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izglītības (PI) pilnveides jautājums Eiropā. Darba vidē balstītas mācības ir viens
no ET2020 Eiropas politikas mērķiem un paredz iespējas nodrošināt PI izglītību
pedagogu, praktisko mācību vadītāju un mentoru profesionālo pilnveidi izglītības
iestādē vai uzņēmumā.
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Atbilstoši jaunākajiem pētījumiem DVB mācības dažādās Eiropas valstīs tiek īstenotas
atšķirīgi, un ir plānots veicināt DVB mācību nozīmīgumu Eiropas nodarbinātības
politikā un standartizēt DVB mācību pieejas. Taču saskaņot un standartizēt DVB
mācību pieejas varētu būt sarežģīti, jo dažādu valstu izglītības sistēmas balstās uz
atšķirīgiem nacionālajiem un kultūras loģikas principiem un valsts sociālās politikas,
ekonomikas un izglītības priekšvēsturi. Ņemot vērā Eiropas politikas mērķus, Baltijas
valstis plāno sekmēt un palielināt darba vidē balstītu mācību apjomu profesionālajā
izglītībā, kā arī veicināt ciešāku sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm
un uzņēmumiem. Viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir DVB mācību vadītāju
sagatavošana.
Šis pētījums ir izmēģinājuma neatņemama daļa. Izmēģinājuma mērķis bija izveidot
un izmēģināt DVB mācību vadītāju profesionālās attīstības modeli Baltijas valstīs.
Šī modeļa ietvaros PI prakses vadītāji jeb pedagogi un uzņēmumu vai darbavietu
prakses vadītāji kopā piedalījās tandēma mācībass. Izmēģinājuma pētījuma mērķis
bija pierādīt DVB mācību vadītāju kopīgo mācību ietekmi: kā uzlabojas to prakšu
vadītāju DVB mācību prasmes, kas piedalās kopīgās mācībās. Pētījuma mērķis bija
arī noskaidrot, kā kopīgas mācības var veicināt PI iestāžu un uzņēmumu sadarbību.
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Projekta metodoloģija tika izstrādāta, izmantojot paneļa metodi “pirms un pēc”,kas
paredzēja, ka informācija no kursu dalībniekiem tika iegūta pirms mācību kursa
un sešus mēnešus pēc to norises. Šī metode tika izmantota papildus cikliskajam
līdzdalības pētījumam. Pētījumam bija trīs daļas: plānošana (tandēma mācību
kā instrumenta definēšana), ieviešana (DVB mācību vadītāju tandēma mācības)
un ietekmes novērtējums (DVB mācību vadītāju un citu personu sniegto datu
apkopošana un analīze), kā arī projekta dalībnieku pašrefleksija.
Galvenie informācijas sniedzēji bija PI iestāžu un uzņēmumu prakses vadītāji, t. i.,
DVB mācību vadītāji, kas piedalījās mācībās. Netiešie respondenti bija PI iestāžu
audzēkņi, PI iestāžu direktori un uzņēmumu vadītāji. Šajā pētījumā dati tika iegūti
no aptaujām (tiešsaistes anketām), kurās tika piedāvāti atbilžu varianti un atvērtie
jautājumie. Tiešsaistes anketu izmantošanas mērķis bija iegūt informāciju no DVB
mācību vadītājiem, audzēkņiem, PI iestāžu un uzņēmumu vadītājiem. Papildus tam,
grupas intervijās tika iegūta informācija no kursu vadītājiem un no nejauši izvēlētiem
DVB mācību vadītājiem.
Pētījuma rezultāti apliecināja, ka tandēma mācības palīdz uzlabot dalībnieku
zināšanas, prasmes un attieksmi, un ka šīs mācības ir vērtīgas. Tomēr netika pierādīta
nozīmīga ietekme uz dalībnieku kompetencēm.
Atslēgvārdi: darba vidē balstītas mācības, profesionālā izglītība, prakses vadītāju
sagatavošana, tandēma mācību pieeja.

Priekšvārds
Pētījuma ideja radās Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Somijas valstu ilgtermiņa
sadarbības rezultātā profesionālās izglītības un mācību jomā. Šajās valstīs darba
vidē balstītām mācībām ir būtiska loma profesionālās izglītības sistēmas pilnveidē.
Pētījums tika veikts Eiropas Savienības Erasmus+ Key Action 3 - atbalsts politikas
reformām programmas projekta ietvaros, kura mērķis ir sniegt atbalstu politikas
reformām un inovācijām Eiropas Savienībā.
Atbilstoši ES pamatnostādnēm politikas izmēģinājuma projekti ir praktiski un
pētnieciski, ko kopā īsteno pētnieki, politikas veidotāji un citas iesaistītās puses.
Daudzpusējas sadarbības “mērķis ir izmēģināt konkrētus pasākumus, ko īstermiņā vai
vidēji ilgā termiņā varētu ieteikt politikas veidotājiem vai ieviest kā praksi izglītības
sistēmā”. Šī projekta ietvaros Baltijas valstīs tika izmēģināta darba vidē balstītu
mācību vadītāju sagatavošana kopīgās mācībās jeb DVB mācību vadītāju tandēma
mācībās. Politikas izmēģinājumu projektos tiek apkopota un analizēta informācija
un veikti apjomīgi pētījumi, izmantojot ticamu un plaši pielietotu metodoloģiju.
Tāpēc ziņojuma secinājumi ir jāapraksta plašāk nekā tas tiek darīts novērojumu
vai konceptuālās analīzes gadījumā. Galvenie informācijas sniedzēji bija PI iestāžu
un uzņēmumu DVB mācību vadītāji un DVB mācību galvenā mērķauditorija –
profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi – kā arī profesionālās izglītības iestāžu un
uzņēmumu vadītāji. Ceram, ka dažādo viedokļu analīzes rezultāts kopumā veicinās
tandēma mācību un DVB mācību kvalitāti. Sirsnīgi pateicamies dalībniekiem par
nenovērtējamo ieguldījumu šī pētījuma veidošanā.
Šajā dokumentā aprakstītā pētījuma secinājumi ir analizēti, lai noteiktu tandēma
mācību pieejas ietekmi. Visi izmēģinājuma un citi rezultāti ir apkopoti, lai citi varētu
no tiem mācīties. Kopīgās mācības, pieredzes apmaiņa un dalīšanās pieredzē un ar
materiāliem tika īstenoti projekta partneru sadarbības rezultātā.
Projektā TTT4WBL – Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un
uzņēmumos darba vidē balstītās mācībās – piedalījās deviņas partneru institūcijas:
• Valsts izglītības satura centrs (Latvija);
• Latvijas Republika Izglītības un zinātnes ministrija;
• Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera;
• “Baltic Bright” (Latvija);
• Kvalifikāciju un profesionālās izglītības attīstības centrs (Lietuva);
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• Automehāniķu un uzņēmējdarbības skola (Lietuva);
• Kauņas Tirdzniecības, rūpniecības un amatniecības kamera (Lietuva);
• Tartu profesionālās izglītības centrs (Igaunija);

Pētniecības grupas dalībnieku
ieguldījums

• JAMK Jiveskiles Lietišķo zinātņu universitāte (Somija).
Šo iestāžu eksperti sniedza būtisku ieguldījumu projekta īstenošanā. Viņu
entuziasms un līdzdalība projekta pasākumos bija nenovērtējami. Izsakām sirsnīgu
pateicību visiem projekta partneriem par veikto darbu. Pateicamies arī JAMK
pētniecības grupai, Dr. Arjai Pakalai (Arja Pakkala) un M.Sc. Tommi Veistamo
(Tommi Veistämö) par ieguldījumu pētījuma veikšanā.
Jiveskile, 2020. gada 31. janvārī.
Lēna Kaikonena un Irmeli Maunonena-Eskelinena

Dr. L. Kaikonena (Kaikkonen) bija atbildīga par pētījuma protokola sagatavošanu
un pārskatīja ziņojuma galīgo versiju datu ieguves rīkiem, audzēkņu anketas
izveidi un kursu vadītāju interviju jautājumu sagatavošanu. Viņa arī veidoja video
materiālus un sagatavoja anketu aizpildīšanas norādījumus. Tāpat L.Kaikonenas
pārziņā bija arī tiešsaistes datu apkopošanas uzraudzība un saziņa ar projekta
partneriem, kā arī kursu vadītāju interviju vadīšana Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
Viņa palīdzēja analizēt prakses vadītāju anketu kvantitatīvos datus, prakses
vadītāju grupas interviju kvalitatīvos datus un audzēkņu anketu kvantitatīvos
un kvalitatīvos datus. Gatavojot ziņojumu, L.Kaikonena strādāja pie sadaļām:
1. Ievads, 2. Pētījuma īstenošana, 3. Datu analīze, 4. Daudzpusīgs pētījums un
izmēģinājums, 6. DVB mācību vadītāju kompetenču uzlabošana, 7. Prakses vadītāju
grupas intervijas. Individuāli sniegto atbilžu par tandēma mācībām vērtēšana, 8.
Audzēkņu pieredze darba vidē balstītās mācībās, 9. Audzēkņu un DVB mācību
vadītāju pieredzes salīdzinājums un Diskusija. Viņa sniedza komentārus arī citu
sadaļu autoriem un veica ziņojuma gala redakciju.
I. Maunonenas-Eskelinenas (I. Maunonen-Eskelinen) uzdevums bija pētījuma
protokola sagatavošana, kā arī PI iestāžu un uzņēmumu vadītāju anketu izveide
un kursu vadītāju interviju jautājumu sagatavošana. Viņas pārziņā bija Igaunijas,
Latvijas un Lietuvas kursu vadītāju interviju datu apkopošana. Viņa galvenokārt
analizēja PI iestāžu un uzņēmumu vadītāju anketu kvalitatīvos datus un kursu
vadītāju intervijas. Gatavojot ziņojumu I.Maunonena-Eskelinena strādāja piebija
šīm sadaļām: Priekšvārds, 1. Ievads, 2. Pētījuma īstenošana, 10. PI iestāžu vadītāju
viedoklis, 11. Uzņēmumu vadītāju viedoklis, 12. PI iestāžu vadītāju un uzņēmumu
vadītāju viedokļa salīdzinājums, 13. Kursu vadītāju viedoklis un Diskusija, kā arī
palīdzēja sagatavotcitas ziņojuma sadaļas, sniedzot komentārus un veicot teksta
rediģēšanu.
Dr. A. Pakalas (A. Pakkala) uzdevums bija pētījuma protokola sagatavošana un
prakses vadītāju anketus (anketas, ko aizpilda mācību sākumā, un anketas, ko aizpilda
6 mēnešus pēc mācībām) izveide. Viņas pārziņā bija arī prakses vadītāju grupas
interviju jautājumu sagatavošana. A.Pakala vadīja kursu vadītāju intervijas Lietuvā
un veicaarī prakses vadītāju anketu kvalitatīvo datu analīzi. Pētījuma ziņojumā viņa
galvenokārt strādāja pie 5. sadaļas – DVB mācību vadītāju gaidas un pieredze prakses
vadītāju sagatavošanā.
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T. Veistamo (T. Veistämö) veica pētījuma kvantitatīvo datu statistikas analīzi un
tiešsaistes anketu publicēšanu Webropol sistēmā un apkopoja DVB mācību vadītāju,
audzēkņu, PI iestāžu vadītāju un uzņēmumu vadītāju atbildes... Viņš palīdzēja
sagatavot 3. sadaļu – Datu analīze un sniedza nepieciešamos datus: 5. DVB mācību
vadītāju rezultāti, 8. Audzēkņu pieredze darba vidē balstītās mācībās, 9. Audzēkņu
un prakses vadītāju pieredzes salīdzinājums, 10. PI iestāžu vadītāju viedoklis,
11. Uzņēmumu vadītāju viedoklis un 12. PI iestāžu vadītāju un uzņēmumu vadītāju
viedokļu salīdzinājums.

