KVALITĀTES VADLĪNIJAS

KVALITĀTES VADLĪNIJU Pārnese (QuaG)
Divu gadu ilgs Leonardo da Vinči inovācijas pārneses projekts ar
starptautiskiem partneriem
Lai veicinātu izglītības pakalpojumu aktivitātes profesionālajā izglītībā un tālākizglītības
programmās attiecībā uz saturu, metodēm un organizāciju, kā arī monitoringu un izglītības
pakalpojumu sniedzēja pārvaldību, nepieciešama augstas kvalitātes navigācijas sistēma. Lai
uzturētu kvalitātes attīstību izglītības pakalpojumu sniedzēju vidū, Eiropas kvalitātes dimensijai
darba un izglītības tirgū nepieciešami arī pārrobežu prakses standarti, saskaņā ar Kopējās
kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. Darbinieku pārrobežu mobilitātei un starpvalstu izglītības
projektiem nepieciešami salīdzināmi standarti izglītības un tālākizglītības jomā.
Paturot to prātā, izmēģinājuma projekts “Starpvalstu kvalitātes projekts (TQP – Transnational
Quality Project)” pilnveidoja KVALITĀTES VADLĪNIJAS (QG – Quality Guidelines) un konspektā
kompilēja projekta īstenošanas atbalstu. Kvalitātes vadlīnijas nosaka prasības kvalitātīvam
dizainam starpvalstu biznesa profesionālās izglītības iestādēm. Kvalitātes vadības mērķis ir
pilnveidot uz mācīšanos orientētu sistēmu starptautiskajā sadarbībā un izglītībā, izveidojot stabilu
pamatu savstarpējai uzticībai.

ISO 29990
“Izglītības pakalpojumi neformālajai
izglītībai un apmācībām”
“Starpvalstu kvalitātes projekts”

KVALITĀTES VADLĪNIJU pārnese

Pašrezējā “QuaG” projekta ietvaros tiek veikta KVALITĀTES VADLĪNIJU noteikto prasību un
iepriekš izstrādāto īstenošanas palīglīdzekļu piemērošana un izplatīšana. Šis līdzeklis tiks
piemērots starptautiskajam standartam ISO Nr. 29990 „Neformālās izglītības un apmācību pakalpojumi – pamatprasību pakalpojumu sniedzēji” un pilnveidots, liekot dažādu Eiropas valstu un
apvienību kopējo pieredzi.

Projekta mērķi īsumā


No jauna strukturētu un paplašinātu KVALITĀTES VADLĪNIJU uzstādījumu pilnveide, saskaņā
ar ISO standartu Nr. 29990



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



KVALITĀTES VADLĪNIJU tiešsaites rīku izstrāde,



KVALITĀTES VADLĪNIJU valorizācija un izplatīšana, izmantojot divpadsmit seminārus
dažādās Eiropas valstīs,



Kvalitātes pieredzes turpmākā izstrāde starptautiskās izglītības sasarbības kontekstā,



Starpkultūru kompetenču pilnveide un



Ilgtspējīgas starpvalstu sadarbības veidošana izglītības pakalpojumu sniedzēju, uzņēmumu un
izplatītāju vidū.
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Lai risinātu jaunas pārrobežu mobilitātes problēmas un strādātu ar starpvalstu izglītības projektiem,
ir izstrādātas KVALITĀTES VADLĪNIJAS. Pamatojoties uz kvalitātes vadības sistēmu, tās nosaka
prasības starpvalstu izglītībai, kas attiecas uz kvalitāti.
KVALITĀTES VADLĪNIJAS pievēršas procesiem tāpat kā rezultātiem (izglītības piedāvājumi un
pakalpojumi). Lai precizētu KVALITĀTES VADLĪNIJAS, tās jāsaista ar praktisko darbību un
izglītības pakalpojumu sniedzēju normatīvajām prasībām. KVALITĀTES VADLĪNIJAS ir vērstas uz
zināšanu sabiedrības kompetenču attīstību. Tās tiecas veicināt kvalitātes nodrošināšanu (modeļi,
izglītības sniedzēji, dalībnieki, klienti) dažādos līmeņos (rezultāts, process un strukturālā kvalitāte).
Kas attiecas uz galvenajiem satura kritērijiem, prasībām/indikatoriem, izpildes termiņiem un
sertifikātiem, jāatzīmē, ka tie piedāvā iespēju izveidot saskaņotību dalībnieku vidū.

