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Projekta pamatā ir inovatīva pieeja darba vidē balstītu (DVB)
mācību jomā Latvijā, Lietuvā un Igaunijā – tandēma mācības
jeb PI (turpmāk tekstā – profesionālā izglītība) iestāžu pedagogu
un uzņēmumu prakses vadītāju (turpmāk tekstā – DVB mācību
vadītāju) kopīgas mācības Baltijas valstīs. Tandēma pieeja tika
pārbaudīta un pilnveidota projekta ietvaros rīkotajos mācību
semināros.
Tika izstrādāts vienots DVB mācību vadītāju kompetences
profils, lai Baltijas valstīs veidotu kopīgu redzējumu, ņemot
vērā katras valsts vajadzības, prioritātes un tiesisko regulējumu
DVB mācību vadītāju sagatavošanas programmu izstrādē un
īstenošanā.

Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos darba vidē balstītās
mācībās – TTT4WBL. Redaktores: Līga Krastiņa un Anna-Kaisa Tīhonena (Anna-Kaisa
Tiihonen). Izdevējs: JAMK Unviersity of Applied Sciences, 2020. gadā.
ES Erasmus+ projekts “Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un uzņēmumos

Pētnieki no Somijas nodrošināja metodoloģisko atbalstu, lai
sniegtu uz pētījuma rezultātiem balstītus pierādījumus tandēma
pieejas efektivitātei DVB mācību vadītāju sagatavošanā Baltijas
valstīs un citās Eiropas Savienības valstīs.
.

darba vidē balstītās mācībās” – TTT4WBL, projekts N. 582951-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA3-PI-POLICY.
Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas veidošanai nenozīmē to, ka tā ir apstiprinājusi tās
saturu, kurš atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nav atbildīga¬ par tajā iekļautās
informācijas izmantošanu.
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1. Tandēma mācības
Kas ir tandēma mācības?
DVB mācības ir PI iestāžu un uzņēmumu sadarbības rezultāts. Var teikt, ka PI
iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītāji strādā tandēmā.
Uzņēmumu un PI iestāžu prakses vadītāji mācās kopā, tādejādi veidojot
vienotu izpratni par nepieciešamo atbalstu audzēkņiem DVB mācībās.

PI iestāde

praktikants

Uzņēmums

Mācību programma palīdz gūt priekšstatu par DVB mācību procesu, t. i., par plānošanu
un sagatavošanu, atbalsta sniegšanu darbavietā, kā arī novērtēšanu.

Pirms

Procesā

Pēc

Mācības ir interaktīvas, tiek organizētas nelielās grupās, kas veicina neformālu saziņu starp
PI iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītājiem.
Galvenais vēlamais rezultāts PI iestāžu un uzņēmumu pārstāvju vienota izpratne
par kvalitatīvām darba vidē balstītām mācībām, DVB mācību procesu, kvalitātes
standartiem, katras puses pienākumiem un sadarbības modeļiem.
.

Kursu dalībnieku atsauksmes
Tandēma mācību priekšrocības
Tandēma mācības palīdz vienlaikus sasniegt divus mērķus:
•
pilnveidot DVB mācību vadītājiem nepieciešamās kompetences;
•
izstrādāt vienotas darba metodes un uzlabot prasmes strādāt kopā, mudinot
PI iestāžu un uzņēmumu prakses vadītājus sadarboties.

“Labi, ka mācības notika kopā
ar izglītības iestāžu prakses
vadītājiem. Es saprotu, ka
viņu darbs ir grūts, un mums ir
jāstrādā kopā.”

“Līdz šim, vērojot kolēģus, kas
strādā ar praktikantiem, es
nodomāju: “Paldies Dievam, ka
man tas nav jādara!” Tagad,
manuprāt, es varu viņiem palīdzēt
kaut ko iemācīties. Un es sapratu,
ka arī man ir jāmainās.”.
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TTT4WBL mācības partnervalstīs
Starptautisks 5 dienu seminārs kursu vadītājiem
par tandēma pieeju DVB mācībās.
Sagatavoti 18 kursu vadītāji.
2 dienu tandēma mācību semināri
prakšu vadītājiem Lietuvā, Latvijā, Igaunijā.
Sagatavoti vairāk kā 800 DVB mācību vadītāji.
19 pieredzes apmaiņas vizītes