I

DAĻA

IZMĒĢINĀJUMA PĒTĪJUMS
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1. IEVADS
Lēna Kaikonena (Leena Kaikkonen) un Irmeli Maunonena-Eskelinena (Irmeli
Maunonen-Eskelinen)
Pētījumi, kas tiek veikti profesionālajā izglītībā ir nozīmīgi šīs nozares un izglītības
sistēmas attīstībai. Salīdzinošais pētījums var sniegt jaunu redzējumu un attīstībai
nepieciešamo informāciju. Piemēram, Baltijas valstīs F. Būnings (Bünning) (2006)
veica salīdzinošo analīzi par profesionālās izglītības (turpmāk tekstā – PI) reformām
un to īstenošanu. Pētījumā analizēta PI un PI pedagogu sagatavošana Baltijas
valstīs. Kā piemēru var minēt jaunākajiem pētījumiem ir Frenča (French) (2016) et
al. Ziņojums, kas ir viens no jaunākajiem šajā jomā. Autori analizēja PI tendences,
inovācijas un projektus Baltijas jūras reģiona valstīs. Ziņojumā ir parādīts, cik svarīgi ir
turpināt sekmēt sadarbību starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem, kas nodrošina
ar teorētiskajām zināšanām to uzņēmumu pārstāvjus kas nodrošina praktiskās
mācības. Šī mērķa sasniegšanā būtiska loma ir darba vidē balstītām (DVB) mācībām.

1.1. Darba vidē balstītu mācību jēdziens
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) darba vidē balstītas (DVB)
mācības definē kā plānotu un strukturētu mācīšanos vai mācības, kas tieši ietekmē
audzēkņu panākumus pašlaik un turpmāk. Par DVB mācībām tiek uzskatītās mācības,
kas notiek darba vidē, piemēram uzņēmumā, vidē, kurā tiek sumulēta darba vide
vai kur citur, veicot konkrētus mācību uzdevumus, ko var pielietot darbā un pēc
tam analizēt (Cedefop, 2015b). Eiropas Savienībā sākotnējā profesionālajā izglītībā
(EK 2013) ir noteikti trīs galvenie darba vidē balstītu mācību modeļi. Eiropas Komisijas
ziņojumā tie ir aprakstīti, kā redzams turpmāk tekstā.

M. Teresa (Teräs) un M. Virolainena (Virolainen) (2018) analizēja Somijā, Zviedrijā
un Norvēģijā no 2007. līdz 2017. gadam veiktu profesionālās izglītības pētījumu.
Dažādās valstīs pētījuma tēmas atšķīrās, lai gan bija arī pētījumi, kuru tematika
bija vienāda. Norvēģijā pētījuma galvenais temats bija profesionālās izglītības
pedagoģija un profesionālās izglītības didaktika. Somijas un Norvēģijas pētījumā
bija vairāki kopīgi temati, piemēram, mācības un sagatavošana darbā un darba vidē,
pedagogu izglītība, kultūras, dzimuma un personības aspekti un speciālā izglītība.
Zviedrijā tika uzsvērti arī dažādi profesionālās didaktikas aspekti. Īpaši liela interese
bija par mācību priekšmetu integrēšanu, profesionālajā izglītībā,vērtēšanā un par
iepriekšējo iegūto zināšanu un prasmju atzīšanu. Somijā pēdējā laikā tiek biežāk
pētīta uzņēmējdarbības izglītība un par IKT izmantošana mācību procesā. Taču
visās trīs valstīs ir veikti pētījumi par kopīgām tēmām: profesionālā identitāte un
profesionālā izaugsme, profesionālā izglītība un darba vide.
Šajā daļā ir analizēta literatūras avotos sniegtā informācija un definēts darba vidē
balstītu mācību jēdziens Eiropas Savienības kontekstā un it īpaši Baltijas valstīs. Tajā
ir arī apkopoti būtiski ar šo pētījumu saistīti aspekti: par DVB mācību procesu un
nozīmi, kā arī par DVB mācību vadīšanu, atbilstoši šī pētījuma rezultātiem.
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DVB mācību modeļi sākotnējā PI apguvē

C

C

C

Māceklība. Tās pamatā ir uzņēmumu iesaiste, nodrošinot
kompetenču pilnveidi kopā ar PI iestādēm vai citām izglītības/
mācību iestādēm. Šajās programmās audzēkņi daļu laika pavada,
mācoties uzņēmumā. Papildus tam vai paralēli viņi PI iestādē vai
citā izglītības/mācību iestādē apgūst vispārējos un ar profesiju
saistītos mācību priekšmetus un bieži vien iegūst papildu praktiskās
iemaņas un pamatkompetences.
Mācības uzņēmumā. Šis periods parasti ir prakse vai māceklība,
kas ir PI programmu obligāta vai izvēles daļa, kas jāapgūst formālās
kvalifikācijas iegūšanai. Šo mācību ilgums var atšķirties, tomēr
parasti tas ir mazāk par 50 % no mācību programmas ilguma (parasti
apmēram 25–30 % vai mazāk). Tas galvenokārt ir paredzēts kā
efektīvs mehānisms vieglākai pārejai no mācībām izglītības iestādē
uz darba vidi, kas palīdz jauniešiem iepazīt darba dzīvi.
DVB mācības, kas iekļautas mācību programmā. Tās ietver
darbu iestādes laboratorijās, darbsemināros, virtuvē, restorānā,
jaunuzņēmumā vai, simulatorā vai uzņēmuma/nozares projektos.
Mērķis ir radīt darba apstākļus, kas līdzinās reālajai dzīvei, veidot
kontaktus un/vai sadarboties ar īstiem uzņēmumiem vai klientiem
un pilnveidot uzņēmējdarbības kompetences. Šī modeļa ietvaros
izglītības iestāžu vai mācību centru galvenais pienākums ir
nodrošināt reālus darba apstākļus vai izveidot reālajai dzīvei līdzīgu
darba vidi. PI iestādēm ir savas darbnīcas, laboratorijas, virtuves
un restorāni, vai šīs izglītības iestādes sadarbojas ar uzņēmumiem
vai nozares pārstāvjiem, kas ļauj lietot attiecīgās telpas. Darba vidē
obligāti apgūstamā mācību viela var daļēji atšķirties atkarībā no
PI veida. Darbu jaunajos vai izmēģinājuma uzņēmumos un reālās
dzīves projektos izmanto samērā bieži, un bieži vien tā ir mācību
programmas obligāta daļa. Pedagogi mācību uzdevumus veido
sadarbībā ar uzņēmumiem: audzēkņiem ir jāapgūst prasmes,
kas nepieciešamas darbam daudznozaru komandā, un jāiemācās
koncentrēties uz darba procesu, inovācijām un radošo procesu.

1. attēls. Trīs galvenie darba vidē balstītu mācību modeļi sākotnējās PI apguvē Eiropā (EK 2013)
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1.2. Darba vidē balstītas mācības Baltijas valstīs
Visās Baltijas valstīs jēdziens “darba vidē balstītas mācības” vēl nav iedzīvojies
praksē”. Igaunijā šis jēdziens ir iekļauts PI programmas aprakstā (Cedefop, 2017a).
2. attēlā parādīta “darba vidē balstītu mācību” shēma un apguves veidi Igaunijā.
Klātienes mācības

Mācības
izglītības iestādē

(t. sk. faktiskā saziņa ar pedagogu)

Praktiskās mācības izglītībasiestādē

(semināri, laboratorijas darbi, tiešā pieredze)

Mācības
uzņēmumā

PRAKSE

Prakse uzņēmumā

(līgums starp izglītības iestādi, uzņēmumu un audzēkni;
izglītības iestādes un uzņēmuma uzraudzībā)

Māceklība

(līgums starp izglītības iestādi, uzņēmumu un audzēkni; var papildus
noslēgt darba līgumu; apmācāmais saņem atlīdzību; regulē citādi nekā
praksi uzņēmumā; vismaz 2/3 mācību notiek uzņēmumā)

Patstāvīgās mācības

Pašmācība

(vismaz 15 % no PI mācību programmas. Pārsniedzot 50 %,
programma uzskatāma par nestacionāru, 16,8 % PI iestāžu audzēkņu
2016./2017. mācību gadā mācījās nestacionārās programmās; vairums –
EKI 4. un 5. līmenī; neietver praksi uzņēmumā)

2. attēls. PI apguves iespējas Igaunijā (Cedefop, 2017a; P. Misē (Musset), 2019)

Kopš 2006. gada Igaunijā profesionālo kvalifikāciju var iegūt, izejot māceklības
posmu. Māceklība attiecas uz visiem PI līmeņiem, uz kvalifikāciju EKI 2.–5. līmenī un
uz sākotnējo izglītību vai mūžizglītību. Māceklības laikā apgūst mācību programmu,
kas integrēta arī izglītības iestādes mācību programmās (Cedefop, 2017c). 2. attēlā
redzams, ka Igaunijā darba vidē balstītas mācības ir visaptverošs jēdziens, kas sastāv
no dažādām mācību programmām darba vidē.
Darba vidē balstītas mācības veido vismaz pusi no PI mācību programmas. Atkarībā
no mācību programmas veida DVB mācības var aizņemt 35–70 %. DVB mācības
parasti vienādi sadala mācībās uzņēmumā un praktiskās nodarbībāsizglītības
iestādē (Cedefop, 2016a). Kopumā Igaunijā diezgan maz audzēkņu piedalās DVB
mācības: praksē iet tikai 2,4 % no visiem PI iestāžu audzēkņiem, un 1,4 % sākotnējās
profesionālās izglītības audzēkņu mācās apvienotajās mācību programmās
uzņēmumā un izglītības iestādē (Cedefop Refernet, 2014; Cedefop, 2017a).
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Latvijā jēdziens “darba vidē balstītas mācības” tika ieviests 2013. gadā, kad tika
uzsākts eksperimentāls projekts vairākās profesionālās izglītības programmās. Darba
vidē balstītas mācības paredz, ka pēc audzēkņa uzņemšanas profesionālās izglītības
iestādē pārrunu ceļā notiek vienošanās par mācībām uzņēmumā. Mācību laikā
uzņēmumā audzēkņi saņem stipendiju vai algu. Latvijā sākotnējā PI līmenī uzņemto
audzēkņu ar vidējo izglītību skaits (2015. gadā – 39,8 %) ir mazāks nekā vidēji ES
(47,3 %), taču visi PI audzēkņi piesakās mācību programmās, kas paredz zināšanu un
prasmju apguvi darba vidē un izglītības iestādē, bet vidēji ES – tikai 28,4 % (Cedefop,
2017b). Māceklība pastāv jau kopš 1992. gada, un tā paredz, ka audzēkni pieņem
darbā attiecīgā aroda uzņēmumā vai uzņem izglītības iestādē, ar kuru tiek noslēgts
mācību līgums. Māceklības programmas ietvaros tiek nodrošinātas mācības izglītības
iestādē un uzņēmumā, taču tās īsteno atsevišķi no citām izglītības programmām, un
tās neietilpst valsts izglītības klasifikatorā (neattiecas uz ISCED vai EKI līmeni) (Z. Daija
un G. Kinta, 2016).
Lietuvā jēdziens “darba vidē balstītas mācības” vēl nav oficiāli apstiprināts, un tā vietā
lieto terminu “praktiskā sagatavošana”. Lietuvā sākotnējās PI mācības parasti notiek
izglītības iestādē, un praktiskā sagatavošana un kompetenču pilnveide – darba vidē.
Praktisko kompetenču pilnveide ir būtiska profesionālās izglītības daļa (60–70 %), un
8–15 nedēļu mācības notiek uzņēmumā vai izglītības iestādē, simulējot darba apstākļus
(Cedefop, 2014b, 2016b). Māceklības tiesiskais regulējums tika pieņemts 1990. gada
beigās (Cedefop, 2012), tomēr māceklību joprojām izmanto ļoti maz, un tikai dažās
izglītības iestādēs ir programmas galdnieka, jumiķa, konditora, pavāra, lokomotīves
vadītāja un Java programmēšanas valodas speciālista kvalifikācijas ieguvei (Cedefop,
2015a, 2016b). Cedefop ziņojumā (2017d) ir teikts, ka sākotnējā PI neviens audzēknis
neapgūst darba vidē balstītas mācības.

