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Darba vidē balstītu mācību vadītāju mācību programma

Praktisko uzdevumu demonstrēšana.
Darba uzdevumu izmantošana mācībām.



Vajadzība:

Attīstīt izglītojamo profesionālās iemaņas;

Iesaistīt efektīvā komunikācijā ar citiem darbiniekiem;

Individuāla pieeja un vajadzību nodrošināšana
izglītojamiem;

Palielināt profesionālās un nodarbinātības iespējas.



Zināšanas un prasmes

Šī mācību posma beigās Jūs varēsiet teikt:

Es varu izveidot detalizētas prakses instrukcijas, kas ļauj
izglītojamam progresēt prasmju apgūšanā un to demonstrācijā;

Es esmu spējīgs nodrošināt individuālas instrukcijas un mācību
iespējas;

Es esmu spējīgs demonstrēt savas prasmes, izmantojot video;

Es varu pilnveidot savas demonstrācijas prasmes, kas var būt
īpaši noderīgas uz kompetencēm balstītās mācībās.



Kas ir demonstrācija?



Demonstrācija ir 
gadījums, kad kāds 
pārāda, kā kaut kas strādā 
vai kaut ko dara.

Piemēram, demonstrācija, 
kā izveidot ventilācijas 
sistēmas. 



Pirms Jūs uzsākat demonstrāciju, Jums nepieciešams iepazīt 
Jūsu izglītojamo, kā arī iepazīstināt viņu ar sevi:

1. Sasveicinieties ar izglītojamo, esiet pozitīvi noskaņots un iepazīstiniet ar sevi
(smaids, rokas paspiešana, labas emocijas utt.)

2. Pajautājiet viņam pāris vienkāršu jautājumu, kas ir saistīti ar viņa iepriekšējo
pieredzi par šo uzdevumu izglītības iestādē

3. Paskaidrojiet izglītojamajam, ko Jūs plānojat sniegt ar šo demonstrāciju
(piemēram, šodien mēs šķirosim produktus. Vai Tu jebkad esi bijis iesaistīts
šādā uzdevumā?)

4. Demonstrējiet (Jums jāparāda izglītojamajam, kuri rīki jāizmanto, kā
jārīkojas ar aprīkojumu utt.)



Kā uzsākt demonstrāciju?

DVB vadītājs uzņēmumā un izglītojamie valkā darba uniformas 
(specapģērbu).



Atraktīvas metodes izglītojamo apmācībā

1. Paskaidrošana

2. Demonstrēšana ar piemēriem

3. Aicinājums izglītojamajiem paskaidrot
savu viedokli

4. Atkārtotas demonstrācijas veikšana,
kad tas nepieciešams

5. Atgriezeniskās saites nodrošināšana
(esiet pozitīvs, sakiet tādus vārdus kā
„Labi!“, „Tev izdevās šo uzdevumu
paveikt ļoti labi“)



Komunikācijas veidi:

1 – Prasīt 

Piemēram: 

Es gribētu, lai Tu tagad pamēģini veikt šo uzdevumu. 
Uzgaidi, ļauj man Tev palīdzēt.

Ļauj man no sākuma Tev palīdzēt.

2 – Piedāvāt  

Piemēram: 

Vai Tu gribi, lai es Tev demonstrēju šo darbu?

Es Tev varu palīdzēt, ja Tu vēlies.

Vai Tev nepieciešama palīdzība?

3 – Aicināt  

Piemēram:  Ja Tu vēlies, vari pamēģināt pats.  

4 – Piekrist un nepiekrist 

Piemēram: Vai Tu piekrīti to izdarīt pats? Tu kaut kam 
nepiekrīti? Kādēļ?  



Mācības ar video materiālu palīdzību

Pirms veic demonstrācijas plānošanu, atceries, ka Tu vari izmantot arī
video materiālus.

Parasti video demonstrācija palīdz labākai izpratnei, jo vizuāli
norādījumi, mīmika, žesti un citi vizuāli demonstrējumi ir vieglāk
uztverami.

Tāpat video ir iespējams novērot, kā intonācija atbilst sejas izteiksmei.

Visas šīs video materiālu priekšrocības nodrošina, ka tās skatītāji redz
daudz vairāk, nekā dzird un tādējādi var daudz labāk izprast sniegto
informāciju un apgūt zināšanas.

https://www.youtube.com/watch?v=dNV4mOK5gW4

https://www.youtube.com/watch?v=dNV4mOK5gW4


Izpratnes veicināšana par profesiju ar video materiālu 
palīdzību

• Video materiāli ļauj DVB vadītājam uzņēmumā un izglītojamiem redzēt un
iepazīties ar situācijām, kas iespējamas arī ārpus viņu darba vietām.

• Video materiāli ir ļoti vērtīgi, jo tie sniedz izglītojamiem iespēju šajos
materiālos redzēt gan citos uzņēmumos, gan citās valstīs izmantojamos
darba rīkus, aprīkojumu utt.