Latvija

Igaunija

Lietuva

20 semināri

15 semināri

16 semināri

300 DVB mācību
vadītāji

208 DVB mācību
vadītāji

312 DVB mācību
vadītāji

Mācību programmas DVB mācību vadītājiem
Latvijā, Igaunijā un Lietuvā
Mācību materiāli latviešu, igauņu, lietuviešu valodās
Metožu krājums angļu valodā
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2. Vienots Baltijas valstu darba
vidē balstītu mācību vadītāju
kompetenču profils – no izveides
līdz iespējām nākotnē
TTT4WBL projekta ietvaros Baltijas valstu izglītības sektora pārstāvjiem bija iespēja strādāt kopā
un vienoties par DVB mācību vadītājiem nepieciešamajām pamata kompetencēm. Tika izlemts
šīs kompetences apkopot vienotā Baltijas valstu DVB mācību vadītāju kompetenču profilā.
Nākotnē Baltijas valstu DVB mācību vadītāju kompetenču profils kalpos par pamatu līdzīgām
DVB mācību vadītāju mācību programmām Baltijas valstīs. PI iestāžu un uzņēmumu vadītāji to
varēs izmantot DVB mācību vadītāju profesionālajai pilnveidei.
Līdzīgas pieejas un kvalitātes standartu izmantošana Baltijas jūras reģiona valstīs palielinās PI
iestāžu audzēkņu un DVB mācību vadītāju mobilitāšu skaitu un sekmēs to kvalitāti.

DARBA VIDĒ BALSTĪTU MĀCĪBU VADĪTĀJA KOMPETENČU PROFILS

Prasme izvēlēties un pielietot dažādas mācību metodes un sagatavot
mācību materiālus

•

Prasme sagatavot mācību vidi: darba vietu,
aprīkojumu, kā arī iesaistīt citus darbiniekus

•

Prasme atrisināt sarežģītas situācijas DVB mācību laikā

•

Prasme motivēt un aktīvi iesaistīt praktikantus

•

Prasme aizpildīt dokumentus

•

•

Prasme sniegt formatīvu un summatīvu vērtējumu un veicināt praktikanta
pašnovērtējumu un pašrefleksiju

•

Prasme novērtēt DVB mācību kvalitāti un veikt
nepieciešamos labojumus

Prasme ieklausīties, sniegt atgriezenisko saiti, iedrošināt praktikantus
dažādās situācijās

•

Sociālā atbildība

•

Rāda labu piemēru audzēkņiem gan kā profesionālis, gan kā personība

•

Pozitīva attieksme

•

Ievēro profesionālās drošības un veselības aizsardzības nosacījumu

•

Atvērtība jaunām idejām

•

Ievēro IT drošības un datu aizsardzības nosacījumus

•

Iecietība un spēja pieņemt cilvēkus, ņemot vērā viņu atšķirības un vajadzības

•

Ievēro profesionālās ētikas normas

•

Gatavība meklēt risinājumus

•

Spēj pašreflektēt un novērtēt sevi un savu sniegumu

•

Mūžizglītība – nepārtraukta personīgā un profesionālā pilnveide

•

Ir pacietīgs, iejūtīgs un motivēts darbā ar jauniešiem

Izpratne par uzņēmuma attīstības plāniem

•

•

Prasme sagatavot un īstenot individuālo mācību
plānu

Izpratne par tendencēm un inovācijām nozarē

•

•

Prasme veikt pārrunas un DVB mācību laikā nodrošināt efektīvu
komunikāciju starp izglītības iestādi / pedagogiem / uzņēmuma vadību /
citu personālu

Prasme pielāgot mācību procesu atbilstoši praktikanta personībai,
mācīšanās stilam un individuālajām vajadzībām

Kvalifikācijas prasību pārzināšana

•

•

•

Izpratne par iesaistīto pušu pienākumiem.

Izpratne par motivējošas un pilnveidi veicinošas atgriezeniskās saites
sniegšanu

Spēja sagatavot un apstrādāt ar DVB mācībām saistītus dokumentus elektroniskā formātā un tiešsaistē.

