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Izglītības iestādes, kuras īsteno sākotnējās profesionālās izglītības
programmas, profesionālās ievirzes izglītības programmas un
profesionālās tālākizglītības programmas.
Pedagogi, prakses vadītāji, amata meistari, darba vidē balstītu
mācību vadītāji, direktori, to vietnieki un citi administrācijas
pārstāvji, nozaru un konventu pārstāvji.
Iznākuma
rādītāji:

5416 (pēc 2018.gada 5775) personas, kas saņēmušas ESF atbalstu
mācībām (no tām 860 uz 2018.gada 31.decembri)

Atbalstāmās darbības
1. Efektīva pārvaldība – 500 personas
2. Vispārējo prasmju un profesionālās kompetences pilnveide –
3500 personas
• Vispārējās pamatprasmes
• Profesionālās prasmes un kompetences
• Pedagoģiskā kompetence
• Aprobācija
3. Stažēšanās – 1375 personas
4. Mentorings jaunajiem pedagogiem – 100 personas
5. Kapacitātes palielināšana profesionālās izglītības kvalitātes
novērtēšanā un eksaminācijā – 300 personas

AKTIVITĀTES un DARBĪBAS
1.atbalstāmā darbība – Efektīva pārvaldība

o Noslēgts semināru cikls Cilvēkresursu attīstības plānu izstrādē.
Septembra beigās konsultācijas plānu pabeigšanā. Oktobrī –
decembrī – noslēgšana un saskaņošana
o Noticis seminārs pieaugušo izglītības un sadarbības ar darba
devējiem sekmēšanai (22.08.) – uzsākts metodiskā materiāla
izstrādes process, kurā tiks iesaistītas pilotskolas – sadarbībā ar
EM, IZM, LM
o Konventu pārstāvjiem “Pārmaiņu vadība” – akcents uz pieaugušo
izglītību

AKTIVITĀTES un DARBĪBAS
2.Aktivitāte
• Nozaru profesionālās kompetences pilnveides semināri
Tēmas semināriem iesaka: PIKC, EM un IZM, darba devēji un nozaru asociācijas
• Nozaru praktiskās darbības semināri
• Noslēgts līgums ar RPIVA B kursu programmai “Praktiskā pedagoģija darba vidē
balstītu mācību īstenošanai” (72h). Septembrī plānots uzsākta pirmā grupa. Kopā
2017.gadā plānotas 3 grupas.
• Alternatīvs risinājums – 32h kursi (VISC apliecība) “Praktiskās pedagoģijas ABC”
DVB vadītājiem līdz 240h gadā, ja būs atbilstošs normatīvo aktu regulējums
• Uzsākti kursi “Modulāro izglītības programmu izstrādes metodika un prakse”
16h sadarbībā ar VISC SAM 852 projektu

AKTIVITĀTES un DARBĪBAS
3. Stažēšanās – 1375 personas
Stažēšanās ilgums: 5-7 dienas
Tika uzsākta 2017.gada septembra beigās
•
•
•

Stažēšanās programmas nozaru griezumā
Stažēšanās programmas pēc darbības veida – atsvišķas grupas pedagogiem,
prakšu vadītājiem, PII administrācijas pārstāvjiem
Starpdisciplinārās stažēšanās programmas – gan pedagogi, gan prakšu
vadītāji, gan PII administrācijas pārstāvji

AKTIVITĀTES un DARBĪBAS
4. Mentorings jaunajiem pedagogiem
Darbības: Mentoru (pieredzējušu pedagogu) darbības atbalsts, konsultācijas,
darba grupas
Projekta ietvaros tiks izglītoti un pieņemti darbā mentori. PIKC jābūt gataviem
deleģēt pedagogus ar pieredzi, kuri iegūs tiesības veikt pedagoga – mentora darbu

5. Kapacitātes palielināšana profesionālās izglītības kvalitātes
novērtēšanā un eksaminācijā
Tiks organizēta sadarbībā ar IKVD
Darbības: mācību semināri, praktiskās darbības semināri
Izglītotas 300 personas:
•

ārējie vērtētāji (akreditācija)

•

PKE vērtētājiPofesionālās kvalifikācijas eksāmenu organizēšanas

kārtība; Ekspertu loma profesionālās kvalifikācijas eksāmenos;
Plānotā eksaminācijas uzlabošana projekta īstenošanas ietvaros
s

SAM 851
•

Audzēkņi, kurus iesaista
paraksēs &uzņēmumos

•

Jaunas izglītības formas –
DVB ieviešana&pilnveide

•

Prakses vietas uzņēmumos

LDDK

SAM 841

VIAA

• Papildus finansējuma iespējas
izglītības iestādei un
pedagogiem

• Rezultatīvie rādītāji &
apmācīti uzņēmumu
darbinieki

PROFESIONĀLĀS
IZGLĪTĪBAS
IESTĀDES
•

•
•
•

•
•
•

• Izstrādātas modulārās
programmas un
prof.kvalifikācijas eksāmenu
saturs.

Pedagogu, administrācijas pārstāvju
profesionālās kompetences pilnveide
Modulāro izglītības programmu
aprobācija (saistība ar 8.5.2.)
Stažēšanās
Atlīdzība uz darba vietas aprīkošana
aprobācijas koordinatoriem un
mentoriem

Iesaiste projekta aktivitātēs
Materiāli tehniskās bāzes
nodrošināšana projekta
aktivitātēm
Deleģēti aprobācijas
koordinatori un mentori
jaunajiem pedagogiem

• Mācību līdzekļi, t.sk. simulācijas
iekārtas

VISC
SAM 853

VISC
SAM 852

• Piedalās moduļu programmu
un eksāmenu satura
ieviešanā

Metodiskais materiāls
Mērķis: attīstīt PIKC spēju veidot mācību piedāvājumu
pieaugušo mērķauditorijai
Uzlabot PIKC kapacitāti: spēju veikt tirgus analīzi, izstrādāt maksas
pakalpojumu cenrāžus, izstrādāt konkurētspējīgas izglītības programmas
(tai skaitā, saistošas komersantiem), pielietot elastīgas mācību metodes
un tehnikas, gatavot mārketinga un pārdošanas plānus, nodrošināt
pakalpojuma virzīšanu tirgū.
Orientēt PIKC uz nozaru modernizāciju: izpratni par tehnoloģiskās
attīstības tendencēm, nepieciešamajām prasmēm pēc 3-5 gadiem
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