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Darba vidē balstītu mācību vadītāju mācību programma

Mācību plānošana darba vietā kopā ar izglītības 
iestādes pārstāvi



Mācību plānošanas nepieciešamība

Darba vidē balstītās mācības paredz, ka uzņēmumā ir jāapgūst:

1) vismaz 25 procenti kopējās izglītības programmas apjoma, neieskaitot
kvalifikācijas praksi, programmās pēc vidējās vispārējās izglītības iegūšanas;

2) vismaz 25 procenti no kopējā izglītības programmas apjoma arodizglītības
un profesionālās vidējās izglītības programmās pēc pamatizglītības ieguves.

Uzņēmumā var organizēt ne tikai profesionālā satura praksi, bet arī teoriju.

Darba vidē balstītas mācību organizēšanas un īstenošanas kārtību ir
apstiprinājis Ministru kabinets 2016. gada 15. jūlijā.

Darba vidē balstītu mācību vadītājam uzņēmumā un izglītības iestādei
savstarpēji jāsadarbojas, lai nodrošinātu, ka kvalifikācijas prasībās norādītie
sasniedzamie mērķi tiek sasniegti.



Mācību plānošanas nepieciešamība (2)

Darba vidē balstītu mācību vadītājs uzņēmumā ir atbildīgs par apmācību
procesa norisi darba vietā (uzņēmumā).

Darba vidē balstītu mācību vadītājam uzņēmumā piemīt nepieciešamās
profesionālās izglītības prasmes, izglītība un darba pieredze, lai kvalificētos
par atbildīgo mācību veicēju.

Uzņēmumam un darba vidē balstītu mācību vadītājam uzņēmumā
jānodrošina, ka izglītojamam tiek nodrošināta iespēja veikt dažādus
uzdevumus, kas saistīti ar apgūstamo profesiju, atbilstoši profesionālajā
izglītībā noteiktajām prasmēm konkrētajai kvalifikācijai vai kvalifikācijas
modulim un atbilstoši izglītojamā individuālajam mācību plānam.

Tāpēc darba vidē balstītu mācību vadītājam uzņēmumā un prakses
vadītājam no profesionālās izglītības iestādes ir savstarpēji jāsadarbojas un
jāmeklē labākie mācību risinājumi.



Zināšanas un prasmes

Šī mācību beigās Jūs varēsiet teikt:

1. Es zinu, ka es esmu atbildīgs par mācību kvalitāti savā darba vietā;

2. Es saprotu, kādēļ komunikācija ar prakses vadītāju no profesionālās 
izglītības iestādes ir svarīga;

3. Es apzinos, kādā virzienā man ir jāsadarbojas ar prakses vadītāju 
profesionālās izglītības iestādē, lai mēs varētu vienoties par abpusēji 
saskaņojamu mācību programmu.



Video par sadarbības nozīmi profesionālās izglītības iestādei 
ar uzņēmumu, ieviešot darba vidē balstītas mācības 

https://drive.google.com/open?id=0B46lda6cepwGM2ZCZFJKUWtIWnM

https://drive.google.com/open?id=0B46lda6cepwGM2ZCZFJKUWtIWnM


Pašpārbaudes jautājumi

1. Kāda ir profesionālās izglītības iestādes loma un prakses vadītāja 
profesionālās izglītības iestādē loma darba vidē balstītās mācībās?

2. Kāda ir uzņēmuma un darba vidē balstītu mācību vadītāja uzņēmumā 
loma darba vidē balstītās mācībās?