• Radošuma spēks: kad izglītojamie paši izmanto video kameru, viņiem tiek
dota iespēja izveidot kaut ko neaizmirstamu un noderīgu.

• Video veidošanas uzdevums var veicināt jaunradi un kreatīvismu.



Video materiāli papildus motivācijai

• Lielākā izglītojamo daļa izrāda daudz lielāku ieinteresētību, ja viņiem ir
dota iespēja redzēt praksi ar savām acīm, it sevišķi, ja tā ietver
interesantus uzdevumus.

• Patiesi prakses video: galvenais ieguvums no īpaši veidotiem video
materiākiem ir tāds, ka tie ir īpaši veidoti, lai nodrošinātu izglītojamo
interesi konkrētajā tematā, kā arī tie var būt izmantoti ne tikai
profesionālajām mācībām, bet arī dažādiem citiem uzdevumiem.

• Mums bieži vien izdodas ietvert īsu - divu līdz trīs minūšu video materiāla
daļu, kas ir veltīts konkrētam mācību tematam.

• Ja izglītojamie strādā pie dažādu darba rīku izmantošanas, mēs,
piemēram, varam parādīt īsu intervijas video materiālu ar nozares
meistaru, lai motivētu jauniešus.



Uz iedrošināšanu balstīta prasmju apgūšana

Jūs varat plānot un organizēt mācības, lai attīstītu un
iedrošinātu izglītojamos apgūt prasmes.

Par tehnoloģijām, norādot, ka galvenie tehnoloģiju soļi
būs viegli saprotami;

Par materiāliem, norādot, ka izglītojamie varēs strādāt
ar augstas kvalitātes materiāliem;

Par pakalpojumiem, norādot, ka izglītojamie liks Jūsu
klientiem justies ērti ar Jūsu darba rezultātiem;

Par ražošanu, norādot, ka izglītojamie iemācīsies, kā
ražot tikai noderīgus produktus;

Par piegādi, norādot, ka izglītojamie iemācīsies, kā
Jūsu klientiem piegādāt visus produktus un/vai
pakalpojumus īsākajos termiņos;

Par glabāšanu, norādot, ka izglītojamie iemācīsies, kā
nodrošināt, ka uzņēmums glabā visus produktus tiem
nepieciešamajās vietās.



Iedrošiniet izglītojamo attīstīt profesionālās prasmes

Praktiskās mācības piedāvā iespēju apgūt
dažādas situācijas un prasmes darba vietā.

Lūdzu, pievērsiet īpašu uzmanību darba
drošības prasībām!

Darba vietā izvēlieties attiecīgus darba
instrumentus un individuālos aizsardzības
līdzekļus!



Ko darīt pēc demonstrēšanas 

Uzdodiet jautājumus, lai noskaidrotu
izglītojamo viedokli par praktisko
demonstrāciju lietderīgumu un
izmantošanu.

Jūs varat parādīt īsus video materiālus
par šīm mācībām un apspriest tos ar
izglītojamajiem.

Izglītojamie savā starpā var diskutēt par
mācību lietderīgumu un nepieciešamajiem
uzlabojumiem.

Jūs varat piedāvāt papildu mācību
materiālus izglītojamajiem.



Izglītojamā prasmju demonstrēšana

Izglītojamajam ir jādemonstrē, kā viņš vai viņa ir iemācījusies un jānorāda,
kas tiek sagaidīts, lai pārvietotos uz nākamo līmeni.

DVB vadītājs uzņēmumā var izvēlēties, kā pārbaudīt izglītojamā prasmes.

Individualizēta atbalsta nodrošināšana - elastīgs temps un iespējas, vairāku
novērtējumu veidu pielietošanu, specifisku prasmju novērtēšana.



Praktisko pārbaužu plānošana

1. Sagatavojiet nepieciešamo aprīkojumu.

2. Sadaliet praktiskās pārbaudes apakštēmās, daļās vai posmos.

3. Pārbaudēs iekļaujiet visus elementus, metodes un procesus, kurus Jūs
esat demonstrējis.

Izglītojamo līmenis – vai esat drošs, ka visi dalībnieki ir aptuveni vienādā
prasmju līmenī?

Izglītojamiem pirms mācībām nepieciešams «iesildīties» - kā to izdarīt, piemēri
ar jautājumiem un atbildēm, piemēram, vai Tu esi gatavs izmantot darba rīkus
un instrumentus u.tml.



Pašpārbaudes jautājumi

1. �Kādas metodes Jūs esat izmantojis prasmju demonstrācijās
izglītojamajiem?

2. Kādas vizuālas un praktiskas demonstrācijas darba vietā šobrīd varētu
palīdzēt izglītojamiem sasniegt nepieciešamo kompetences līmeni?