1.3. Darba vidē balstītas mācības dažādās izglītības
sistēmās
Dažādās valstīs DVB mācības organizē atšķirīgi, un to apliecina arī dažādi pētījumi.
Piemēram, H. Rintala (Rintala) et al. (2017) analizē DVB mācības no māceklības
viedokļa un to īstenošanu Vācijas, Anglijas un Somijas izglītības iestādēs. Autori
uzskata, ka papildus mērķim uzsvērt DVB mācību nozīmi Eiropas nodarbinātības
politikā, ir nepieciešamība standartizēt DVB mācību pieejas. Taču ir gandrīz
neiespējami vienas valsts labo praksi nodot citai valstij, jo izglītības sistēmas
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dažādās valstīs ir veidotas balstoties uz atšķirīgiem nacionāliem, kultūras
principiem un saistītas ar specifisku valsts sociālās politikas, ekonomikas un
izglītības priekšvēsturi. Pētījuma autori apgalvo ka, lai salīdzinātu PI sistēmas
aspektus, piemēram, DVB mācības, ir jāņem vērā attiecības, pienākumi un
sociālās struktūras dažādās valstīs, kā arī darba tirgus un ekonomika. Turklāt
izglītības iestādes, uzņēmumi, interešu grupas un sociālie partneri atšķirīgi
reaģē uz kvalificētu speciālistu pieprasījumu un piedāvājumu izglītības tirgū
(H. Rintala, P. Nokelainens (Nokelainen) un L. Pilvesa (Pylväs), 2017).
A. Mazenoda (Mazenod) (2017) salīdzināja situāciju Somijā un Anglijā un atklāja,
ka šajās valstīs faktiskā situācija mācību prakses jomā un ar to saistītās gaidas
sabiedrības gaidas atšķiras. Anglijā māceklība saistās ar jauniešu bezdarbu,
sociālo atstumtību un kvalificēta darbaspēka trūkumu, bet Somijā jauniešu
māceklība uzskatāma tikai par vienu no daudziem pasākumiem sociālās
atstumtības mazināšanai. Papildus māceklības vietu nodrošināšanai, svarīgi
ir arī mazināt citus atstumtību veicinošos sociālos faktorus. M. Irjala (Irjala)
(2017) salīdzināja māceklības sistēmu Somijā un Vācijā, īpaši izvērtējot iespējas
audzēkņiem ar īpašām vajadzībām un, ņemot vērā māceklību veicinošos vai
apgrūtinošos aspektus, atklāja būtiskas atšķirības abās valstīs. Vācijā audzēkņi
var izvēlēties no tūkstošiem profesiju, bet Somijā māceklība audzēkņiem ar
īpašām vajadzībām praktiski ir iespējama tikai dažās profesijās un dažos izglītības
līmeņos (Irjala, 2017).
Tāpēc A. Mazenoda (2017) neatbalsta dažādu izglītības sistēmu atsevišķu
aspektu salīdzināšanu un uzskata, ka māceklība ir jāskata kā valsts izglītības
sistēmas daļa. Tā uzskata arī H. Rintala et al. (2017). Autori analizēja trīs
valstu – Anglijas, Vācijas un Somijas – piemērus, ņemot vērā valstu attiecības,
pienākumus un sadarbības struktūras, darba tirgu un ekonomiku, un to ietekmi
uz profesionālās izglītības sistēmu. Anglijā izglītību stingri regulē tirgus, kas
arī mudina cilvēkus ātri iegūt darbu. Profesionālās izglītības mērķis ir palīdzēt
nodrošināt mainīgā darba tirgus vajadzības, sagatavojot darbaspēku ar
vispārējām zināšanām. Vācijas duālā sistēmā, uzņēmumi, to interešu grupas
un citas ieinteresētās puses, piemēram, nevalstiskās organizācijas, lielā mērā
ietekmē izglītību. Kopumā profesionālo izglītību uzskata par svarīgu vispārējo
prasmju apguvei, kas uzņēmumiem nodrošina darbiniekus, bet sociālā un
nodarbinātības nodrošinājuma sistēmas dod darba ņēmējiem iespēju ieguldīt
savā profesionālajā izglītībā. Somijā visiem ir vienlīdzīgas tiesības iegūt
profesionālo un vispārējo izglītību. To saista ar sociālo nodrošinājumu, un valsts
pienākums ir to garantēt. Somijā izglītība ir valsts pārvaldes institūciju pārziņā,
un vairums audzēkņu izvēlas iegūt profesionālo izglītību (H. Rintala et al., 2017).
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Ņemot vērā iepriekš minētos sociāli politiskos, ekonomiskos un ar izglītību
saistītos aspektus, kas ietekmē PI īstenošanu, audzēkņi jēdzienu “darba vidē
balstītas mācības” var saprast dažādi. Šīs mācības ne tikai ir noderīgas, bet tās
arī palielina jauniešu nodarbinātības iespējas. Turklāt tās uzskatāmas par vienu
no priekšnosacījumiem konkurētspējīga darbaspēka izveidei (Cedefop, 2016c).
Tāpēc DVB mācības ir kā līdzeklis audzēkņu vieglākai pārejai no skolas dzīves
darba dzīvē, un tās palīdz veiksmīgāk iegūt darbu. Savukārt darba devējiem
DVB mācības nodrošina potenciālos darbiniekus. DVB mācības audzēkņiem
dod iespēju autentiskā darba vidē apgūt izglītības iestādē grūtāk apgūstamas
prasmes. Tādējādi DVB mācības palielina audzēkņu iespējas apgūt atbilstošas
prasmes un iegūt profesionālo pieredzi, kā arī uzlabo pašvērtējumu. To var
secināt no daudziem ziņojumiem, kuros pētīta DVB mācību īstenošana dažādās
valstīs (piemēram, EK 2013, EK 2015, Cedefop, 2015c).
DVB mācības var vērtēt divējādi arī pēc struktūras un atbildības deleģējuma.
No vienas puses, DVB mācības ir veids, kā jauniešus iesaistīt uzņēmumu darbā,
lai tie apgūtu noderīgas prasmes; apguves procesu kontrolē un par to atbild
uzņēmums. No otras puses, tiek uzskatīts, ka jauniešiem vispirms izglītības
iestādēs būtu jāapgūst darba dzīvē vajadzīgās prasmes, lai, uzsākot darba gaitas,
viņi būtu kompetenti. Divpusējā pieeja ir šo divu uzskatu apvienojums. Darba
vidē balstītas mācības var būtiski uzlabot darbinieku prasmes un produktivitāti,
iesaistot šajā procesā gan audzēkņus, gan uzņēmumus (T. Kišs (Kis), 2016).
Kā secināja P. Misē (Musset) (2019, 29. lpp.), vienkārši sakot, DVB mācības
palielina uzņēmumu nozīmi audzēkņu sagatavošanā, un šīs mācības ir izdevīgas
visiem iesaistītajiem: audzēkņiem, darba devējiem, PI iestādēm, pedagogiem
un sabiedrībai kopumā (skatīt 3. attēlu).

Aspekts

Audzēknis

Iespējamie ieguvumi
• Amata prasmju un profesionālo kompetenču pilnveide.
• Vispārīgo transversālo prasmju, to skaitā komandas darba un
saskarsmes prasmju apguve.
• Prasmes pieņemt pamatotus lēmumus par profesijas izvēli un
profesionālo izaugsmi; pašvērtējuma paaugstināšanās.
• Pirmā darba pieredze, kas sekmē iekļaušanos darba tirgū.

Darba devējs

•
•
•
•

Pozitīva ietekme uz uzņēmumu, iegūstot kvalificētu darbaspēku.
Nepietiekamo prasmju pilnveide, piedaloties mācībās
Veicina jaunu darbinieku pieņemšanu darbā un uzņēmuma darbību.
Produktivitātes un darba rezultātu uzlabošana.

PI iestāde /
pedagogs

•
•
•
•

PI mācību programmu kvalitātes un mācību rezultātu uzlabošana.
PI satura atbilstības darba tirgum un pielāgošanas spējas veicināšana.
Pedagogu izaugsme un kompetences līmeņa paaugstināšana.
Sadarbības uzlabošana starp PI iestādēm un darba devējiem.

Sabiedrība

• Kvalificēts darbaspēks, kas labāk spēj nodrošināt darba tirgus
prasības.
• Pozitīva ietekme uz jauniešu nodarbinātību.
• Ar PI īstenošanu saistīto izmaksu sadale starp izglītības iestādēm
un darba devējiem.
• Kopīga PI pārvaldība
• Ieguldījums inovāciju un radošuma veicināšanā
• Iespēja veicināt sociālo iekļaušanu un vienlīdzīgas iespējas.

3. attēls. Iespējamie ieguvumi īstenojot darba vidē balstītas mācības (EK 2013; P. Misē, 2019)

Taču neatkarīgi no tā, kas gūst labumu no DVB mācībām, visas iesaistītās puses
piekrīt, ka ir nepiešams kompetenta profesionālā orientācija un audzēkņa vadīšana
izglītības apguves procesā.
Eiropas mērogā vienprātība par profesionālas mācību prakses vadīšanas
nepieciešamību DVB mācību procesā tika aktualizēta 2015. gadā kā vidēji ilga
termiņa PI politika, kas iekļauta tā dēvētajos Rīgas secinājumos (2015) un Eiropas
ET 2020 politikas mērķos (EK 2015). Šajos dokumentos ir uzsvērta nepieciešamība
visdažādākajos veidos popularizēt DVB mācības un ieviest sistemātiskas pieejas
PI pedagogu un prakses vadītāju sagatavošanā izglītības iestādē un uzņēmumā.
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Veiksmīgas darba vidē balstītu mācību pieejas īstenošanai ir nepieciešami kompetenti
PI iestāžu un uzņēmumu prakses vadītāji. Lai gan DVB mācības tiek popularizētas
profesionālās izglītības sistēmās daudzviet Eiropā, un tās ir iekļautas Eiropas jauniešu
un nodarbinātības politikas dokumentos (EK 2013), DVB mācību audzēkņu prakses
vadīšana joprojām ir neatrisināts jautājums, un politikas pamatojumam ir jāveic
pētījumi. Tas ir saistīts ar mainīgo darba vidi un ar uzņēmumu atzīšanu par piemērotu
mācību vietu papildus PI iestādēm, nodrošinot dažādas mācīšanās iespējas (S.
Mikonena, L. Pilvesa, H. Rintala, P. Nokelainens un L. Postarefa (Postareff); 2017).

