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5.

•

Izpratne par iesaistīto pušu pienākumiem.

•

Prasme sagatavot un īstenot individuālo mācību plānu

•

Prasme izvēlēties un pielietot dažādas mācību metodes un
sagatavot mācību materiālus

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

•

Prasme aizpildīt dokumentus

•

Prasme motivēt un aktīvi iesaistīt praktikantus

•

•

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

Prasme novērtēt DVB mācību kvalitāti un veikt
nepieciešamos labojumus

•

Sociālā atbildība

•

Pozitīva attieksme

•

Atvērtība jaunām idejām

•

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

•

Gatavība meklēt risinājumus

•

Mūžizglītība – nepārtraukta personīgā un profesionālā pilnveide

Attieksmes
(personības iezīmes)

Prasmes

•
•

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

•

Izpratne par motivējošas un pilnveidi veicinošas
atgriezeniskās saites sniegšanu

•

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

•

Prasme atrisināt sarežģītas situācijas DVB mācību laikā

•

Prasme ieklausīties, sniegt atgriezenisko saiti, iedrošināt
praktikantus dažādās situācijās

•

Rāda labu piemēru audzēkņiem gan kā profesionālis, gan
kā personība

•

Ievēro profesionālās drošības un veselības aizsardzības
nosacījumu

•

Ievēro IT drošības un datu aizsardzības nosacījumus

•

Ievēro profesionālās ētikas normas

•

Spēj pašreflektēt un novērtēt sevi un savu sniegumu

Izpratne par uzņēmuma attīstības plāniem

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

•

Ir pacietīgs, iejūtīgs un motivēts darbā ar jauniešiem

•

•

•

•

Izpratne par tendencēm un inovācijām nozarē

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.

•

•

•

IT / digitālās
kompetences

Kvalifikācijas prasību pārzināšana

Zināšanas par profesionālās izglītības pedagoģijas
pamatprincipiem un iekļaujošas izglītības metodēm

Sadarbība un komunikācija DVB mācību
nodrošināšanai

•

•

DVB mācību plānošana,
organizēšana un koordinēšana

Erasmus+ projekts “Testing New Approaches to Training VET and Workplace Tutors for Work Based Learning” - TTT4WBL, projekta Nr. 582951-EPP-1-2016-2-LV-EPPKA3-PI-POLICY

•

Zināšanas

DVB mācību norises vadīšana un audzēkņa
kompetences novērtēšana

Profesionālā
kompetence
un spēja sekot
jaunumiem nozarē

Izpratne  par Vispārīgās datu aizsardzības regulas nosacījumiem
Prasme atrast un kritiski atlasīt informāciju, izmantojot IT rīkus
Spēja lietot IT rīkus un sociālos medijus saziņai ar praktikantiem un PI iestādēm/
uzņēmumiem
Spēja sagatavot un apstrādāt ar DVB mācībām saistītus dokumentus elektroniskā
formātā un tiešsaistē.

Vizuālās identitātes vadlīnijas

•
•
•
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