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2. maijā viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” norisinājās Latvijas Kvalitātes biedrības organizēts
seminārs “Kvalitāte profesionālajā izglītībā”, uz kuru tika aicināti Latvijas profesionālās izglītības
iestāžu un organizāciju direktori, kvalitātes speciālisti un projektu vadītāji, lai gūtu jaunāko
informāciju par aktualitātēm kvalitātes vadības jomā profesionālajā izglītībā.

Semināra laikā Latvijas Kvalitātes biedrības pārstāve Vanda Vaščenkova klātesošos
iepazīstināja ar Eiropas iniciatīvu kvalitātes nodrošināšanai profesionālajā izglītībā - EQAVET,
kā arī ar visaptverošo kvalitātes vadību profesionālās izglītības un apmācības iestādēs.
Semināra turpinājumā, praktiski tika attēloti piemēri iepriekš minēto kvalitātes pieeju ieviešanā.

Par savu pieeju kvalitātes vadībā pastāstīja arī RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas
direktores vietniece administratīvajos un attīstības jautājumos, personāla vadītāja Linda
Venskus, atklājot ieguvumus un pieredzi, salīdzinoši nesen sākot izmantot Izcilības modeli savā
organizācijā.

Pēc nelielas kafijas pauzes semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar projekta BEQUAL.net
ietvaros izstrādāto profesionālās izglītības un apmācības organizāciju pašnovērtējuma rīku, un
klātesošie tika aicināti kļūt par šī rīka testētājiem un novērtētājiem, līdzdarbojoties rīka satura un
funkcionalitātes pilnveides procesā. Atgādinām, ka BEQUAL.net pašnovērtējuma rīks ir balstīts
uz EQAVET kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūru, un ar tā palīdzību iespējams identificēt
organizācijas spēcīgās puses un uzlabojamās jomas, salīdzinot savus rezultātus ar
organizācijām Eiropas līmenī un mācoties no labās prakses piemēriem.

Aicinām arī pārējās Latvijas profesionālās izglītības iestādes un organizācijas iesaistīties
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BEQUAL.net pašnovērtējuma rīka testēšanā un novērtēšanā, tādējādi sniedzot savu
ieguldījumu rīka pilnveidē. To iespējams veikt, reģistrējoties projekta BEQUAL.net oficiālajā
mājas lapā http://www.bequal.info/ sadaļā “Pašnovērtējuma rīks”. Pēc pašnovērtējuma rīka
veikšanas aicinām aizpildīt arī rīka novērtēšanas anketu, kas projekta izstrādātājiem palīdzētu
konstatēt iespējamas rīka nepilnības satura un funkcionalitātes ziņā. Rīka novērtēšanas anketa
pieejama reģistrētiem lietotājiem sadaļā “Pašnovērtējuma rīks – Rīka novērtēšana”.

Labprāt sniegsim atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar iepriekš minētā pašnovērtējuma rīka
testēšanu. Jautājumu gadījumā sazinieties ar Latvijas Kvalitātes biedrības pārstāvi Vandu
Vaščenkovu elektroniskas vēstules veidā: vanda.vascenkova@kvalb.lv .
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