1.4. Pedagogu loma darba vidē balstītās mācībās
PI iestāžu audzēkņu mācības notiek divās dažādās mācību vidēs – uzņēmumā un
izglītības iestādē, un tas ir izaicinājums visām iesaistītajām pusēm. Tāpēc ir jāregulē
tas, kā no pedagoģiskā viedokļa tiek vadītas mācības uzņēmumā, un ir jāsaskaņo
darbības abās mācību vides – izglītības iestādēs un uzņēmumos. T. Grifitsa (Griffiths)
un D. Gilē (Guile) šo tematu apskatīja jau pirms divdesmit gadiem un ierosināja
izveidot mācību divpusējo modeli attiecībā uz mācīšanos un zināšanu apguvi dažādās
vidēs. Autori piedāvā vairākus veidus, kā organizēt mācības uzņēmumā, nodrošinot
plašākas iespējas audzēkņiem, izmantojot dažādas mācīšanās un pedagoģijas
metodes, pedagogu zināšanas un audzēkņu konsultēšanu (D. Gilē un T. Grifitsa,
2001; T. Grifitsa un D. Gilē, 2003; skatīt arī P. Tinjele (Tynjälä), 2008; A. Lehtonena
(Lehtonen), H. Rintala, L. Pilvesa, P. Nokelainens; 2018). S. Mikonena et al. (2017)
uzsver, ka dažādu uzņēmumu mācību metodes atšķiras, un lietotie jēdzieni var
nesakrist. Turklāt uzņēmumā faktisko audzēkņa praktisko mācību procesu diezgan
bieži traucē neatbilstoši sadalītas atbildības jomas un laika trūkums (S. Mikonena et
al. 2017). M. Irjala (2017) piebilst, ka DVB mācību vadītāju pienākumi un kompetences
dažādās valstīs atšķiras. Pētījumā ir arī uzsvērts, ka, ja uzņēmumā ir profesionāla
pieeja prakses vadīšanai, DVB mācības var būs ieguvums visiem iesaistītajiem,
ne tikai audzēkņiem (M. Irjala, 2017; T. Kišs (Kis), 2016; S. Mikonena et al. 2017;
A. Norontausa (Norontaus), 2016).
Taču EK (2015) ziņojumā ir teikts, ka DVB mācību vadītāji uzņēmumos nesaņem
pienācīgu atzinību un ka viņiem ir ierobežotas profesionālās izaugsmes iespējas. DVB
mācību vadītājiem no uzņēmumiem trūkst motivācijas piedalīties mācībās (finansiāla
motivācija, karjeras izaugsmes iespējas, augstāks profesionālais stāvoklis), lai gan,
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no otras puses, tiek uzskatīts, ka DVB mācību vadītājiem ir svarīga loma darba vidē
balstītu mācību kvalitātes nodrošināšanā (Cedefop, 2015b).
Izvērtējot DVB mācības no PI iestāžu pedagogu viedokļa, arī viņiem ir labi
jāpārzina DVB mācības kopumā un uzņēmumi kā mācību vieta, lai gan viņiem
ir pedagoga kvalifikācija. Prakses vadīšana un atbalsts audzēkņiem DVB mācību
laikā rada jaunus izaicinājumus un nepieciešamību pēc jaunām metodēm un
rīkiem, lai uzlabotu mācību procesu. DVB mācību priekšnosacījums ir apmaiņa un
sadarbība starp PI pedagogiem un uzņēmuma prakšu vadītājiem. A. Lehtonena
et al. (2018) pētīja profesionālās izglītības iestāžu pedagogu viedokli par
nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm un pieredzi, sadarbojoties
ar uzņēmumiem. Pētījumā piedalījās profesionālās izglītības iestāžu pedagogi,
kas iesaistījās dažādās mācību prakses un PI mācību programmās sociālo
pakalpojumu un veselības aprūpes, būvniecības un uzņēmējdarbības nozarē.
Profesionālās izglītības iestāžu pedagogus (N=13) intervēja, un atkarībā
no pētījuma tēmas tika ņemtas vērā viņu kognitīvās, darbības un sociālās
kompetences un metakompetences.
Nepieciešamība pilnveidot DVB mācību kompetences ir pašsaprotama.
S. Mikonena et al. (2017), analizējot jaunākās dažādu valstu publikācijas,
atklāja, ka ir veikti diezgan daudzi empīriskie pētījumi par DVB mācībām, taču
konkrētāki pētījumi par DVB mācību vadīšanu uzņēmumā gandrīz nav atrodami.
Autori informāciju par mācībām uzņēmumā un par profesionālo izglītību meklēja
elektroniskajās datubāzēs, kā arī drukāto žurnālu arhīvos. Pētījumā izmantotie
atslēgvārdi (angliski): guidance, counselling, supervision, mentoring, coaching,
instruction, scaffolding, modelling, explanation, reflection un explorations,
veidojot ar šiem terminiem šādas vārdkopas: apprenticeship, workplace learning,
on-the-job learning, work-based, vocational training un vocational education.
Tika atlasīti diezgan daudzi raksti – 2275. Taču, turpinot meklēt informāciju,
autori izmantoja tikai pilnībā pieejamus rakstus angļu valodā, kas publicēti
laikā no 1995. līdz 2015. gadam, tādējādi samazinot pētāmo rakstu skaitu līdz
489 rakstiem. No tiem tika atlasīti raksti, kuros aprakstītas tikai darba vidē balstītu
mācību vadīšanas prasmes (guidance), samazinot pētāmo rakstu skaitu tikai līdz
astoņpadsmit (18) rakstiem. Autori apstiprināja līdzšinējos pieņēmumus, ka ir
maz pētījumu par PI iestāžu audzēkņu mācību vadīšanu uzņēmumā. Analizējot
18 pētījumu publikācijas par prakses vadīšanu uzņēmumā, autori konstatēja,
ka šie raksti galvenokārt ir par praksi, prakses vietas nodrošinātājiem un par
faktoriem, kas palīdz un apgrūtina prakses vadīšanu un mācības uzņēmumā.
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Secinājumos norādīts, ka audzēkņiem palīdz viss uzņēmuma darba kolektīvs,
dodot padomus un atbalstot (S. Mikonena et al., 2017).
Cedefop sniedza ziņojumu par pētījumu prakšu vadītājiem mazos un vidēji
lielos uzņēmumos, ko veica astoņās Eiropas valstīs: Beļģijā (Flandrijā), Bulgārijā,
Dānijā, Vācijā, Lietuvā, Polijā, Portugālē un Spānijā (Cedefop, 2015b). Pētījumā
aprakstīti uzņēmuma prakses vadītāja galvenie pienākumi un veicamās darbības,
soļi,kā darbinieki kļūst par prakses vadītājiem, kā arī nepieciešamās prasmes un
formālā kvalifikācija, un veidi kā prakses vadītāji paaugstina savu kompetences
līmeni. Lai paaugstinātu kompetences līmeni lielākā daļa pētījumā iesaistīto
uzņēmuma prakses vadītāju savas karjeras laikāapmeklējuši daudzus kursus.
Taču tikai trešā daļa prakses vadītāju bija piedalījušies mācībās, kuru mērķis
bija pilnveidot ar mācīšanu saistītās kompetences.
A. Airila (Airila), A. Kurki (Kurki), P. Matila-Holapa (Mattila-Holappa) un
M. Nikenens (Nykänen); (2019) pētīja arī darba vidē balstītas mācības, prakses
vadīšanu un sadarbību ar PI iestādēm no uzņēmumu viedokļa. Pētījums tika
veikts 2018. gadā (n=501), un tajā secināts, ka uzņēmumu prakses vadītāju
kompetences ir jāuzlabo. 40 % respondentu norādīja, ka uzņēmumam trūkst
līdzekļu audzēkņu prakšu vadīšanai. Trešdaļa respondentu atbildēja, ka uzņēmuma
prakšu vadītājiem trūkst atbilstošu un modernu vadīšanas kompetenču. Tas rada
bažas par mācību procesu uzņēmumos: par laika, pedagoģiskajiem un kapacitāti
vadīt praksi un prakses vadīšanas kvalitāti. 40 % respondentu bija apmierināti
ar sadarbību ar PI iestādēm, taču tikai viena trešdaļa aptaujāto atbildēja, ka
saņem pietiekamu atbalstu no PI iestādēm audzēkņu prakšu vadīšanā.
K. Hitenena (Hytönen) un M. Kovalainena (Kovalainen) (2018) pētīja saistību
starp darba dzīvi un izglītību un to, kā uzņēmums organizē profesionālo izglītību.
Pētījuma mērķis bija analizēt mijiedarbību starp darba dzīvi un izglītību un
noskaidrot, kādas profesionālās un vispārējās prasmes ir nepieciešamas un
tiek pilnveidotas uzņēmuma vadītāju izglītošanas procesā. Pētījumā secināts,
ka labi mācību rezultāti ir atkarīgi no audzēkņu kvalitatīvas vadīšanas, turklāt
uzņēmumā jāizvēlas prakšu vadītāji, kas vēlas uzņemties šospienākumus un
kurus tas interesē, un ir jānodrošina pietiekami resursi audzēkņu vadīšanai
(K. Hitenena un M. Kovalainena, 2018).

Somijā ir pētīts arī iesaistīto pušu viedoklis. L. Pilvesa, P. Nokelainens, H. Rintala
(2017) veica pētījumu par māceklībā iesaistīto pušu attieksmi pret profesionālajām
kompetencēm un darba vidē balstītu mācību un vadīšanas pieredzi. Dati tika
iegūti daļēji strukturētās intervijās veselības aprūpes pakalpojumu un tehniskajā
nozarē, aptaujājot 40 respondentus, t. sk., uzņēmumu prakses vadītājus
(n=10), darba devējus (n=10), mācekļus (n=10) un darbiniekus (n=10). Pētījumā
secināts, ka pozitīvus mācību rezultātus un mācekļu profesionālo izaugsmi
ietekmēja iespēja pildīt reālus darba uzdevumus, un pieredzējušo darbinieku
atbalsts. Taču tika konstatēti arī dažādi šķēršļi, piemēram, laika, resursu un
pedagoģisko metožu trūkums, kas mazināja savastarpējās mācīšanās iespējas
starp praktikantu un pieredzējušajiem darbiniekiem.
Kopumā, neskatoties uz plašo ieinteresētību popularizēt darba vidē balstītas
mācības PI, pētījumā ļoti maz apskatīta PI iestāžu audzēkņu mācību vadīšana
uzņēmumos, piemēram, izmantotās vadīšanas metodes un prakses vadītāja
rīcība. Nav definētas arī mācību vadītāju kompetences un sagatavošanas
nosacījumi. Bija cerēts, ka šis pētījums palīdzēs novērst šīs nepilnības.
Saskaņā ar A. Lehtonenas et al. (2018) teoriju kompetenču jēdziens ir
daudzpusējs, un lingvistisko un kultūras atšķirību dēļ dažādās valstīs to definē
atšķirīgi, tāpēc tas ir analizēts no dažādiem aspektiem. To var analizēt atsevišķi
vai kopā ar citiem aspektiem. To var uzskatīt arī par cilvēka personības daļu, ja
kompetences ir prasmes, zināšanas, attieksmes un rīcības, kas nepieciešamas
darba uzdevumu efektīvai izpildīšanai (4. attēls). Kompetenci definē kā šo
elementu kopumu. Kompetence ir personas prasme attiecīgā situācijā atbilstoši
rīkoties. (A. Lehtonena et al., 2018, M. Mulders (Mulder), 2014).

Zināšanas

Potenciāls
Attieksme

Konteksts
Prasmes

Uzvedība

Sniegums
Kvalitāte

4. attēls. Kompetenču komponentes (J. Lākervelds un I. Gusens. Kompetenču izglītība un
mācības; 2010)
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1.5. Izmēģinājuma nepieciešamība Baltijas valstu kontekstā
Darba vidē balstītas mācības visās to izpausmēs, kā arī sistemātiskās metodes,
profesionālās izglītības pedagogu un prakses vadītāju profesionālajai attīstībai
nepieciešamās iespējas izglītības iestādēs un uzņēmumos, ir Eiropas politikas mērķis
ET 2020, kas ir ietverts Rīgas secinājumos (2015). ET 2020 profesionālās izglītības
darba grupa šos mērķus sasaistīja ar četriem pamatprincipiem:
i) māceklības pievilcība, paaugstinot PI iestāžu pedagogu kompetences līmeni;
ii) atbalsts uzņēmumu prakses vadītājiem, nodrošinot nepārtrauktu
profesionālo attīstību;
iii) sistemātiska sadarbība starp PI iestādēm un uzņēmumiem, un
iv) atbalsts maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). (EK 2015)
Baltijas valstis plāno veicināt un izvērst darba vidē balstītas mācības profesionālajā
izglītībā. Tāpēc viens no būtiskākajiem soļiem ir nepieciešamība izveidot DVB mācību
vadītāju sagatavošanas sistēmu.

(Q-Placements, 2015). 2015. gadā tika izveidota un īstenota vienota DVB mācību
vadītāju sagatavošanas iniciatīva Latvijas un Vācijas partneriem. Igaunijā
2016. gada rudenī Tallinas Universitāte un Tartu Universitāte organizēja PI
iestāžu prakšu vadītāju kursus. PI iestādes bija atbildīgas par atbalstu mācību
vadītājiem no uzņēmumiem. Lietuvā dažas darba vidē balstītu mācību vadītāju
mācību programmas bija pieejamas Lietuvas Tirdzniecības kameras īstenotā
Eiropas Sociālā fonda projekta “PI iestāžu audzēkņu praktiskā sagatavošana
darbā ar modernajām tehnoloģijām” (2004.–2008. gads) ietvaros. Projekta
ietvaros tika sagatavoti prakses vadītāji un tika izstrādāti metodoloģiskie
materiāli.
Vairākas Lietuvas, Latvijas un Igaunijas organizācijas iesaistījās Erasmus+
projektā “Māceklības attīstība: prakšu vadītāju sagatavošana un māceklības
veicināšana”, ko Latvijas Darba devēju konfederācija īstenoja 2015.–2017. gadā
un kas sekmēja māceklības attīstību. Šī projekta ietvaros tika aptaujāti apmēram
90 uzņēmumi par prakšu vadītājiem nepieciešamajām mācībām. Izmēģinājuma
projektā piedalījās tikai daži darba vidē balstītu mācību vadītāji Lietuvā, Latvijā
un Igaunijā.

