QuaG projekts darbojas Eiropas
komisijas
Mūžiglītības
programmes ietvaros, precīzāk kā
Leonardo da Vinči inovāciju pārneses process.
“QuaG” projekta ietvaros notiks
KVALITĀTES VADLĪNIJĀS noteikto prasību un iepriekš
izstrādāto
īstenošanas
palīglīdzekļu
pielāgošana un izplatīšana. Divu gadu ilgā projektā
astoņas iestādes no sešām Eiropas valstīm sadarbojas un veic pieredzes apmaiņu.

Projekta mērķi
 Tikko strukturētu un paplašinātu KVALITĀTES
VADLĪNIJU uzstādījumu pilnveide, saskaņā ar
ISO standartu Nr. 29990,

Projekta posmi
2011. gada oktobris –
2012. gada februāris

Projekta sagatavošana un
uzsākšana
2012. gada janvāris –
2012. gada jūlijs
Organizācija un Koncepcija

ISO standarta Nr. 29990 ieviešana
“Neformālās izglītības un apmācību pakalpojumi –
pamatprasību pakalpojumu sniedzēji”

ISO standarta Nr. 2990 mērķis ir nodrošināt profesionālās prakses un darbības modeli, kā arī izveidot
kopīgu atsauci mācību pakalpojumu sniedzējiem
(LSPs – Learning Service Providers) un to klientiem
neformālās izglītības un apmācību izveidē, attīstībā
un nodošanā.

2012. gada jūlijs – 2013.
gada jūlijs

 Jaunas KVALITĀTES VADLĪNIJU kopsavilkuma
versijas,
piemērošanas
norādījumu
un
īstenošanas atbalsta izstrāde,

Realizācija un pārbaude

 KVALITĀTES VADLĪNIJU tiešsaites rīku izstrāde,

2013. gada marts – 2013.
gada septembris

 KVALITĀTES
VADLĪNIJU
valorizācija
un
izplatīšana izmantojot divpadsmit seminārus
dažādās Eiropas valstīs,
 Kvalitātes pieredzes turpmākā izstrāde straptautiskās izglītības sadarbībās kontekstā,

Darbība un atbalsts
2013. gada jūnijs – 2013.
gada septembris

 Starpkultūru kompetenču pilnveide, un
 Ilgtspējīgas starpvalstu sadarbības veidošana
starp izglītības pakalpojumu sniedzējiem, uzņēmumiem un izplatītājiem.

Valorizācija

Standarta galvenais mērķis ir garantēt augstas kvalitātes konsultāciju programmu un procesu īstenošanu.

KVALITĀTES VADLĪNIJAS (QG – Quality Guidelines) ir paredzētas kā mācību pakalpojumu
sniedzēju integrēto kvalitātes sistēmu sastāvdaļas,
kuras var piemērot starptautiskā vidē.

Papildu informācijai, lūdzu sazinieties ar:

Kam paredzētas šīs vadlīnijas?

RKW Berlin GmbH
Vācu produktivitātes un inovāciju centrs

 Ikvienam, kurš ir iesaistīts starpvalstu izglītības
pakalpojumos un

Dr. Tomass Rau

Kas ir starpvalstu izglītība?

Tālr.:
+49 30 20308-4302
Mob. tālr.: +49 172 9557408
E-pasts: thomas.rau@rkw-bb.de

 Izglītības pakalpojumi, kas paredzēti citu valstu
iedzīvotājiem (piem. valodu kursi ārzemniekiem
studiju braucieni),

Innovāciju pārneses projekts
(2011-2013)

Platā iela 29 (Breite Straße 29)
Vācija– 10178 Berlīne

 Īpaši valsts un privātajām izglītības iestādēm,
kuras specializējas biznesā un ekonomikā.

 Pārrobežu pakalpojumi (piem. tālmācība),

QuaG
KVALITĀTES VADLĪNIJAS

Jūlija Hinza
Tālr.:
E-pasts:

+49 30 20308-4311
julia.hinz@rkw-bb.de

 Izglītības pakalpojumi, ko piedāvā ārvalstīs,

Katarzina Loja

 Starptautiskā izglītības sadarbība ārvalstīs (piem.
kopuzņēmumi un franšīzes) vai

Tālr.:
E-pasts:

+49 30 20308-4303
katarzyna.loj@rkw-bb.de

 Starptautiskā pārrobežu izglītības sadarbība (piem. sadraudzība).

Fakss:

+49 30 20308-4304

Interneta vietnes:
KVALITĀTES VADLĪNIJAS ir atbilstība starpvalstu
izglītības jaunajai nozīmei un pārrobežu mobilitātei.

www.quag.eu
www.adam-europe.eu

Kādi ir QG ieguvumi?
 Atbalsts iestādēm, kas piemēro savu kvalitātes
vadību starptautiskās sadarbības prasībām un
 Mācību
pakalpojumu
salīdzināmības pieaugums.

kvalitātes

un

Šo projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas
atbalstu.
Šis izdevums atspoguļo tikai autoru viedokļus un
Komisija nevar būt atbildīga par jebkāda veida informāciju, kas minēta šajā izdevumā.

www.quag.eu