•

Psiholoģijas pamati

•

•

Standartu, mācību programmu, novērtēšanas
kritēriju un mācību plānu pārzināšana un prasme
tos pielietot DVB mācību procesā

Izpratne par komunikācijas metodēm, stiliem un kanāliem

Spēja lietot IT rīkus un sociālos medijus saziņai ar praktikantiem un PI iestādēm/uzņēmumiem

•

•

•

•

Zināšanas par mentoringa un koučinga metodēm, mācību procesa
nodrošināšanu un vērtēšanas metodēm

Izpratne par tiesiskajām prasībām, izglītības
iestādes dokumentāciju un uzņēmuma iekšējiem
noteikumiem attiecībā uz DVB mācībām.

Prasme atrast un kritiski atlasīt informāciju, izmantojot IT rīkus

•

•

Profesionālā
kompetence
un spēja sekot
jaunumiem nozarē

•

Zināšanas par profesionālās izglītības pedagoģijas pamatprincipiem un
iekļaujošas izglītības metodēm

IT / digitālās
kompetences

Izpratne par Vispārīgās datu aizsardzības regulas nosacījumiem

Zināšanas
Prasmes
Attieksmes
(personības iezīmes)
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•

Sadarbība un komunikācija
DVB mācību nodrošināšanai

•

DVB mācību plānošana,
organizēšana un
koordinēšana

DVB mācību norises vadīšana un
audzēkņa kompetences novērtēšana
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3. Mazo un vidējo uzņēmumu
klasteru kartēšana

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Kauņas Tirdzniecības, rūpniecības un
amatniecības kamera (Lietuva) veica mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) apzināšanu un
uzrunāšanu ar mērķi iesaistīt DVB mācībās. Projekta laikā tika veikta MVU klasteru kartēšana
gan vadoties pēc uzņēmuma ģeogrāfiskā attālumu no PI iestādes, gan piederības nozarei.
Ļoti svarīgi bija tas, ka darba procesā bija iespēja identicēt daudzus jaunus uzņēmumus bez
pieredzes DVB mācībās un noskaidrot viņu viedokli par iespējamo sadarbību ar profesionālās
izglītības iestādēm. Tikpat nozīmīga bija arī atgriezeniskā saite no uzņēmumiem, kuri jau
īsteno DVB mācības. Analīzes nolūkos tika izmantoti dažādi informācijas avoti – statistikas dati
par ekonomiski aktīviem uzņēmumiem, uzņēmumu aptaujas, anketu rezultāti, grupu intervijas
un citi.
Ziņojumos ir apkopoti klasteru kartēšanas rezultāti, kas parāda, cik lielā mērā MVU klasteri
atbilst attiecīgā reģiona profesionālo izglītības iestāžu piedāvātajām mācību programmām.
Ziņojums sniedz arī informāciju par galvenajiem izaicinājumiem uzņēmumu iesaistei DVM
mācībās, kā arī piedāvā virkni uzņēmumu pārstāvju priekšlikumu par to, kā uzlabot sadarbību
starp uzņēmumiem un PI iestādēm.
ziņojumi pieejami projekta interneta vietnē: ttt4wbl-project.eu/research/
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Datu ieguve

4. Pētījums
Pētījuma mērķis bija noteikt DVB mācību vadītāju tandēma
mācību ietekmi:
 kā uzlabojās darba vidē balstītu mācību vadītāju,
kas piedalījās tandēma mācībās, DVB mācību un PI
audzēkņu vadīšanas prasmes un citas iemaņas;
 kā tandēma mācību pieeja palīdz uzlabot PI iestāžu un
uzņēmumu vai jebkādas darbavietas sadarbību.

“Labi, ka PI iestāžu un
uzņēmumu pārstāvji
mācās kopā. Sākumā
viņi it kā runāja dažādās
valodās, bet vēlāk viņi
sāka saprast viens otru
labāk.”
(Vadošais treneris Lietuvā)

Anketas
1. DVB mācību vadītājiem uzsākot mācības
2. DVB mācību vadītājiem 6 mēnešus pēc mācībām
3. PI iestāžu audzēkņiem					
4. PI iestāžu vadītājiem			
5. Uzņēmumu vadītājiem
Intervijas
1. Pēc nejaušības principa izvēlētas prakšu vadītāju grupas Latvijā un Lietuvā
2. Trīs intervijas ar kursu vadītājiem visās Baltijas valstīs.

