes valsts.

Jānodrošina, ka darbiniekiem ārvalstīs ir pieeja informācijai par
audita rezultātiem.

Jānodrošina, ka organizācijas ārvalstu daļas tiek iekļautas
nepārtrauktas kvalitātes uzlabošanas procesā.

Īstenojot ieteikumus par uzlabojumiem vienā vietā, ņemiet vērā
citās vietās konstatētās problēmas, it īpaši ārvalstīs konstatētās
problēmas.

Atsauksmes no ieinteresētajām pusēm

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

Nepieciešams
apkopot
atsauksmes,
nepieciešamības gadījumā rīkoties.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•
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sniegt

atbildes

un

Jāizstrādā vienoti kritēriji un standarti klientu apmierinātības
mērīšanai.

Kvalitātes vadlīniju ieteikumi

•

Izstrādājot novērtēšanas instrumentus un analizējot dažādu
ieinteresēto pušu veiktos novērtējumus, jāņem vērā katrai valstij
raksturīgie aspekti.

•

Jāizstrādā vienota metode klientu apmierinātības mērīšanai un
jāapmāca visi darbinieki to izmantot.

•

Jāīsteno starptautiski atzīta pārmaiņu vadības pieeja.

Kvalitātes standarta ISO
29990 prasības

Jāizveido process sūdzību un pretenziju iesniegšanai un izskatīšanai.

Šo „Kvalitātes vadlīniju”
ieteikumi

•

Jāizstrādā sistēma sūdzību un pretenziju iesniegšanai un
izskatīšanai, ņemot vērā kultūru īpatnības (piemēram, ir kultūras,
kurās sūdzības neiesniedz atklāti).

•

Jāpārliecinās, ka apmācāmie un klienti zina šīs sūdzību
iesniegšanas procedūras un, ja nepieciešams, jāpalīdz viņiem tās
izmantot.
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Starptautisko partneru rīcības kodekss
A pielikums:

Starptautisko partneru rīcības kodekss

KVALITĀTES VADLĪNIJU STARPTAUTISKAJAI SADARBĪBAI IZGLĪTĪBAS JOMĀ
STARPTAUTISKO PARTNERU RĪCĪBAS KODEKSS
Ņemot vērā “Kvalitātes vadlīniju” ieteikumus, starptautiskie sadarbības partneri izglītības
jomā apņemas ievērot šādus rīcības principus:
A. Vispārīgie
Partneri apņemas:
(1) ievērot atbilstošos valsts un starptautiskos tiesību aktus, kas attiecas, piemēram, uz
uzņēmuma reģistrāciju un finanšu pārvaldību, nodarbinātību, vienlīdzīgu iespēju
nodrošināšanu, vidi, patērētāju tiesību un datu aizsardzību;
(2) ņemt vērā valstī un reģionā pastāvošās kultūras un tradīcijas, kā arī izrādīt izpratni un
cieņu pret visiem cilvēkiem, viņu vērtībām, dzīvesveidu, ieskaitot mācīšanās kultūru un
veidus;
(3) ievērot cilvēktiesības un pamattiesības, tajā skaitā domu, apziņas, reliģijas un uzskatu
brīvību, kā arī novērst jebkāda veida diskrimināciju;
(4) ņemt vērā valsts ekonomikas prioritātes un attīstības mērķus, kā arī censties dot ilgstošu
ieguldījumu starptautiskās ekonomikas un sociālās nozares attīstībā.
B. Attiecības ar citiem partneriem
Partneri apņemas:
cienīt citu partneru neatkarību un kompetenci;
censties veidot ilgstošas attiecības un sadarbību izglītības jomā ar šiem partneriem;
labprātīgi apmainīties ar zinātību un dalīties pieredzē;
aizsargāt citu partneru intereses un līdzekļus;
katram uzņēmumam iecelt kontaktpersonu un darīt viņu zināmu citiem partneriem;
regulāri dalīties informācijā ar citiem partneriem;
censties risināt konfliktus starp partneriem, ievērojot sadarbības principus, lai sasniegtu
ātru un taisnīgu rezultātu;
(8) motivēt kultūrai jūtīgu pasniegšanas un apmācības metožu izmantošanu , kā arī
nodrošināt to atbilstību mūžizglītības prasībām;
(9) sniegt pasniedzējiem un citiem starptautisko programmu sniegšanā iesaistītajiem
darbiniekiem nepieciešamās apmācības.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

C. Kvalitātes nodrošināšana
Partneri apņemas:
(1) sadarboties, lai definētu apstiprinātos kvalitātes standartus un izmantotu tos kopīgajos
pasākumos;
(2) atbalstīt starptautisko standartizāciju izglītības un mācību jomā, ko uzsākusi
Starptautiskā Standartizācijas organizācija (ISO) un Eiropas Savienība.

40