Ceļā uz vienotu pieeju DVB mācību vadītāju sagatavošanā
DVB mācību vadītāju sagatavošana pirms izmēģinājuma
Līdz šim ne reizi visās Baltijas valstīs PI iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītāju
sagatavošana nav notikusi vienlaicīgi un arī ne pat katras valsts ietvaros. Prakšu
vadītāju sagatavošana notika dažādu iniciatīvu ietvaros, piemēram izmantojot
ES īstermiņa projektu Leonardo da Vinci un Erasmus, līdzekļus. Nebija īstenotas
sistemātiskas DVB mācību vadītāju valsts mēroga sagatavošanas sistēmas.
Latvijā PI iestāžu darba vidē balstītu mācību vadītājus sagatavoja ES finansētu
projektu ietvaros. Uzsvars galvenokārt tika likts uz PI iestāžu audzēkņu
uzņēmējdarbības prasmju un uzņēmumu sadarbības uzlabošanu, piemēram,
Leonardo da Vinci projekts HansaVET 2011.–2013. gadā (HansaVET, 2012). Tika
īstenota arī mācību programma PI iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītājiem, kas
tika tika pilotēta Q-Placements projektā (2013.–2015. gadā), kurā iesaistījās
50 Latvijas izglītības iestāžu prakšu vadītāji un 40 uzņēmumu prakšu vadītāji
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Priekšlikums veidot kopīgas mācības sākotnēji radās Latvijas vadītā Q-Placements
projekta ietvaros, kura mērķis bija uzlabot komunikāciju un sadarbību starp DVB
mācību vadītājiem no PI iestādēm un no uzņēmumiem. Projekta ietvaros izstrādāto
mācību programmu pilotēja četrās ES dalībvalstīs: Latvijā, Nīderlandē, Spānijā un
Slovēnijā, un katrā valstī tika sagatavoti desmit prakšu vadītāji. Dalībnieki (PI iestāžu
un uzņēmumu prakšu vadītāji), prakses vadītāji, organizāciju pārstāvji un iesaistītās
puses atzinīgi novērtēja šīs mācības. Turklāt PI iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītāji
uzskatīja, ka turpmāk varēs vairāk uzmanības pievērst komunikācijai ar PI iestāžu
audzēkņiem, izvēlēties mācekļiem piemērotus uzņēmumus un savstarpēji vairāk
sazināties. Nīderlandē kopīgas mācības izmantoja konkrētās nozarēs, lai risinātu
specifiskus gadījumus (atbilstoši pielāgojot programmas saturu).
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija 2012. gadā noslēdza vienošanos
ar Vācijas Federatīvās Republikas Izglītības un zinātnes ministriju par atbalstu darba
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vidē balstītām mācībām Latvijā. Rezultātā 2015. gadā tika īstenota Vācijas-Baltijas
Tirdzniecības kameras Latvijā un “Baltic Bright” kopīga programma DVB mācību
vadītāju sagatavošanai Latvijā. Šī programma par maksu bija pieejama uzņēmumiem,
kas nodrošina DVB mācības, un Latvijā notika vairākas kopīgas mācības par DVB
mācību vadītāju pedagoģiskajām un komunikācijas prasmēm. Šīs mācības DVB
mācību vadītāji novērtēja atzinīgi.
Īstenotā kopīgo mācību programma un aktivitātes izgaismoja arī šīs pieejas nepilnības.
Uzņēmumiem, it īpaši MVU, ir ļoti grūti deleģēt darbinieku dalībai mācībās, ja tās ir
ilgākas par dienu. Taču vairumā gadījumu vienas dienas mācības bija par īsu. Kopīgajās
mācībās bija vēl mazākas iespējas mainīt nodarbību laiku, jo tajās jāpiedalās prakšu
vadītājiem gan no PI iestādēm, gan no uzņēmumiem.
Grūtības sagādāja arī atšķirīgais dalībnieku izglītības līmenis un sagatavotība. PI
iestāžu prakšu vadītājiem parasti ir augstākā izglītība, tāpēc viņiem piedalīties
mācībās šķita vieglāks uzdevums. Savukārt uzņēmumu prakšu vadītājiem, piemēram,
metinātājiem, galdniekiem un tekstilrūpniecības nozares strādniekiem, bija zemāks
izglītības līmenis, un viņiem dažreiz bija grūtāk saprast akadēmiskus un pedagoģiskus
jēdzienus, un viņi jutās neērti pārējo, izglītotāku dalībnieku klātbūtnē. Taču abām
iesaistītajām pusēm bija ļoti vērtīgi satikties, mācīties vienai no otras un sadarboties.
Izvērtējot līdzšinējos projektus un iniciatīvas, tika definētas prasības attiecībā uz
mācību metodoloģiju: tai jābūt praktiskai, interaktīvai un piemērotai nelielām
grupām, lai nodarbībā iesaistītos visi dalībnieki. Šie trūkumi parasti nav aktuāli
moduļu mācību programmās, kur daļu moduļu dalībnieku grupas apgūst atsevišķi,
bet daļu – kopā.

Ņemot vērā kopīgo mācību pieredzi katrā valstī, Baltijas valstis nolēma izmēģināt
kopīgās mācību pieeju PI iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītāju sagatavošanā.
Bija plānots, ka kopīgās mācības palīdzēs uzlabot sadarbību starp PI iestādēm un
uzņēmumiem un iesaistīt vairāk MVU. Bija arī paredzēts, ka tādējādi PI mācību
programma labāk spēs nodrošināt darba tirgus vajadzības un palīdzēs novērst
absolventu prasmju neatbilstību. Izvirzītaismērķis bija izveidot jaunu DVB mācību
vadītāju profesionālās izaugsmes programmu DVB mācību vadītāju pedagoģisko
prasmju attīstīšanai. Prakses vadītāju kvalifikācija ir svarīga kvalitatīvu darba vidē
balstītu mācību nodrošināšanai.
Izmēģinājuma pētījumu veica projekta “Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītāju
sagatavošanā darba vidē balstītām mācībām” (TTT4WBL) ietvaros. Projekta mērķis
bija izmēģināt DVB mācību vadītāju profesionālās attīstības modeli, kopīgās mācībās
sagatavojot PI iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītājus trīs Baltijas valstīs – Latvijā,
Igaunijā un Lietuvā.

Projekta dalībnieki no Igaunijas, Lietuvas un Latvijas atbalstīja kopīgo mācību pieeju
un piekrita integrēt šo metodi esošajās (vai topošajās) mācību sistēmās. Izglītības
iestādēm bija jāspēj nodrošināt uzņēmumu prakšu vadītāju kursus. Līdz šim tikai
Igaunijas izglītības iestādes bija īstenojušas mācību pasākumus uzņēmumu prakšu
vadītāju pedagoģisko kompetenču nodrošināšanai. Latvijā nesen īstenotās PI
reformas un skolu tīkla apvienošanas rezultātā irizveidotas vairākas lielas PI iestādes
jeb kompetences centri, kas darbojas arī kā metodoloģiskie centri. Tāpēc būtu
loģiski, ja vietējo uzņēmumu prakšu vadītājus sagatavotu kompetenču centros. Tā kā
DVB mācībās pārsvarā piedalās MVU vai pat mikrouzņēmumi, ir svarīgi uzņēmumu
darbiniekus sagatavot PI skolās, kas atrodasnetālu uzņēmuma atrašanās vietas un
izveidot ciešas, personiskas attiecības ar izglītības iestādēm.
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2. PĒTĪJUMA ĪSTENOŠANA
Lēna Kaikonena (Leena Kaikkonen) un Irmeli Maunonena-Eskelinena (Irmeli
Maunonen-Eskelinen)

2.1. Izmēģinājuma pētījuma mērķi
TTT4WBL projekta izmēģinājuma pētījuma mērķis bija izstrādāt un izmēģināt
profesionālās kvalifikācijas pilnveides modeli darba vidē balstītu (DVB) mācību
vadītājiem, kura ietvaros profesionālās izglītības iestāžu prakšu vadītājus jeb
PI iestāžu prakšu vadītājus vai pedagogus un uzņēmumu jeb darbavietu prakšu
vadītājus kopīgi sagatavo tā dēvētajās tandēma mācībās. Izmēģinājuma mērķis
bija pārbaudīt šo kopīgo mācību modeli, lai to pilnveidotu un varētu izmantot visās
Baltijas valstīs.
Izmēģinājuma pamatā bija hipotēze, ka PI iestāžu un DVB mācību vadītāju kopīgām
mācībām ir daudz priekšrocību, salīdzinot ar to, kad PI un uzņēmumu vadītāji mācās
atsevišķi. Hipotēzes pamatā bija pieņēmums, ka PI iestāžu un uzņēmumu prakšu
vadītāju kopīgas mācības uzlabo sadarbību starp PI iestādēm un uzņēmumiem
vairākos līmeņos, piemēram, vietējā mērogā un individuāli. Kopīgas mācības ir
iesaistīto pušu dialoga veidošanas mehānisms. Paredzams, ka tas uzlabos izpratni
par kopīgiem mērķiem un komunikāciju starp abām pusēm darba vidē balstītu
mācību vai prakses norises laikā.
Turklāt, tā kā DVB mācību vadītāju sagatavošana notiek PI mācību centros, bija
paredzēts, ka PI mācību centri sagatavos DVB mācību vadītājus, izmantojot savus
resursus. Bija arī paredzēts, ka PI iestādes nodrošinās vietējiem maziem un vidējiem
uzņēmumiem (MVU) speciāli pielāgotu mācību saturu (piemēram, ja uzņēmums pirmo
reizi piedalās darba vidē balstītās mācībās vai nodrošina māceklību vai ja uzņēmums
ir pārāk mazs, lai sūtītu darbiniekus mācīties) un palīdzēs iesaistīt MVU darbiniekus
dalībai DVB mācību vadītāju sagatavošanas kursos. Turklāt profesionālās izglītības
iestādēm bija jāpilnveido MVU pārstāvju pedagoģiskās kompetences, savukārt tas
veicinātu MVU iespējas nodrošināt vairāk prakses vietas. Rezultātā būtu jāpalielinās
DVB mācību prakses vietām valstī un MVU spētu nodrošināt stratēģiskāku pieeju
prakšu nodrošināšanā.
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Visbeidzot Baltijas valstīs tika strādāts pie DVB mācību un prakšu vadīšanas
institucionālā regulējuma izveides. Piemēram, Latvijā nesen tika pieņemti
Profesionālās izglītības likuma grozījumi, kas paredz PI iestādēs izveidot tā dēvētos
konventus, lai nodrošinātu tiešu dialogu starp vietējiem sadarbības partneriem ar
mērķi saskaņoti rīkojoties īstenot PI un DVB mācību sistēmas pilnvedi.
Hipotēzes par tandēma mācību nozīmīgumu pamatā bija pieņēmums, ka PI iestāžu
un uzņēmumu prakšu vadītāju kopīgas mācības var:
• uzlabot DVB mācību vadītāju darba vidē balstītu mācību vadīšanas
kompetences;
• pilnveidot PI iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītāju pedagoģiskās prasmes,
lai tie spētu vadīt PI iestāžu audzēkņus vai mācekļus;
• sniegt PI iestāžu pedagogiem pedagoģiskās prasmes, lai viņi varētu atbalstīt
uzņēmumu prakšu vadītājus;
• uzlabot PI iestāžu un uzņēmumu sadarbību un komunikāciju un sekmēt MVU
iesaisti DVB mācībās;
• uzlabot DVB mācību vadītāju tandēma mācību kvalitāti,
un, ņemot vērā visus šos punktus, uzlabot PI iestāžu audzēkņu māceklības kvalitāti.
TTT4WBL projekta izmēģinājuma pētījuma mērķis bija pierādīt DVB mācību vadītāju
kopīgo mācību ietekmi: kā uzlabojas to DVB mācību vadītāju prasmes, kas piedalās
kopīgās mācībās. Pētījuma nolūks bija arī noskaidrot, kā kopīgas mācības palīdz
uzlabot PI iestāžu un uzņēmumu vai jebkādas darbavietas sadarbību.
5. attēlā redzams pētījuma plāns, kurā parādīts DVB mācību vadītāju kopīgo
mācību ietekmes noteikšanas mērķis un pētījuma gaita.
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Pētījuma mērķis: noteikt kāda ir PI iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītāju tandēma mācību ietekme?
Prasmes /
kompetences

ET 2020
poli kas
dokumen
Situācijas
raksturojums
Bal jas valstīs

Konteksts /
pētījuma
pamatojums

-DVB mācību vadīšana.
-PI iestāžu pedagogu atbalsts
uzņēmumu prakšu
vadītājiem.
-PI iestāžu un
uzņēmumu prakšu vadītāju
atbalsts audzēkņiem.

