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Darba vidē balstītu mācību vadītāju apmācību programma

Mācību novērtēšana



Vajadzība

Darba vidē balstīto mācību vadītājam ir jāveic novērtējums katram mācību
posmam, izmantojot profesionālās izglītības iestādes novērtējuma formu un
ņemot vērā konkrētās profesionālās kvalifikācijas prasības.

Viņam ir jāvērtē izglītojamā uzvedība, kā arī regulāri jāuzdod jautājumi
izglītojamajam un jāpamato novērtējums ar faktiem.

Darba vidē balstīto mācību vadītājam ir jāpiedalās izglītojamā novērtēšanā
kopā ar izglītības iestādi, lai uzlabotu izglītojamā mācību rezultātus.



Darba vidē balstīto mācību vadītājs var izmantot vairākus novērtējuma
veidus:

1. Jānodala kopējais mācību novērtējums no konkrēto kompetenču
novērtējuma;

2. Jānosaka, kad izglītojamie ir gatavi profesionālo prasmju
demonstrēšanai;

3. Jāprezentē mācību novērtējuma rezultāti un metodes, lai nodrošinātu,
ka izglītojamie saņem skaidru priekšstatu par to, ko viņi jau ir apguvuši
un kas viņiem vēl ir jāapgūst.



Darba vietā:

Jāveido izglītojamo mācību procesa novērtējums - jānovēro viņu darbs un
mācību process.

Jāmotivē izglītojamie veikt pašvērtējumu.

Jādokumentē izglītojamo sasniegumi, izmantojot prakses dienasgrāmatu.

Jānodrošina izglītojamiem laicīga un pietiekoša atgriezeniskā saikne par viņu
progresu mācību procesā.

Jāinformē izglītojamie par mācību novērtējuma rezultātiem un metodēm, lai
nodrošinātu, ka izglītojamiem ir skaidrs, ko viņi jau ir apguvuši un kas viņiem
vēl ir jāapgūst.



Lai veicinātu izglītojamo motivāciju un progresu, jāsniedz pozitīva
atgriezeniskā saite:

• Jāvada un jāiedrošina izglītojamie veikt savu prasmju pašvērtējumu;

• Jānodrošina izglītojamiem laicīga un pietiekoša atgriezeniskā saite par
viņu progresu mācību procesā;

• Jāpievēršas sarežģītiem procesiem un tehnoloģijām uzņēmumā.

Pozitīva atgriezeniskā saite



Zināšanas un prasmes

Šī mācību posma beigās Jūs varēsiet teikt:

Es varu sniegt izglītojamiem pietiekošu, konstruktīvu un laicīgu atgriezenisko
saiti par viņu progresu mācību procesā.

Es izmantoju iedrošinošas un motivējošas metodes.

Es varu būt pārliecināts, ka izglītojamie saprot manu atgriezenisko saiti.

Es esmu spējīgs prezentēt mācību novērtējuma rezultātus un metodes, lai
sniegtu izglītojamiem skaidru priekšstatu par to, ko viņi jau ir apguvuši un kas
viņiem vēl jāapgūst.

Es varu instruēt citus darbiniekus manā darba vietā par to, kā atšķirt
izglītojamo kopējo mācību novērtējumu no konkrētu kompetenču novērtējuma.



Es uzraugu un izvērtēju izglītojamo mācību sasniegumus, novērojot viņu
darbu un progresu.

Es vadu un iedrošinu izglītojamos veikt pašnovērtējumu un dokumentēt
savus mācību sasniegumus, izmantojot prakses dienasgrāmatu.

Izmantojot mācību novērtēšanu, es esmu spējīgs noteikt, kad izglītojamie ir
gatavi profesionālo prasmju demonstrēšanai.

Es varu pārrunāt dažādus sarežģītus profesionālos tematus.



Kādēļ nepieciešams novērtēt izglītojamo:

Lai izteiktu atzinību un novērtētu izglītojamā darbu un progresu darba vietā;

Lai novērtētu izglītojamā profesionālo prasmju un kompetenču attīstību;

Lai sniegtu atbalstu izglītojamam, lai viņš zina, ka viņa darbību kāds uzrauga un
kontrolē;

Lai veiktu soļus mācību programmas (individuālā mācību plāna) ieviešanā,
nepieciešamības gadījumā veicot korekcijas.