Anketēšanā iesaistītie dalībnieki

Pētījuma īstenošana
1. pētījuma daļa
(izmēģinājums)
mācības

Mācību
programmas
izstrāde

2. pētījuma daļa
mācības

Datu
ieguve,
analīze

Priekšlikumi

Mācību
programmas
pilnveide

3. pētījuma daļa
Secinājumi
un
priekšlikumi

mācības
Datu
ieguve,
analīze

Priekšlikumi

Pētījuma plāns
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820 DVB mācību vadītāji

Mācību
programmas
pilnveide
Bal jas valstu
modelis

Datu
ieguve,
analīze

583 uzsākot
mācības

294 pēc 6 mēnešiem

Respondenti bija no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas

100 PI iestāžu
audzēkņi
90 PI iestāžu vadītāji
90 uzņēmumu vadītāji

Interviju dalībnieki

Priekšlikumi

16 kursu vadītāji no
trim Baltijas valstīm

22 DVB mācību grupas
86 DVB mācību vadītāji
no Latvijas un Lietuvas
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Galvenie secinājumi

Priekšlikumi

Tandēma mācības bija vērtīgas un noderīgas:
•

•

DVB mācību vadītāji noskaidroja savu zināšanu
un prasmju līmeni un to, kādas kompetences ir
jāpilnveido;
Prakšu vadītāji no uzņēmumiem un izglītības
iestādēm, mācoties kopā, guva dziļāku izpratni par
darba vidē balstītām mācībām.

Tandēma mācības palīdzēja pilnveidot DVB
mācību vadītāju prasmes:
•

Tika papildinātas teorētiskās zināšanas un
praktiskās iemaņas, veicināta analītiskā domāšana,
uzlabojās pašvērtējums, kā arī pedagoģiskās un
vadīšanas prasmes;
Tika veicināta izpratne par praktikantu vajadzībām
un savstarpējā komunikāciju.

Tandēma mācību rezultātā tika veicināta
sadarbība starp PI iestādēm un uzņēmumiem:
•

DVB mācību vadītāji augsti novērtēja sadarbību;

•

68 % DVB mācību vadītāju apstiprināja, ka pēc
kopīgajām mācībām sadarbība ir uzlabojusies;

•

nozīmīga bija arī iespēja satikt savas nozares
pārstāvjus, dalīties pieredzē un apmainīties ar labas
prakses piemēriem audzēkņu izglītošanā.

“Mācības mani iedrošināja un
radīja vēlmi kļūt par prakses
vadītāju, kā arī paaugstināja
manu pašvērtējumu un radīja
pārliecību, ka šī loma man ir
piemērota.”

“Piedalīšanās nodarbībās
man palīdzēja uz visu procesu
palūkoties plašāk gan no prakses
vadītāja, gan no audzēkņa
perspektīvas, un bija vērtīgi
uzzināt, kā sasniegt mērķi
dažādās situācijās.”

Pētījuma rezultātā tika noteiktas jomas, kuras
nepieciešams pilnveidot:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

atzīts Baltijas valstu DVB mācību vadītāja kompetenču profils un statuss;
DVB mācību vadītāju kompetences līmeņa celšana un profesionālā pilnveide;
DVB mācību vadītāju sagatavošanas sistēma;
PI iestāžu pedagogu loma darba vidē balstītu mācību īstenošanā un uzņēmumu
prakšu vadītāju sagatavošanā, kā arī sadarbībā ar darba devējiem;
vienota izpratne par DVB mācību jēdzienu un tā nozīmi profesionālajā izglītībā;
DVB mācību pedagoģiskie aspekti;
darba vidē balstītu mācību kvalitāte;
informēšanas kampaņas un konferences DVB mācību popularizēšanai;
sadarbība DVB mācību īstenošanā katras valsts ietvaros un starp Baltijas valstīm.

“Šīs mācības palīdz uzlabot
uzņēmuma darba rezultātus.”