Kam paredzētas kvalitātes vadlīnijas?
 Ikvienam, kurš ir iesaistīts starpvalstu izglītības
pakalpojumos un
 Īpaši valsts un privātajām izglītības iestādēm, kuras
specializējas biznesā un ekonomikā.

Kas ir starpvalstu izglītība?
 Pārrobežu pakalpojumi (piem. tālmācība),

Projekta izklāsts
2011. gada oktobris – 2012.
gada februāris

Projekta sagatavošana un
uzsākšana

2012. gada janvāris –
2012. gadajūlijs 2012

Organizācija un koncepcija

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


Izglītības pakalpojumi, ko piedāvā ārvalstīs,



Starptautiskā izglītības sadarbība ārzemēs
(piemēram, kopuzņēmumi un frančīzes) vai



Starptautiskā pārrobežu
(piem. sadraudzība).

izglītības

Atbalsts iestādēm, kas piemēro savu kvalitātes
vadību starptautiskās sadarbības prasībām un

 Mācību pakalpojumu kvalitātes un salīdzināmības
pieaugums

Realizācija un pārbaude

sadarbība

Kāds ir projekta ieguvums?


2012. gada jūlijs – 2013.
Gada jūlijs

2013. gada marts – 2013. gada
septembris2013

Darbība un atbalsts

2013. gada jūnijs – 2013.
gada septembris

Valorizācija
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Projekta partneri
“QuaG” projektā piedalās astoņi partneri ar dažādu kvalitātes vadības pieredzi. Papildus, projektā
tiek pārstāvētas dažādas organizācijas – privātie uzņēmumi un starptautisko organizāciju
pārstāvētās valsts skolas. Četri partneri jau ir piedalījušies iepriekšējā Leonardo da Vinči projektā
“TPQ”. Šī partneru grupa ne tikai dod iespēju ņemt vērā dažādas vajadzības un perspektīvas, bet
arī nodrošina iepriekšējā projekta nepārtrauktību un kopīgās pieredzes nodošanu.

RKW Berlin GmbH – Berlīne, Vācija
Zinātnisko konsultāciju un pakalpojumu sabiedrīna - Gesellschaft
für wissenschaftliche Beratung
und Dienstleistung mbH - Vācija
Valodu pakalpojumu kvalitātes novērtēšana un akreditācija Evaluation and Acceditation of Quality in Language Services Lielbritānija
sikos-uc - Bulgārija
EuroFortis SIA – Rīga, Latvija
Profesionālās izglītības organizācija - ZSiPKZ (Zespół Szkół i
Placówek Kształcenia Zawodowego) - Polija
Apģērbu dizaina un šūšanas skola - ZSO (Zespół Szkół
Odzieżowych) - Polija
International House Bucharest – Bukareste, Rumānija
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RKW Berlin GmbH
Kopš 1921. gada RKW veicina un atbalsta Vācijas ekonomikas un inovācijas procesu
modernizāciju, vēršot uzmanību uz maziem un vidējiem uzņēmumiem (SMEs). RKW Vācijā ir
vairāk nekā 3700 dalībnieku – uzņēmumu un privātpersonu. Uzņēmums sadarbojas ar valsts tīklu,
kas sastāv no RKW reģiona apvienībām un ar tām saistītajām tirdzniecības organizācijām, kā arī
RKW Kompetences centru un Vācijas RKW. RKW pārveido lietiško pētījumu rezultātus produktīvā
komerciālo zināšanu uzlabošanā. RKW katru gadu piedāvā informāciju un konsultācijas aptuveni
500 uzņēmumiem, tos konsultējot, vadot seminārus, mācību un sagatavošanas (coaching) kursus,
kā arī veidojot un īstenojot inovatīvus projektus.
RKW kā Projekta Koordinators ir atbildīgs par plānošanu, administrēšanu un projekta kontroli.
RKW palīdzēs visām nozarēm un kopā ar cietiem grupas locekļiem un padomdevēju komiteju
nodrošinās rezultātu kvalitāti.