Kad veikt novērtēšanu

Biežums ir atkarīgs no likumdošanas, pārsvarā par to informē izglītības iestāde.

Vairumā gadījumu izglītības iestādei ir pienākums ierasties mācību vietā vismaz
reizi gadā, tikties ar darba vidē balstītu mācību vadītāju uzņēmumā un pārrunāt
izglītojamā individuālā mācību plānā noteikto darba pienākumu īstenošanu.

Šajās tikšanās reizēs ir jābūt iespējai veikt izglītojamā darba pienākumu
īstenošanas novērtējumu.

Parasti tas sastāv no:

Izglītojamā ikdienas novērtējuma, kā viņš/viņa veic konkrētus uzdevumus;

Mācību secības izvērtējuma, ko veic mācību procesa pārvaldes ietvaros;

Mācību programmas gala novērtējuma, kas būs vairāk visaptverošs.



Labo piemēru izcelšana

Atsaukt atmiņā darba uzsākšanu un uzsvērt viņu progresu.

Izvairīties veikt pārrunas citu klātbūtnē.

Novērot un analizēt sasniegumus pret attiecīgajā periodā nospraustajiem mērķiem.

Iedrošināt veikt pašnovērtējumu un sasniegt kopīgus risinājumus.

Atļaut viņiem izteikties, pašiem uzdodot jautājumus un ļaujot brīvi izteikties par 
dažādiem tematiem. 

Atsaukt atmiņā katra darba perioda izvirzītos uzdevumus.

Piedāvāt izdošanos indikatorus (prasmes, autonomija, kvalitāte, darba ritms utt.).

Izskaidrojiet novērtējumu un pārliecinieties, ka izglītojamie saprot, ko Jūs no viņiem 
sagaidāt.

Pastāstiet izglītojamajiem, kas ir apgūts, kas tiek apgūts un kas vēl nav apgūts; kur 
jāievieš uzlabojumi, lai nodrošinātu pozitīvu perspektīvu izglītības iegūšanā.



Ko mēs varam novērtēt?

• Profesionālās prasmes 

• Darba izpildi

• Sastaptās grūtības

• Sasniegumus

• Uzvedību darbā

• Attieksmi 

• Motivāciju 

• Atbildību 

• Sadarbību ar kolēģiem un citiem izglītojamiem



Kas ir zināšanas?

Zināšanas un prasmes ir nepieciešamas, lai pilnvērtīgi veiktu savus
uzdevumus.

Zināšanas ir spēja parādīt faktu, principu, procesu un vispārējo jēdzienu
zināšanas un izmantot tās mācību un profesionālās darbības jomā, spēja
izprast dažādu veidu informāciju par materiāliem, aprīkojumu, tehnoloģijām
atbilstošā mācību jomā vai noteiktā profesijā.

Zināšanas: atbild uz jautājumu – «Es zinu, es zinu, es apguvu.» Šīs ir tehniskās
zināšanas, kas nepieciešamas kāda uzdevuma veikšanai.

Piemērs: Zinot produktus, zini alergēnus.



Kas ir prasmes?

Prasmes ir māka veikt kādu darbību atbilstoši nepieciešamai kvalitātei un
apjomam.

Prasmes: atbild uz jautājumu «Es esmu spējīgs + darbības vārds.» Tas ir tas,
kas man jāzina, jāapzinās un jādara, lai paveiktu uzdevumu.

Piemēram: sagatavot produktus, salikt šķīvjus, ievērot higiēnas un ēdiena
drošības prasības .

«Mīkstās prasmes»: atbild uz jautājuu «Kāda attieksme un uzvedība ir
nepieciešama manai darba vietai?"

Piemēram: esi metodisks, fokusēts, atsaucīgs.