“Sapratu kā sniegt atgriezenisko
saiti un to, cik svarīga ir
komunikācija.”

“Labāka izpratne par to, kā
notiek sadarbība starp izglītības
iestādēm un uzņēmumiem.”

Pētījuma ziņojums
“VAI TANDĒMA MĀCĪBU PIEEJA IR EFEKTĪVA?
Pētījums par prakses vadītāju profesionālās pilnveides modeļa
izmēģinājumu darba vidē balstītu mācību jomā Baltijas valstīs.”

Pieejams tiešsaistē: http://www.jamk.fi/publications

“Zināšanas un informācija
par to, kā strukturēt mācību
procesu.”

.
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5. Ietekme uz izglītības politiku
un politikas rekomendācijas
Baltijas valstu ministrijas atzina, ka TTT4WBL projekta rezultāti ir sniegušu
pozitīvu ietekmi dažādos līmeņos:

Ietekme uz Latvijas
izglītības politikas
veidošanu

Ietekme uz izglītības
politikas veidošanu
Lietuvā

•

Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprināta DVB mācību
vadītāju sagatavošanas programma

•

•

Izveidota kursu vadītāju komanda sistēmiskai un metodiskai
DVB mācību vadītāju kompetences pilnveidei valstī

DVB mācību vadītāju kopīgo mācību programmas
apstiprināšana un iekļaušana Valsts mācību programmu un
kvalifikāciju reģistrā

•

Finansiālā atbalsta piešķiršana no ESIF (Eiropas strukturālie
un investīciju fondi) līdzekļiem turpmākām prakses vadītāju
tandēma mācībām PI iestādēs un uzņēmumos māceklības
pilnveides nolūkā

•

PI iestāžu labāka izpratne par māceklības / darba vidē balstītu
mācību nozīmīgumu

•

Plašāka uzņēmumu iesaiste māceklības / darba vidē balstītu
mācību sadarbības tīklā

•

Kvalifikāciju un profesionālās izglītības attīstības centram
ir deleģēta atbildība par par māceklības attīstību, prakses
vadītāju mācībām, konsultāciju un metodoloģisko
nodrošinājumu kursu treneriem, lai sekmētu projekta
rezultātu ilgtspēju

•

Pilnveidotas PI iestāžu (kompetences centru) sadarbības
prasmes ar uzņēmumiem, tādējādi veicinot kvalitatīvu darba
vidē balstītu mācību nodrošināšanu

•

Dažādās mērķa grupās pilnveidota izpratne par DVB mācību
metodēm kaimiņvalstīs, lai uzlabotu sadarbības plānošanu un
īstenošanu

individuālais
ārpus
Eiropas
Savienības

Eiropas
Savienības

institucionālais

Ietekme

Baltijas
valstu

vietējais

Sinerģija ar citām līdzīgām aktivitātēm un projektiem, lai
uzlabotu DVB mācību efektivitāti

•

Lielāka interese par pedagoģisko kompetenču apgūšanu un
izpratne par to nozīmīgumu no uzņēmumiem, kas nodrošina
DVB mācības

•

PI komitejas izveide Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības
kamerā, lai uzlabotu sadarbību starp izglītības iestādēm un
uzņēmumiem un veicinātu izpratni par PI un darba vidē
balstītu mācību nozīmīgumu

reģionālais
valsts

Šie rezultāti tika sasniegti, īstenojot sistemātiskas un mērķtiecīgas praktiskās mācības
kompetences līmeņa celšanai, kā arī veicot informācijas izplatīšanu un apmaiņu,
izmantojot dažādus kanālus, it īpaši – prezentācijas un diskusijas semināros,
sanāksmēs un pasākumos nacionālā un starptautiskā mērogā.
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•

Ietekme uz izglītības politikas veidošanu
Igaunijā
•

DVB mācību vadītāju kompetences modelis ir integrēts PI pedagogu profesionālās kvalifikācijas standartā.
Standarts paredz iespēju DVB mācību vadītājiem saņemt profesionālās kvalifikācijas sertifikātu

•

Finansiālā atbalsta piešķiršana no ESF (Eiropas strukturālo fondu) līdzekļiem turpmākām prakses vadītāju
tandēma mācībām PI iestādēs un uzņēmumos ar mērķi pilnveidot DVB mācību kvalitāti