Da

mācības
Mācību
programmas
izstrāde

PI iestāžu un
uzņēmumu sadarbība

Nepieciešama
analīze

1. pētījuma daļa
(izmēģinājums)

2. pētījuma daļa
mācības

Datu
ieguve,
analīze

Priekšlikumi

Mācību
programmas
pilnveide

3. pētījuma daļa
mācības

Datu
ieguve,
analīze

Priekšlikumi

Mācību
programmas
pilnveide
Bal jas valstu
modelis

Priekšlikumi

Mācību
programmas
pilnveide

5. attēls. Pētījuma plāns

2.2. Pētījuma metodoloģija
Tā par pamatu tika ņemts projekta plāns un hipotēze, būtu bijis iespējams izmantot
klasisku pētījuma plānu, kas ietver testa un kontroles grupu izmantošanu, taču šajā
projektā bija paredzēts par pētījuma grupu izmantot tikai kopīgo mācību dalībniekus,
nevis kopīgas mācības dažiem DVB mācību vadītājiem kā testa grupai un atsevišķas
PI iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītāju grupas sagatavošanu.
Tāpēc pētījuma veikšanai tika izvēlēts tā dēvētais paneļa modelis. Līdzīgi klasiskajam
modelim, arī paneļa modelis paredz veikt atkārtotus novērojumus, ņemot vērā
dažādus mainīgos lielumus, taču šajā gadījumā nav nepieciešama kontroles grupa.
Paneļpētījuma ietvaros apkopo informāciju par vieniem un tiem pašiem cilvēkiem
vai paraugiem (t.i., panelis) dažādos laikos. Dažādus datu ieguves veidus mēdz dēvēt
par viļņiem. Datus iegūst no parauga, lai pētītu izmaiņas tajā laika gaitā. Sākotnējos
datus parasti iegūst pirms intervences, nākamos datus iegūst pēc intervences, un pēc
tam analizē parametra izmaiņas. Parasti paneļus veido valsts mēroga pētījumos, lai
analizētu dzīves notikumus vai konkrētus jautājumus, piemēram, nodarbinātību un
ienākumu līmeni. Ir iespējami arī konkrēta veida paneļi, piemēram, šajā dokumentā
aprakstītajam izmēģinājuma pētījumam izmantoja tā dēvēto iedzīvotāju paneli, kura
mērķis ir sniegt politikas veidotājiem noderīgu informāciju (H. Lorija (Laurie), 2013;
KvantiMOTV).
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Datu
ieguve,
analīze

Paneļu metodes būtiskākais trūkums ir tajā, ka bez kontrolgrupām, pētnieki
nevar precīzi noteikt, vai izmaiņu iemesls bija intervence vai cits faktors. Parasti
paneļpētījumus, piemēram, šajā dokumentā aprakstīto izmēģinājumu, izmanto
kvantitatīvās izpētes nolūkā, lai iegūtu strukturētus aptaujas datus, ar ko pamatot
statistikas datus, lai izdarītu secinājumus. Paneļpētījumā var izmantot arī kvalitatīvās
datu apkopošanas un analīzes metodes, lai iegūtu papildu informāciju, kā tas ir
šajā gadījumā. Plānojot šī izmēģinājuma pētījuma metodoloģiju, paneļpētījuma
metode tika papildināta arprocesuālo pētījumu metodēm. Mērķis ir sistemātiski
apkopot un analizēt datus un nodrošināt to, lai, S. Makdonalda (MacDonald)
(2012) vārdiem sakot, pētījuma dalībnieki aktīvi pieņemtu pamatotus lēmumus
par visiem pētījuma aspektiem, lai sekmētu sociālās pārmaiņas.” (S. Makdonalds,
2012, 34. lpp.).
Izmēģinājuma pētījumā tika definēta praktiska problēma: vai tandēma mācību
modelis spēj pietiekami ietekmēt hipotēzi un pieņēmumus? Piemēram, vai mācību
rezultātā uzlabosies DVB mācību vadītāju kompetences un pedagoģiskās prasmes
un vai uzlabosies sadarbība starp PI iestādēm un uzņēmumiem? Bija paredzēts,
ka šī problēma tiks risināta kopīgi, t. i., veikt pētījumu ar cilvēkiem, nevis pētīt
cilvēkus. Šo metodi parasti izmanto līdzdalības pētījumos, kad akadēmiskie
pētnieki nedarbojas ārpus sistēmas, bet kā pētījuma sistēmas sastāvdaļa, un kur,
kā pretēji norāda P. Krentone (Cranton) (2015), dalībnieki aktīvi piedalās pētījumā
kā pētnieka līdzdalībnieki. Tāpēc uzskatāms, ka procesa pamatā ir līdzdalības
pētījuma principi.
S. Kemmisa (Kemmis) un R. Maktegārta (McTaggart) (2008) norāda, ka līdzdalības
pētījumā izmanto pašrefleksijas ciklu spirāli. Šajā gadījumā pārmaiņu plānošana, to
ieviešana un pārmaiņu gaitas un seku vērošana un analīze ir ciklisks process, un pēc
tā atkal plāno, ievieš un analizē, un tā tālāk. Līdzdalības pētījuma mērķis ir veicināt
savstarpēju izpratni un mijiedarbību un mācīties sadarbojoties, un tā uzdevums
ir izprast un uzlabot sistēmu, ieviešot izmaiņas. Pētnieki un pētījuma dalībnieki
pašreflektē, lai saprastu un uzlabotu savas darbības. Domāšana ir tieši saistīta ar
rīcību, kas atkarīga no konteksta izpratnes un kas attiecas uz sociālajām attiecībām
(S. Kemmis un R. Maktegārts, 2008, 276.–279. lpp.).
Savstarpējas sapratnes veidošanai nepieciešami kvalitatīvie dati. Kvalitatīvos datus
var iegūt rakstiski, uzdodot atvērtus jautājumus, vai mutiski, veicot intervijas.
Kvalitatīvās metodes dalībniekiem dod iespēju izteikties un sniedz padziļinātu
priekšstatu par sociālajiem apstākļiem, ko nevar iegūt, izmantojot kvantitatīvās datu
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ieguves metodes, piemēram, anketas.” (P. Džills (Gill) et al., 2008). Grupas intervijas
ir pētniecības metode, kurā datus iegūst, izmantojot grupas dinamiku (Dž. Frejs
(Frey) et at., 1991, F. Rabija (Rabiee), 2004). F. Rabija (2004.) skaidro, ka “grupas
dalībnieku sociālas mijiedarbības rezultātā iegūti dati un to apmērs parasti ir plašāks,
un bieži vien šādi var iegūt padziļinātu un pilnīgāku informāciju nekā individuālā
intervijā.” Dž. Grīna (Green) et al. (2003) apgalvo, ka grupas intervijas ir unikālas, jo,
tās palīdz iegūt datus, izmantojot grupas mijiedarbības sinerģiju. Grupas dalībnieku
mijiedarbība un viņu savstarpējās attiecības var stimulēt grupas dalībnieku viedokli
un izteikšanās veidu (Dž. Frejs et al., 1991).
Grupas intervijas metode ir piemērota tad, ja nepieciešams dalībnieku detalizētāks
viedoklis, un tad, ja dalībniekiem jau ir priekšstats par pētāmo tematu (P. Džills
et al., 2008). Grupas intervijas veic, piedaloties nelielam skaitam dalībnieku.
R. Krūgers (Krueger) un M. Keisija (Casey) (2000) skaidro, ka nelielā grupā var
iegūt pilnvērtīgāku informāciju, un iesaka veidot no sešu līdz astoņu dalībnieku
lielu intervējamo grupu.
Šī projekta izmēģinājuma metodoloģija veidota tā, lai sekmētu mācību pieejas
pilnveidi un lai to veiktu projekta darbības laikā, izmantojot kopīgu mācīšanos un
pamatojumu. Metodoloģiskajā pieejā ietilpst:
• eksperimentālas PI iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītāju kopīgās mācības,
kas notiek trīs posmos, lai pēc 1. un 2. posma kursu saturu un pedagoģisko
pieeju atbilstoši pielāgotu atbilstoši iepriekšējos mācību posmos iegūtajiem
pētījuma datiem, kursu vadītāju pašrefleksijai un mācību procesam;
• mācību moduļu satura un pedagoģisko pieeju pakāpeniska attīstība, ņemot
vērā vērtējumu un analīzi, jo kursu vadītāji var apkopot jēdzienu izpratni un
mācību gaitā gūto pieredzi;
• partneri no visām Baltijas valstīm, ar kuriem varēja vienoties par priekšlikumiem
attiecībā uz politiku, ņemot vērā kopīgus pierādījumus, jēdzienu izpratni un
dalības novērtējuma gaitu;

• pētījuma plāna un datu ieguves detaļu apvienošana, kā arī rezultātu
novērtējums un priekšlikumu iesniegšana politikas veidotājiem – tas ir jādara,
iesaistot visus partnerus – izglītības nozares pārstāvjus, izglītības iestādes,
pētniekus un uzņēmumu pārstāvjus;
• pētnieki, kas ir gatavi pārsteidzošiem rezultātiem un kas vēlas izmantot
apkopoto datu un mācību procesa sniegtās iespējas;
• pētnieki, kas vēlas kā eksperti iesaistīties kopīgo mācību moduļu plānošanā
un nodrošināt pētnieku un kursu vadītāju zināšanu apmaiņu, un to īstenot
plānošanas posmā, dodoties pieredzes apmaiņas vizītē uz Jiveskili (Jyväskylä)
un partneru sanāksmēs visā projekta laikā.

Īsāk sakot, projekta metodoloģija tika izstrādāta, izmantojot paneļa metodi un
pieeju “pirms un pēc”, lai pirms mācību kursa un sešus mēnešus pēc tā apkopotu
informāciju par DVB mācību vadītājiem, kas jāsagatavo dažādos posmos. To
izmanto papildus cikliskajam līdzdalības pētījumam. Tika izmantoti trīs cikli:
plānošana (tandēma mācību kā instrumenta definēšana un formulējums), ieviešana
(DVB mācību vadītāju tandēma mācības) un ietekmes novērtējums (DVB mācību
vadītāju un citu personu sniegto datu apkopošana un analīze), kā arī projekta
dalībnieku līdzdalības pašrefleksija turpmākiem secinājumiem. Izmēģinājuma
procesā aktīvie dalībnieki bija Baltijas valstu projekta partneri un it īpaši kursu
vadītāji, kas katrā no trīs Baltijas valstīm bija atbildīgi par plānoto 800 DVB mācību
vadītāju sagatavošanu.
Projektā viens nouzdevumiem bija sekmēt DVB mācību vadītāju tandēma mācību
izveidi un ieviešanu. Pētījuma mērķis bija nodrošināt to, lai šo sistēmu “dalībnieku”
viedokļi tiktu ņemti vērā diskusijās par DVB mācību vadītāju kompetenču
uzlabošanas iespējām. Tomēr jāņem vērā, ka pētījuma galvenais uzdevums
joprojām bija pārbaudīt iepriekš dokumentā minētās hipotēzes un pamatot tās ar
datiem.

• aptauju un anketu veidā iegūti galveno mērķauditoriju (DVB mācību vadītāju
un kursu vadītāju) un netiešo informācijas sniedzēju (audzēkņu, kā arī izglītības
iestāžu un uzņēmumu vadītāju) dati, lai izvērtētu plašāka mēroga ietekmi un
ietekmi uz izglītību, darba dzīvi un sabiedrību un lai papildinātu šos datus ar
kursu vadītāju intervijām, un lai gūtu padziļinātāku priekšstatu par mācību
rezultātiem un par mērķauditorijas vajadzībām;
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2.3. Datu ieguve

Datu ieguves rīki

Pirms datu ieguves, tika izstrādāts datu ieguves rīks un plāns.
Respondenti
Izmēģinājuma pētījuma dati tika iegūti no informācijas sniedzējiem, kas bija tieši vai
netieši saistīti ar 1. tabulā aprakstītajām kopīgām mācībām.

1. tabula. Respondenti

Tieši iesaistīti kopīgajās mācībās

Netieši iesaistīti kopīgajās mācībās

•

PI iestāžu prakšu vadītāji

•

Audzēkņi

•

Uzņēmumu prakšu vadītāji

•

PI iestāžu direktori

•

Kursu vadītāji

•

Uzņēmumu vadītāji

Galvenie tiešie respondenti bija PI iestāžu un uzņēmumu prakses vadītāji, t. i.,
DVB mācību vadītāji, kas piedalījās mācībās. DVB mācību vadītājus kopā apskatīja
kā paneli, un izmēģinājuma pētījuma laikā dati tika iegūti divas reizes. Pirmo
reizi dati tika apkopoti DVB mācību vadītāju sagatavošanas sākumā, t. i., pirms
intervences. Otrreiz dati tika apkopoti apmēram sešus mēnešus pēc mācībām.
Dati tika iegūti anketas veidā, aicinot prakšu vadītājus sniegt pašvērtējumu par
četrām DVB mācību vadītājiem aktuālām kompetencēm: kā īstenot un plānot
darba vidē balstītas mācības, vadīt audzēkņu praksi uzņēmumā un novērtēt
audzēkņusun viņu kompetences darba vidē balstītās mācībās. Vēl viena tiešo
respondentu grupa bija kursu vadītāji, kas sagatavoja DVB mācību vadītājus visās
trīs Baltijas valstīs.
Netiešie respondenti bija PI iestāžu audzēkņi, PI iestāžu direktori un uzņēmumu
vadītāji. Datu apkopošanas process no dažādo respondentu un datu apkopotāju
perspektīvas ir izklāstīts turpmāk tekstā, atspoguļots šīs nodaļas 2. tabulā un noritēja
atbilstoši 3. tabulā norādītajam izmēģinājuma grafikam.