Kā novērtēt izglītojamā integrāciju uzņēmumā

Vairāki vispārīgās uzvedības un darba izpildes kritēriji var tikt izmantoti, lai 
izmērītu izglītojamā integrāciju un iesaisti uzņēmumā:

• Vispārīgā prezentācija (apģērbs un tīrība)

• Noteikumi, etiķete, pieklājīgums

• Apmeklētība un punktualitāte

• Zināšanas par uzņēmumu: pārzina uzņēmuma uzbūvi, darbiniekus un apzinās 
viņu attiecīgās lomas, pienākumus

• Sadarbība ar kolēģiem un integrācija: izglītojamais strādā komandā un zina, kā 
sadarboties ar citiem vai tieši pretēji - izglītojamajam ir komunikācijas 
problēmas un viņš atsakās sadarboties

• Kārtība darba vietā un organizētība 



Kā novērtēt izglītojamā integrāciju uzņēmumā

Autonomija un iniciatīva: Vai izglītojamais redz un dara savu darbu? Vai viņam 
nepieciešamas precīzas instrukcijas un speciāla uzraudzība? Vai viņš darbu veic 
patstāvīgi?

Atbildība: Vai ir nepieciešams novērot izglītojamo? Vai viņam var uzticēt darbu?

Darba kvalitāte: tiek piemērota/netiek piemērota

Laika organizācijas ievērošana: ierašanās laikā/kavējumi 

Pielāgošanās spējas: izglītojamajam ir vieglāk strādāt rutīnā/ātri adaptējas 
jaunās situācijās

Motivācija un izturīgums: ātri zaudē drosmi un virzību/nepadodas grūtībās

Spēja sevi izaicināt



Lai darba vidē balstītu mācību vadītājs uzņēmumā novērtētu konkrētās
izglītojamā prasmes, spējas, kompetences un attieksmes un sniegtu
priekšlikumus izglītojamam par jomām, kurām viņam būtu jāvelta lielāka
uzmanība turpmākajās mācībās, gan izglītības iestādēm par
nepieciešamiem uzlabojumiem izglītības programmā, piedāvājam pēc
individuālā mācību plāna aizpildīt izglītojamā novērtēšanas anketu un
iesniegt to izglītības iestādē kopā ar prakses dienasgrāmatu.

Izglītojamā novērtēšana



Cienījamo darba vidē balstītu mācību vadītāj uzņēmumā, lūdzu, novērtējiet
izglītojamā prasmes Jūsu uzņēmumā, apvelkot pareizo atbildes variantu!

Vispārēja informācija:

Uzņēmums:__________________________

Prakses vadītājs:_________________________

Prakses laiks:____________________________

Praktikanta vārds, uzvārds:__________________

Izglītojamā novērtēšanas anketa (paraugs)



Kā jūs vērtējat izglītojamā:

1. Mācību procesā iegūtās teorētiskās 

zināšanas
Augsts līmenis 5 4 3 2 1 Zems līmenis

2. Mācību  procesā iegūtās praktiskās 

iemaņas
Augsts līmenis 5 4 3 2 1 Zems līmenis

3. Attieksmi pret darba pienākumiem un to 

izpildi
Augsts līmenis 5 4 3 2 1 Zems līmenis

4. Spēju pieņemt lēmumus patstāvīgi Augsts līmenis 5 4 3 2 1 Zems līmenis

5. Spēju efektīvi plānot un organizēt savu 

darbu, disciplīnu  
Augsts līmenis 5 4 3 2 1 Zems līmenis

6. Spēju uzņemties atbildību Augsts līmenis 5 4 3 2 1 Zems līmenis

7. Komunikācijas prasmes un attieksmi pret  

kolēģiem un klientiem
Augsts līmenis 5 4 3 2 1 Zems līmenis



Kā jūs vērtējat izglītojamā:

8. Prasmi strādāt komandā Augsts 

līmenis
5 4 3 2 1

Zems 

līmenis

9. Spēju apgūt jaunas zināšanas un prasmes Augsts 

līmenis
5 4 3 2 1

Zems 

līmenis

10. Spēju ierosināt idejas, piedāvāt 

risinājumus

Augsts 

līmenis
5 4 3 2 1

Zems 

līmenis

11. Profesionālo sagatavotību darbam Augsts 

līmenis
5 4 3 2 1

Zems 

līmenis

12. Zināšanu un prasmju kvalitātes atbilstību  

darba tirgus izvirzītajām prasībām
Augsts 

līmenis
5 4 3 2 1

Zems 

līmenis



Jūsu priekšlikumi izglītojamam, kādiem jautājumiem būtu jāvelta lielāka 
uzmanība turpmākajās mācībās:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________

Jūsu priekšlikumi mācību procesa uzlabošanai:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________

Izglītojamā novērtēšanas anketa