•

DVB mācību vadītāju kompetences modelis ir ņemts vērā pilotējot DVB mācību kvalitātes novērtēšanas
programmu

•

DVB mācību vadītāju sagatavošanas modelis un tandēma mācības ir popularizētas valsts DVB mācību
koordinatoru un PI iestāžu vadītāju vidū, kā arī uzņēmēju aprindās
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Ietekme uz izglītības politikas veidošanu
Baltijas valstīs

Ietekme uz izglītības politikas veidošanu
Eiropā un globālā mērogā

Valsts pārvaldes iestāžu sagatavotais novērtējums par projekta ietekmi uz izglītības politiku
Baltijas valstīs sasaucas ar Somijas pētnieku sniegto novērtējumu. Viens no iespējamiem
skaidrojumiem tam ir dažādu Baltijas valstīs iesaistīto pušu labāka informētība par vienotas
pieejas sniegtajām iespējām attiecībā uz DVB mācību īstenošanu un DVB mācību vadītāju
kompetences līmeņa celšanu, izmantojot DVB mācību vadītāju vienoto kompetenču profilu.
Kā vēl vienu ietekmes rādītāju var minēt projekta laikā izveidoto DVB mācību īstenošanā
iesaistīto dalībnieku Baltijas sadarbības tīkls.

ES dalībvalstu un citu valstu labāka informētība par tandēma mācību pieejas
priekšrocībām DVB mācību jomā, kas panākta, rīkojot starptautiskus seminārus un
konferences, piedaloties Eiropas Savienības darba grupās un izmantojot dažādas sadarbības
platformas.
Šis modelis ir demonstrēts arī citu valstu sadarbības partneriem DVB mācību jomā, un
valstīm ar līdzīgām vēsturiskām, kultūras un izglītības tradīcijām.
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Baltijas valstu ministriju redzējums par
TTT4WBL projekta ietekmi

Politikas veidotāju rekomendācijas
•

Uzlabot PI iestāžu (PI kompetences centru) kapacitāti DVB mācību vadītāju sagatavošanā

•

Padziļināta Baltijas valstu ministriju vidējā un augstākā līmeņa darbinieku izpratne par sadarbības nozīmīgumu
starp Baltijas valstīm PI jomā

•

Motivēt PI iestādes izmantot kopīgas mācības (tandēma pieeju) kā DVB mācību pārvaldības resursu, lai veicinātu
ciešāku sadarbību ar DVB mācībās iesaistītajiem uzņēmumiem

•

Pārbaudīta un apstiprināta vienota metodoloģija DVB mācību vadītāju kopīgo mācību īstenošanai

•

•

Izveidots vienots Baltijas valstu DVB mācību vadītāju kompetenču profils un rosinātas sarunas augstākajā līmenī
par oficiāla statusa piešķiršanu

Turpināt darbu, lai sasniegtu Baltijas māceklības alianses 2017. gadā noteiktos mērķus: uzlabot sadarbību un
pieredzes apmaiņu starp PI iestādēm un uzņēmumu asociācijām Baltijas valstīs, lai īstenotu vienotas pieejas un
paplašinātu darbības ietekmi

•

Stiprināta pieredzes apmaiņas kultūra profesionālās izglītības jomā Baltijas valstīs dažādos līmeņos: valsts
iestādes un sociālie partneri, PI iestāžu vadītāji, DVB mācību vadītāju treneri

•

Izmantojot vienotā Baltijas valstu DVB mācību vadītāju kompetenču profila sniegtās praktiskās iespējas – sekmēt
PI audzēkņu un prakses vadītāju apmaiņu starp Baltijas valstīm

•

Baltijas asamblejas līmenī notikušas regulāras diskusijas un refleksijas par ciešākas sadarbības veidošanu
profesionālās izglītības un DVB mācību jomā

•

Apzināt iespēju īstenot vienotas PI mācību programmas vai moduļus Baltijas valstīs

•

Ņemot vērā līdzšinējo PI iestāžu pārstāvju no citām ES dalībvalstīs un ārpus ES izrādīto interesi, pēc projekta
beigām izplatīt informāciju par projekta rezultātiem un tandēma mācību pieeju