Šajā pētījumā dati tika iegūti no aptaujām (tiešsaistes anketām) ar atbilžu variantiem
un atvērtiem jautājumiem. Tiešsaistes anketas tika izmantotas, lai iegūtu informāciju
no DVB mācību vadītājiem, audzēkņiem, PI iestāžu un uzņēmumu vadītājiem. Turklāt
grupas intervijās tika iegūta informācija no kursu vadītājiem un no nejauši izvēlētiem
DVB mācību vadītājiem. Izmantotie rīki un respondenti ir aprakstīti tālāk tekstā.
Lai analizētu ietekmi un DVB mācību vadītāju pieredzi, kas tika gūtaDVB mācību
vadītāju tandēma mācībās, tika apkopotas dalībnieku atbildes uz šo anketu
jautājumiem:
i.

Anketa mācību kursa sākumā – aizpilda DVB mācību vadītāju
sagatavošanas sākumā, lai novērtētu dalībnieku kompetences.

ii.

Atgriezeniskās saites anketa – aizpilda mācību kursa gaitā,
lai novērtētu mācību aktualitāti. Šo anketu izmantoja tikai
izmēģinājuma posmā.

iii.

Anketa mācību kursa beigās – to apmēram 6 mēnešus pēc mācībām
e-pastā saņēma visi DVB mācību dalībnieki, kas bija veiksmīgi
pabeiguši mācību kursu un kas bija aizpildījuši anketu mācību
kursa sākumā. Elektroniskā anketa tika sagatavota visu projektā
pārstāvēto valstu valodās. Anketā prakšu vadītājiem atkārtoti bija
jānovērtē savas darba vidē balstītu mācību vadītāja kompetences.
Bija paredzēts, ka, salīdzinot vērtējumu mācību kursa sākumā
un laiku pēc mācību kursa beigām, varētu noteikt, kā mācības
ietekmēja kompetenču pilnveidi.

Lai analizētu citu respondentu grupu viedokli un pieredzi darba vidē balstītās
mācībās, katrā valstī tika apkopoti šādi dati:
iv.
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Anketa audzēkņiem, ko aizpildīja PI iestāžu audzēkņi par savu pieredzi
darba vidē balstītās mācībās.
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v.

vi.

Anketa PI iestāžu vadītājiem, ko aizpildīja PI iestāžu vadītāji par savu
pieredzi saistībā ar darba vidē balstītu mācību vadīšanu, īstenošanu un
māceklību.
Anketa uzņēmumu vadītājiem, ko aizpildīja darbavietas/uzņēmuma
vadītājs par darba vidē balstītu mācību un māceklības pieredzi.

Lai iegūtu papildu datus par izmēģinājuma pētījumu, no mācību kursu pabeigušiem
prakšu vadītājiem un kursu vadītājiem tika iegūti arī kvalitatīvie dati:
vii.

viii.

Latvijā un Lietuvā pirmajā un otrajā gadā pēc nejaušības principa tika
izvēlētas vairākas kopīgo mācību dalībniek grupas, kas pēc kopīgo
mācību beigām piedalījās prakšu vadītāju grupas intervijā. Grupas
intervija notika pēdējā mācību dienā. Kursu vadītāji vadīja grupas
intervijas, vadoties pēc pētnieku sagatavotā parauga.
Visbeidzot, lai analizētu kursu vadītāju pieredzi par tandēma mācību
gaitu,pētnieki intervēja kursu vadītājus. Īstenošanas posmā katras
valsts kursu vadītāji (3–5) piedalījās kursu vadītāju grupas intervijās,
lai ar pētniekiem pārrunātu kopīgo mācību laikā gūto pieredzi.

Anketas tika sagatavotas Webropol 3.0 sistēmā. Tā kā dati tika iegūti trīs valstīs,
informācija vispirms tika apkopota lokāli, un pētniecības rīki tikaiztulkoti visu
trīs Baltijas valstu valodās. Izmēģinājuma posmā anketas izplatīja tiešsaistē brīvi
pieejamas saites veidā, ko kursu vadītāji DVB mācību laikā nodeva dalībniekiem.
Otrajā un trešajā posmā DVB mācību sākumā kursu dalībnieki savā e-pastā saņēma
pētnieku sūtītu anketas saiti. Izmaiņas tika veiktas, lai varētu apkopot katra prakses
vadītāja abas atbildes –mācību kursa sākumā sniegtās atbildes un tās, kas tika
sniegtas tosešus mēnešus pēc mācību beigām.
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Datu apkopotāji
Pirmie dati tika iegūti DVB mācību vadītāju sagatavošanas laikā, un tos sniedza kursu
vadītāji. Otrajā posmā dati tika iegūti, izmantojot somu pētnieku sagatavototiešsaistes
anketu. Apkopojot atbildes uz anketu ar atvērtiem jautājumiem un anketupēc mācību
kursa beigām, , tika iegūti gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi dati no prakšu vadītāju
intervijām, ko kursu vadītāji vadīja atsevišķām prakšu vadītāju grupām Latvijā un
Lietuvā.
Kursu vadītājiem datu ieguves procesā bija divi uzdevumi. Tieši strādājot ar PI
iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītājiem tandēma mācību laika, viņi ieguva datus
no dalībniekiem. Bet tajā pašā laikā arī viņi paši bija respondenti. Kursu vadītāji
datus sniedza trīs reizes pēc katra izmēģinājuma pētījuma posma, kad tika
organizētasgrupu diskusijās, kuru mērķis bija atklāt kursu vadītāju pieredzi mācību
laikā un un izstrādājot kopīgo mācību saturu un metodes.
Sākumā bija plānots, ka datus no audzēkņiem, PI iestāžu un uzņēmumu vadītājiem
iegūs sagatavotie prakšu vadītāji, tomēr tika nolemts, ka tas būs Baltijas valstu
projekta partneru uzdevums lai nodrošinātu procesa viendabību.
Datu ieguvēju uzdevums bija respondentiem pastāstīt par pētījuma mērķi,sniegt
vispārīgu informāciju par pētījumu, piemēram, par pētījuma ilgumu to, cik laika
tas aizņems un kas viņiem būs jādara. Respondenti tika informēti par datu ieguves
veidiem (tiešsaistes anketa, intervija un grupas intervija) un izskaidroja, ka dalība
pētījumā ir brīvprātīga un, ka dati būs anonīmi un publicēti vispārīga pārskata veidā,
kā arī to, kur būs pieejami pētījuma rezultāti un secinājumi. Respondentiem izstāstīja,
kāda informācija ir nepieciešama, un tika iesniegts arī rakstisks skaidrojums. Papildus
tam pētnieki ētnieki izveidoja trīs izskaidrojošus video angļu valodā, ar subtitriem
Baltijas valstu valodām.
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Respondenti, datu apkopotāji, datu ieguves rīki un datu ieguves process ir parādīts
2. tabulā.
2. tabula. Respondenti un datu ieguves process

Respondenti
PI iestāžu un
uzņēmumu
prakšu
vadītāji

Kas iegūst
datus?
Kursu vadītāji

Kā?
Tiešsaistes
anketas,

1. Mācību kursa
sākumā.

aptaujas

2. Mācību kursa
beigās (tikai
izmēģinājuma
posmā).

= DVB
mācību
vadītāji

PI iestāžu
direktori

Uzņēmumu
vadītāji

Kursu
vadītāji
valsts
mērogā

Pēc datu
ieguves

Datu
analīze

Atbilžu uz
Kvantitatīvie
atvērtajiem
un kvalitatīvie
jautājumiem
dati
tulkošana angļu
valodā

Par DVB
mācībām
atbildīgie
projekta
partneri
Par DVB
mācībām
atbildīgie
projekta
partneri
Par DVB
mācībām
atbildīgie
projekta
partneri
Pētnieki

Tiešsaistes
anketa,
aptauja
Tiešsaistes
anketa,
aptauja
Tiešsaistes
anketa,
aptauja
Grupas intervija

1. Vienai grupai:
2017. gada rudenī.
2. Divām grupām:
2018. gadā
Latvijā un Lietuvā.
Izmēģinājuma
pētījuma trīs posmos

Izmēģinājuma
pētījuma trīs posmos

Izmēģinājuma
pētījuma trīs posmos

2017. gada decembris, 2018. gada
pavasaris,
2018. gada rudens

Kā redzams 5. attēlā (pētījuma plāns), izmēģinājums notika vairākos posmos:
plānošana, ieviešana un vērtēšana. Paralēli izmēģinājuma pētījumiem (prakses
vadītāju sagatavošanai), pētnieki ieguva datus un veica citas pētnieciskas aktivitātes
sadarbībā ar visiem projekta partneriem. Plānotais tika veikts precīzi un atbilstoši
laika grafikam.
3. tabula. Datu ieguves process atbilstoši izmēģinājuma projekta grafikam

Grafiks

IZMĒĢINĀJUMA PROCESS
Līdzdalības plānošanas un
Izmēģinājuma
vērtēšanas process
pētījumi (DVB mācību

Pētījums

vadītāju tandēma mācības)

3. Pēc 6 mēnešiem.

Prakses
vadītāju
grupas
intervijas
Audzēkņi

Kad?

2.4. Izmēģinājuma pētījuma cikli

Kursu vadītāji
nosūta atbildes
pētniekiem
Atbilžu uz
atvērtajiem
jautājumiem
tulkošana angļu
valodā
Atbilžu uz
atvērtajiem
jautājumiem
tulkošana angļu
valodā
Atbilžu uz
atvērtajiem
jautājumiem
tulkošana angļu
valodā
Pētnieku sagatavoti kopsavilkumi angļu
valodā

Kvalitatīvie
dati
Kvantitatīvie
un kvalitatīvie
dati

Kvantitatīvie
un kvalitatīvie
dati

Kvantitatīvie
un kvalitatīvie
dati

Kvalitatīvie
dati

No 2017. gada
janvāra

1. posms. Plānošana un
sagatavošanās

līdz augustam

- Jēdzienu formulēšana un
dalībnieku pienākumu sadalījums.
- Vienošanās ar iesaistītajām
pusēm par to līdzdalību,
viņu informēšana un darba
organizēšana.

Detalizēts
izmēģinājuma
protokols /
pētījuma plāns,
grafiks un
atbildība par izpildi.

- PI iestāžu prakšu vadītāju
iepazīstināšana ar darba vidē
balstītu mācību vadītājiem un
darba vidē balstītu mācību
popularizēšana.
- Sākotnējo datu ieguve
(pašreizējās zināšanas, kompetences, nepieciešamās zināšanas).
- Nepieciešama mācību programmas struktūras un sagatavošanas
analīze (atbilstoši situācijai katrā
dalībvalstī).
- kursu vadītāju mācību vizīte
Jiveskilē
- Izmēģinājuma projektu (DVB
mācību vadītāju sagatavošanas)
plānošana, mācību programmu
un materiālu sagatavošana.
- Partneru sanāksmes.

Datu ieguves rīkus un to lietošanas instrukcijas sagatavoja somu pētnieki.

42

43

Grafiks

IZMĒĢINĀJUMA PROCESS
Līdzdalības plānošanas un
Izmēģinājuma
vērtēšanas process
pētījumi (DVB mācību

Pētījums

Grafiks

vadītāju tandēma mācības)

2. posms.

No 2017. gada
oktobra

PI iestāžu un uzņēmumu
prakšu vadītāju kopīgo
mācību 1. posma
īstenošana, kurā piedalās
180 prakšu vadītāji no
3 valstīm (90 prakšu
vadītāji no PI iestādēm
un 90 uzņēmumu prakšu
vadītāji)

līdz 2018. gada
janvārim

No 2018. gada
janvāra

3. posms. Vērtēšana un līdzdalības
plānošana

līdz martam

- Partneru sanāksmes:
o mācību programmu rezultātu
kopīga novērtēšana;
o vienošanās par izmēģinājuma
pētījuma izmaiņām (mācību
programmas saturs un/vai
pedagoģiskās metodes).
- Komunikācija un informācijas
nodošana (visi partneri).
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IZMĒĢINĀJUMA PROCESS
Līdzdalības plānošanas un
Izmēģinājuma
vērtēšanas process
pētījumi (DVB mācību

Pētījums

vadītāju tandēma mācības)

Datu ieguve, izmantojot prakses
vadītāju anketas.