3. Kādas potenciālas video materiālu demonstrācijas var tikt izmantotas,
lai sasniegtu nepieciešamo kompetences līmeni?

4. Kā darba vidē balstītu mācību vadītāji uzņēmumā var nodrošināt, ka
demonstrējamā prezentācija būs saprotama visiem izglītojamiem?

5. Kā darba vidē balstītu mācību vadītāji uzņēmumā var monitorēt
izglītojamo progresu kompetences apgūšanai?



Instrukcijas mācību uzdevumu plānošanā



Darba uzdevumu plānošana mācībām

Pirms mācību sākuma apspriediet kvalifikāciju prasības un mācību
programmas uzdevumus ar profesionālās izglītības pārstāvi un kopīgi
izejiet cauri izglītojamā mācību programmai.

Pajautājiet profesionālās izglītības skolotājam, kādi ir galvenie mācību
uzdevumi.

Pēc tam apziniet, kurus mācību programmas mācību uzdevumus var veikt
uzņēmumā. Iespējams, ka dažus uzdevumus nebūs iespējams īstenot
konkrētajā uzņēmumā.

Visbeidzot tiecieties ar profesionālās izglītības skolotāju atkārtoti un
informējiet, kurus mācību uzdevumus nav iespējams veikt uzņēmumā, lai
profesionālās izglītības skolotājs piedāvātu iespēju veikt šos uzdevumus
profesionālās izglītības iestādē.



Darba procesa fāžu aprakstīšana

Pirms darba uzdevumu nodošanas izglītojamam Jums
nepieciešams aprakstīt darba procesa fāzes soli pa solim un
jāizskaidro, ko Jūs darāt, kā Jūs to darāt un kādēļ Jūs to darāt.



Izglītojamo instruēšana 

1. Informējiet izglītojamo par atbilstošajiem drošības noteikumiem,
kas viņam ir jāzina, veicot darba pienākumus.

2. Izskaidrojiet izglītojamajam darba pienākumus.

3. Izskaidrojiet izglītojamajam, kādi darba rīki nepieciešami darba
pienākumu veikšanai.

4. Paskaidrojiet izglītojamajam, kā nepieciešams sagatavot darba
vietu un kā veikt darba pienākumus.

5. Parādiet izglītojamajam, kā veikt darba pienākumus soli pa
solim, paskaidrojiet, ko Jūs darat, kā Jūs to darat un kādēļ Jūs
to darat.

6. Palūdziet izglītojamajam atkārtot darba uzdevumu.



Izglītojamo instruēšana 

7. Sekojiet, kā izglītojamais veic darba pienākumus, un
palīdziet viņam, kad nepieciešams.

8. Kad redzat, ka izglītojamais saprot, kā veikt savus darba
pienākumus ļoti labi, tad ļaujiet viņam strādāt patstāvīgi.

9. Pārbaudiet, vai izglītojamā darba pienākumu pildīšana
notiek kā plānots, un dodiet novērtējumu.

10. Lūdziet izglītojamajam uzturēt kārtībā darba vietu.



Darba situācijas kā mācību situācijas, novērtēšana un 
mācību plānu pielāgošana 

Jūs varat informēt izglītojamo, kuras darba situācijas ir saistītas ar mācību
programmu. Pārsvarā visām darba situācijām ir jābūt zināmām no teorijas,
kas apgūta profesionālā izglītības iestādē.

Jūs varat informēt izglītojamo, ka darba vidē balstītās mācībās tiks
izmantoti 10 darba procesi. Ja izglītojamais iemācīsies piecus, tad viņš jau
būs pusceļā. Jums regulāri ir jādod novērtējums par izglītojamā darba
kvalitāti un sasniegumiem.

Jums ir jāinformē prakses vadītājs profesionālās izglītības iestādē un
izglītojamais, ja Jūs nevarat nodrošināt visu plānoto prasmju apmācību
uzņēmumā, vai arī, ja Jūs varat iemācīt vairāk prasmju, kuras sākotnēji
netika plānotas, bet kuras ir mācību programmā.



Uzdevumi

1. Uzdodiet izglītojamam veikt kādu darbu individuāli. Tas
dos iespēju izglītojamam uzņemties atbildību.

2. Piedāvājat izglītojamam savu palīdzību.

3. Izdiskutējiet mācību materiālu, lai tas būtu īstenojams
uzņēmumā.



Paškontroles jautājumi 

1. Vai kopīgi ar izglītības iestādes pārstāvi varat nodrošināt, ka darba vidē 
balstītās mācības atbilst mācību programmai? 

2. Vai es mācu praktiskos uzdevumus, kas ir definēti mācību programmā?

3. Vai es māku aprakstīt darba procesus izglītojamiem saprotamā veidā?

4. Vai es, nodrošinot mācības, ievēroju darba drošības un aizsardzības 
prasības? 

5. Vai es varu izglītojamiem darba situācijas pasniegt kā mācību situācijas?

6. Vai es varu izglītojamiem likt novērtēt savus mācību plānus un pielāgot 
tos atbilstoši darba situācijām?