•

Veicināta sadarbība starp PI iestādēm Baltijas valstīs, PI iestāžu asociācijām, uzņēmējiem un uzņēmumiem

•

Panākta vienošanās par Baltijas māceklības alianses (BafA) turpmāku popularizēšanu kā Baltijas valstu sadarbības
platformu profesionālās izglītības un DVB mācību jomā

19

6. Baltijas valstu sadarbība
Ņemot vērā Baltijas valstu sadarbības pieredzi kopš 2014. gada Erasmus +
projektu “WBL-Balt” (2014.–2017. gads) un “TTT4WBL” (2017.–2020. gads) ietvaros,
kā arī 2015. gadā izveidoto Baltijas māceklības aliansi, Baltijas valstis apņemas
turpināt sadarbību PI un DVB mācību jomā atbilstoši 2017. gadā Baltijas
māceklības alianses diskusijas ietvaros Rīgā definētajiem mērķiem:
• turpināt sadarbību dažādos līmeņos, vairāk iesaistot PI iestādes un
uzņēmumus.
Konkrētas turpmākās sadarbības jomas:
- vienotu programmu un kvalifikāciju izveide;
- sadarbības uzlabošana starp Baltijas valstu uzņēmumiem DVB mācību
īstenošanā;
• Baltijas valstu reģiona popularizēšana, definējot to, kā lielisku vietu mācībām
un darbam.
Īstenojot TTT4WBL projektu, tika secināts, ka Baltijas valstu sadarbība DVB mācību
audzēkņu un prakses vadītāju apmaiņas jomā būtu jāuzlabo, izmantojot jaunās
iespējas, ko piedāvā izveidotais DVB mācību vadītāju kompetenču profils.
Vēl viens kopīgas darbības virziens ir veicināt digitālo risinājumu biežāku
izmantošanu kopīgi īstenotajās aktivitātēs un projektos, lai uzlabotu Baltijas valstu
profesionālās izglītības konkurētspēju.
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7. Projekta rezultātu
izplatīšanas pasākumi

Publikācijas, raksti, paziņojumi presei
Projekta tīmekļa vietne: https://ttt4wbl-project.eu
Projekta brošūra

Mērķa grupas
• DVB mācību vadītāji no PI iestādēm un
uzņēmumiem

Informatīvie ziņojumi

• Kursu vadītāji

Video

• PI iestādes
• Uzņēmumi
• Vietējā, reģionālā un valsts līmeņa institūcijas
• ES līmeņa institūcijas
• Sociālie partneri
• PI iestāžu audzēkņi
• Pētnieki, akadēmiskās jomas pārstāvji
• Sabiedrība

Galvenās
aktivitātes un
informācijas
izplatīšanas
kanāli

Tandēma mācības

Rezultātu izplatīšanas semināri
reģionālā, valsts un ES līmenī

Pētījuma ziņojums

Starptautiskās konferences

Prezentācijas
Apaļā galda diskusijas
Publikācijas sociālajos medijos
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Projekta partneri
Valsts izglītības satura
centrs (Latvija)
http://visc.gov.lv

Latvijas Republika Izglītības
un zinātnes ministrija
http://izm.gov.lv

Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera
http://www.chamber.lv

Baltic Bright (Latvija)
http://balticbright.lv

Kvalifikāciju un profesionālās izglītības
attīstības centrs (Lietuva)
Kvalifikacijų ir profesinio
mokymo plėtros centras
http://www.kpmpc.lt

Automehāniķu un
uzņēmējdarbības skola
Vilniaus automechanikos
ir verslo mokykla
https://vavm.lt/

Tartu profesionālās izglītības
centrs (Igaunija)
Tartu Kutsehariduskeskus
http://khk.ee

JAMK University of Applied
Sciences (Somija)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu
https://www.jamk.fi

Kauņas Tirdzniecības, rūpniecības un
amatniecības kamera (Lietuva)
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai
http://chamber.lt

Vizuālās identitātes vadlīn
Līdzfinansē
Eiropas Savienības programma
“Erasmus+”
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ttt4wbl-project.eu