SIA „isw“ Zinātnisko konsultāciju un pakalpojumu sabiedrība (Gesellschaft
für wissenschaftliche
Beratung und Dienstleistung mbH)
SIA “isw”, dibināta 1992. gadā, tas ir privāts uzņēmums, kas nodrošina zinātnisko konsultāciju un
analīzes pakalpojumus. Šobrīd, uzņēmumā Hallē, Magdeburgā, kā arī Naumburgā un Caitcā (Zeitz)
strādā 25 darbinieki, kas pārstāv tādas studiju jomas kā ekonomika, reģionālā zinātne, izglītības
pētījumi, tehnoloģijas un darba tirgus, sociālie pētījumi un informātika, kā arī darbs institūtā.
Galvenās SIA “isw” kompetences ir cilvēkresursi un reģionālā attīstība. Uzņēmuma rīcībā ir projekti
sākot no cilvēkresursu attīstības līdz reģionālās nodarbināšanas veicināšanai. Turklāt “isw” aktīvi
strādā pie klasteriem un tīkliem un atbalsta reģionālo inovāciju politiku. Abās jomās uzmanība tiek
vērsta uz starptautiskās sadarbības izveidi un īstenošanu.
Universālais “isw” pamats ir ļoti noderīgs attiecībā uz pētniecību un zinātnisko analīzi. Viens no
galvenajiem “isw” uzdevumiem ir tieši piedalīties KVALITĀTES VADLĪNIJU piemērošanā ISO
standardam 29990.

EAQUALS – Valodu pakalpojumu
kvalitātes novērtēšana un akreditācija
(EAQUALS - Evaluation and Accreditation for Quality in Language Services)
EAQUALS ir starptautiska valodu mācīšanas pakalpojumu nodrošināšanas organizāciju asociācija.
Tās galvenais uzdevums ir nodrošināt augstas kvalitātes valodu mācīšanu un mācīšanos, kā arī
veicināt kvalitātes uzlabošanu. Pašlaik asociācija sastāv no vairāk nekā 100 iestādēm 26 valstīs,
kā arī no 23 asociētiem locekļiem un sešiem projekta partneriem. EAQUALS saviem biedriem
piedāvā plašus resursus, tostarp daudz dokumentu un rokasgrāmatu, kas saistīti ar Eiropas valodu
apguves kopējo pamatnostādņu un pamatu līmeņu īstenošanu, kā arī elektronisko Eiropas valodu
portfeļa izveidi, sadarbojoties ar ALTE projektu profilēšanas valodu skolotāju tīklu, kas ir projekta
par valodu skolotāju apmācību un attīstību melnraksts, kā arī personālvadības rokasgrāmata.
Kā starptautiska Eiropas asociācija, EAQUALS iepazīstinās ar ieinteresētajām dalībvalstīm un
iestādēm, kas nodrošina KVALITĀTES VADLĪNIJAS, lai trīs semināru laikā apspriestu to
piemērojamību un iespējamos grozījumus, kuros iesaistīsies EAQUALS dalīborganizācijas un
valodu skolas.

sikos-uc
“sikos-uc” is privāts biznesa konsultāciju uzņēmums, kura galvenais birojs atrodas Sofijā, Bulgārijā
un reģionālais birojs atrodas Stara Zagorā (centrālā Bulgārija). Uzņēmums nodrošina
daudzpusīgus pakalpojumus ārvalstu uzņēmumiem, paplašinot savu darbību visā Bulgārijā un
citās Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs. Ar savu plašo pieredzi biznesa konsultācijās,
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biznesa attīstībā un ES fondu konsultācijās uzņēmums atbalsta savus klientus ilgtspējīgas
konkurētspējas sasniegšanā.
“sikos-uc” paļaujas uz kompetentiem un kvalificētiem speciālistiem, kuri sniedz tiešu pierdzi
starptautiskajā biznesa attīstībā, kā arī padziļina nozares zināšanas un daudzvalodu kompetences.

EuroFortis SIA
SIA “Eurofortis” ir Čehijas-Latvijas izglītības un konsultāciju centrs, kas atrodas Latvijas
galvaspilsētā Rīgā. Kopš 2007. gada “Eurofortis” piedāvā inovatīvus risinājumus skolām un
uzņēmumiem. Galvenie uzņēmuma mērķi ir kvalitātes attīstība strādājot ar vadības komandu, kā
arī jaunu izglītības produktu un mācību metožu izplatīšana skolotāju vidū. Pakalpojumi
uzņēmumiem galvenokārt ietver organizācijas kvalitātes novērtēšanu, izmanotojot metožu
kompleksu un speciālu programmatūru.
“Eurofortis” pakalpojumi ir iedalāmi divās galvenajās jomās: (1) kvalitātes vadības ieviešana skolās
un uzņēmumos, izmantojot pašnovērtējumu, kas balstīts uz EFQM un CAF Izcilības modeļa
principiem un (2) darbinieku personīgo īpašību un kompetenču attīstība. Lai nodrošinātu
nepārtrauktu veiksmīgu uzņēmuma attīstību un augstu potenciālu, uzņēmums sadarbojas ar
vairākiem starptautiskiem ekspertiem un piedalās starptautisku izglītības projektu īstenošanā,
kurus atbalsta ES.

Profesionālās izglītības organizācija
(ZSiPKZ - Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego )
Profesionālās izglītības organizācija ir mācību iestāde, kas atrodas Zielona Górā – rietumu Polijas
daļā, aptuveni 50 km attālumā no Vācijas robežas. ZSiPKZ ir trīs skolu – arodvidusskolas,
tehniskās koledžas un tālākizglītības koledžas komplekss. Mācību iestāde ir dibināta 1968. gada 1.
septembrī. Pēdējos 33 gados šī skola ir apmācījusi dažādu profesiju audzēkņus. Apgūstot
profesionālās prasmes, skolā ir izglītojušies vairāk kā 36 000 skolēnu. ZSiPKZ piedalījās
iepriekšējā Leonardo da Vinči projektā “Starptautiskais Kvalitātes projekts” un 2010. gadā saņēma
ISO 29990 sertifikātu.
ZSiPKZ galvenais uzdevums ir skolotāju zināšanu un kompetenču praktiskās pieredzes
nodrošināšana. Turklāt izglītības iestāde gatavojas īstenot KVALITĀTES VADLĪNIJAS un ieviest
tās pamatnostādņu un specifisko prasību pilnveides procesos.

Apģērbu dizaina un šūšanas skola (ZSO- Zespół Szkół Odzieżowych)
“Apģērbu dizaina un šūšanas skola” (ZSO) ir mācību iestāde, kas ar savām bagātajām tradīcijām
ieņem nozīmīgu lomu savā pilsētā un reģionā. Skolai ir daudz sasniegumu, piemēram, tā ir
diplomprojektu konkursa līdere Polijā, kā arī šuvēju un dizaineru konkursa līdere. ZSO sadarbojas
ar skolām Francijā, Vācijā un Lietuvā. Turklāt, tā īsteno izglītības projektus Eiropas Savienības
projekta “Młodzież” (“Jaunatne”) ietvaros.
Mācību iestādes galvenais uzdevums “QuaG” projekta ietvaros ir īstenot KVALITĀTES
VADLĪNIJAS un, daloties pieredzē, pilveidot tās. Turklāt ZSO aktīvi piedalās izglītības pakalpojumu
sniedzēju kompetenču matricas izstrādē.

“International House” Bukarestē
“International House” Bukarestē saviem klientiem piedāvā unikālu valodu mācīšanās pieredzi,
veicinot efektīvas un patīkamas mācību vides izveidi. Pateicoties pārliecībai, kas iegūta IH
pieredzē un iesaistot klientus un motivējot tos labāk nekā citās skolās, tā ļauj saviem klientiem
realizēt savas ieceres. 2011. gadā uzņēmums novadīja aptuveni 100 000 mācību stundas, no
kurām 60% bija biznesa angļu valodas kursi, 30% bija angļu valoda jaunajiem līderiem un 10% bija
rumāņu valoda uzņēmumu vadītājiem.
“International House” Bukarestē galvenais uzdevums ir īstenot KVALITĀTES VADLĪNAS un
dalīties pieredzē, lai uzlabotu vadlīnijas un to prasības.
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Plašākai informācijai, lūdzu sazinieties ar:
RKW Berlin GmbH
Vācijas produkcijas un inovāciju centrs
Platā iela 29 (Breite Straße 29)
Vācija – 10178 Berlīne
Dr. Tomass Rau

Julija Hinza

Katarzina Loja

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

Tālr.: +49 30 20308-4311
E-pasts: julia.hinz@rkw-bb.de

Tālr.: +49 30 20308-4303
E-pasts: katarzyna.loj@rkw-bb.de

Fakss: +49 30 20308-4304

Tīmekļa vietnes

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

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use,
which may be made of the information contained therein.
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