4. posms.

No 2018. gada
aprīļa

PI iestāžu un uzņēmumu
prakšu vadītāju kopīgo
mācību 2. posma
īstenošana, kurā piedalās
360 prakšu vadītāji no
3 valstīm (180 PI iestāžu
prakšu vadītāji un
180 uzņēmumu prakšu
vadītāji).

līdz jūlijam

Sākas mācību un
prakšu vadītāju
grupas intervijas
(nejauš izvēlēts
paraugs).
Sākas audzēkņu,
PI iestāžu un
uzņēmumu
prakšu vadītāju
anketu
aizpildīšana.
1. izmēģinājuma
pētījumu ciklā
iegūto datu
analīze.

No 2018. gada
augusta

5. posms. Vērtēšana un līdzdalības
plānošana

līdz oktobrim

- Partneru sanāksmes:
o mācību programmu rezultātu
kopīga novērtēšana;

Priekšlikumi par
izmēģinājuma
pētījumiem.
Anketas, ko aizpilda sešus mēnešus
pēc mācību
kursa beigām,
izsūtīšana
izmēģinājuma
posmā sagatavotiem prakšu
vadītājiem – no
2018. gada marta
līdz maijam.

o vienošanās par izmēģinājuma
pētījuma izmaiņām (mācību
programmas saturs vai
pedagoģiskās metodes).
-

Komunikācija un informācijas
nodošana (visi partneri).

Datu ieguve, izmantojot prakses
vadītāju anketas
un mācību un
prakšu vadītāju
grupas intervijas
(nejaušs paraugs).
Turpinās
audzēkņu, prakšu
vadītāju no PI
iestādēm un
uzņēmumiem anketu aizpildīšana.
2. izmēģinājuma
pētījumu ciklā
iegūto datu
analīze,
priekšlikumi
izmēģinājuma
pētījumam.

Turpinās mācību
un prakšu
vadītāju grupas intervijas
(nejaušs paraugs),
kas noslēdzas
2018. gada
oktobrī.
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Grafiks

IZMĒĢINĀJUMA PROCESS
Līdzdalības plānošanas un
Izmēģinājuma
vērtēšanas process
pētījumi (DVB mācību

Pētījums

Grafiks

vadītāju tandēma mācības)

No 2018. gada
septembra
līdz 2019. gada
jūlijam
Mācību kurss:
no 2018. gada
septembra
līdz 2019. gada
janvārim
Datu ieguve
(6 mēnešus
pēc mācību
kursa beigām
un datu ieguve
no citiem respondentiem)
no 2019. gada
janvāra
līdz jūlijam

6. posms.
PI iestāžu un uzņēmumu
prakšu vadītāju kopīgo
mācību 3. posma
īstenošana, kurā piedalās
270 prakšu vadītāji no
3 valstīm (135 PI iestāžu
prakšu vadītāji un
135 uzņēmumu prakšu
vadītāji).

IZMĒĢINĀJUMA PROCESS
Līdzdalības plānošanas un
Izmēģinājuma
vērtēšanas process
pētījumi (DVB mācību

Pētījums

vadītāju tandēma mācības)

Datu ieguve no
prakšu vadītāju
anketām un aptaujām beidzas
2019. gada janvārī.
Anketas, ko aizpilda sešus mēnešus
pēc mācību kursa
beigām, izsūtīšana 2. posmā sagatavotiem prakšu
vadītājiem – līdz
2018. gada oktobrim.
Anketas, ko aizpilda sešus mēnešus
pēc mācību kursa
beigām, izsūtīšana 3. posmā sagatavotiem prakšu
vadītājiem – līdz
2019. gada maijam.

No 2019. gada
augusta līdz
decembrim

7. posms. Galīgais novērtējums un
informēšana
- Partneru sanāksmes:

Galīgā analīze
un ziņojums par
visiem iegūtajiem
datiem.

o
vienošanās par
priekšlikumiem politikas
veidotājiem;
o
pavairošanas un izplatīšanas
iespējamības novērtējums.

2020. gada
janvārī

- Informācijas izplatīšanas
pasākumi, t. sk. noslēguma
pasākums.
- Pētījuma rezultātu un
priekšlikumu nosūtīšana politikas
veidotājiem.
- Atgriezeniskā saite ET 2020 darba
grupai, kas atbild par PI.

Pabeigta
izmēģinājuma
ziņojums.

Turpinās audzēkņu anketu aizpildīšana, kas noslēdzas 2019. gada
aprīlī.
Turpinās uzņēmumu un PI iestāžu
vadītāju anketu
aizpildīšana,
kas noslēdzas
2019. gada maijā.
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Pētījuma partneris ir izmēģinājuma pētījuma plānošanas, saskaņošanas un
īstenošanas vadošais partneris, kas sagatavo pētījuma ziņojumu, kur aprakstīti
pētījuma rezultāti. Tas paredz informēšanu par to, vai DVB mācību vadītāju kopīgo
mācību pieeja ietekmēja DVB mācību vadītāju kompetences, kā arī informēšanu par PI
iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītāju pedagoģiskajām prasmēm un spēju vadīt DVB
mācības, un informācijas sniegšanu par sadarbību un komunikāciju starp PI iestādēm
un uzņēmumiem un par māceklības kvalitāti. Projekta partneri izmēģinājumā vēlējās
noskaidrot arī PI iestāžu pedagogu pedagoģiskās prasmes prakšu vadīšanā, vairāk
iesaistīt MVU, uzzināt, kāda ir DVB mācību programmas kvalitāte un noskaidrot,
kāda ir iespēja šo mācību programmu integrēt DVB mācību sistēmā reģionālā un
valsts mērogā.
Ņemot vērā izvēlēto metodoloģiju, pētījuma plāna izveidē, vienotu pieeju datu
ieguvei viendabībā, kā arī rezultātu vērtēšanā un priekšlikumu sagatavošanā
politikas veidotājiem tika iesaistīti visi partneri – valsts pārvaldes iestāžu pārstāvji,
kursu vadītāji, izglītības iestāžu pārstāvji, pētnieki un uzņēmumu pārstāvji. Partneru
sanāksmēm bija būtiska loma, lai vienotos par pētījuma rezultātu interpretāciju un
lai kopā izstrādātu priekšlikumus politikas veidotājiem Baltijas valstīs.

3. DATU ANALĪZE
Tommi Veistamo (Tommi Veistämö) un Lēna Kaikonena (Leena Kaikkonen)

3.1. Atbilžu skaits
Dati tika iegūti, izmantojot sešas dažādas anketas Webropol 3.0 sistēmā. Lielāko
daļu anketu izplatīja tiešsaistē brīvi pieejamas saites veidā, bet otrajā un trešajā
posmā, DVB mācību vadītāji saņēma saiti savā e-pastā. Šī pieeja tika mainīta,
lai varētu salīdzināt prakšu vadītāju atbildes mācību sākumā un 6 mēnešus pēc
mācībām. Izmēģinājuma posmā pirmo anketu dati tika iegūti no 2017. gada oktobra
līdz 2018. gada janvārim. Prakšu vadītāju aptaujas otrā posma pirmās anketas tika
iesūtītas 2018. gada martā, bet pēdējās – 2019. gada janvāra beigās. Anketas, ko
aizpilda 6 mēnešus pēc mācībām, izmēģinājuma posma respondentiem nosūtīja
2018. gada maija vidū, bet otrā posma respondentiem pirmās anketas nosūtīja
2018. gada oktobra beigās. Pēdējās anketas trešā posma respondentiem nosūtīja
2019. gada maija vidū.
Kad izmēģinājuma posmā sāka iegūt datus no citiem respondentiem, sākotnēji
tas tika darīts, lai pārbaudītu anketu un tās efektivitāti. Tāpēc tika iegūts neliels
daudzums datu (10 audzēkņi, 14 PI iestāžu vadītāju, 11 uzņēmuma vadītāju). No šīm
grupām datus tika iegūti 2019. gada pavasarī, un šo datu ieguvi noslēdza 2019. gada
maijā.
Kopumā no dalībniekiem tika saņemtas 1294 atbildes. Anketu un atbilstošo atbilžu
skaits:
1. DVB mācību vadītāju anketa DVB mācību vadītāju mācību sākumā:
a) pirmajā izmēģinājuma pētījumā, izmēģinājuma posmā: 		

169;

b) otrajā izmēģinājuma pētījumā:						

162;

c) trešajā izmēģinājuma pētījumā:						

252.

2. DVB mācību vadītāju anketa DVB mācību vadītāju mācību beigās:

137

Kā minēts iepriekš, tas tika darīts izmēģinājuma posmā, un netika atkārtots
2. un 3. posmā.
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3. DVB mācību vadītāju anketa 6 mēnešus pēc mācību kursa beigām:
a) pirmajā izmēģinājuma pētījumā, izmēģinājuma posmā: 		

59;

b) otrajā un trešajā izmēģinājuma pētījumā:					

235.

4. PI iestāžu audzēkņi:								

100.

5. PI iestāžu vadītāji:									

90.

6. Uzņēmumu vadītāji:								

90.

Kvalitatīvos datus ieguva no nejauši izvēlētām DVB mācību vadītāju grupām. Šie
dati tika iegūti kopā no 21 grupas jeb 86 DVB mācību vadītājiem Latvijā un Lietuvā
laikposmā no 2018. gada pavasara līdz rudenim. Papildus tam kursu vadītāji (N=16)
tika intervēti visās Baltijas valstīs trīs reizes katras no trīs izmēģinājuma pētījuma
fāzēm noslēgumā.
Tika iegūti gan kvantitatīvie dati (anketas), gan kvalitatīvie dati (anketas atvērta
veida jautājumi un intervijas), tāpēc dati tika analizēti, izmantojot kvantitatīvās un
kvalitatīvās metodes.

3.2. Kvantitatīvā analīze
Pētījumā kvantitatīvās metodes izmantoja visu anketās iegūto datu apstrādei.
Analizējot visu respondentu grupu (DVB mācību vadītāji, audzēkņi, PI iestāžu un
uzņēmumu vadītāji) sniegtos datus, vispirms tos pārkopēja no Webropol sistēmas
SPSS sistēmā, kur tika veikta precīzāka analīze. Statistikas dati un grafiki sniedza
informāciju par respondentiem. Datu biežuma shēmas ir aprakstītas turpmākajās
nodaļās.

Datu analīzes organizēšana
Lai iegūtos datus izmantotu atbilstoši pētījuma mērķim, datu kopām tika veiktas
vairākas izmaiņas.
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Daži mainīgie lielumi (piemēram, nozare) tika reģistrēta statistikas nolūkos. Visām
anketām tika noteikta mainīgo lielumu summa. Tika izmantoti šādi jautājumi:

Anketa
Jautājumi
1. DVB mācību vadītāju anketa mācību 11., 12., 13., 14. jautājums
kursa sākumā:
2. Prakses vadītāju anketa 6 mēnešus 11., 12., 13., 14., 17., 18. jautājums
pēc mācību kursa beigām:
17. jautājums: tikai PI iestāžu prakšu
vadītājiem, 18. jautājums: tikai
uzņēmumu prakšu vadītājiem.
3. Visiem DVB mācību vadītājiem
(sākumā un 6 mēnešus pēc mācību
kursa beigām):
4. PI iestāžu audzēkņu anketa:
5. PI iestāžu direktoru anketa:
6. Uzņēmumu vadītāju anketa:

11., 12., 13., 14., 17., 18. jautājums
8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16.,
17. jautājums
9., 10., 13., 14., 17. jautājums
11., 12., 16., 18., 21. jautājums

Mainīgo lielumu summa bija viens jautājums. Piemēram, no pirmās prakšu vadītāju
anketas datiem tika iegūti četri mainīgie lielumi: “plānošanas prasmes,” “vadīšanas
prasmes,” “vērtēšanas prasmes” un “attīstīšanas prasmes”. Prakšu vadītāju anketā,
ko aizpilda 6 mēnešus pēc mācībām, četri no pieciem parametriem bija vienādi, un
“uzlabojumi pēc mācību kursa beigām” bija piektais parametrs. Izņemot pēdējo,
pārējie parametri anketā, ko aizpilda mācību sākumā, un anketā, ko aizpilda 6 mēnešus
pēc mācībām, bija vienādi. Izņēmums tika pieļauts arī attiecībā uz mainīgajiem
lielumiem audzēkņu anketā, kur mainīgie lielumi aptvēra 5 jautājumus (“pirms DVB
mācībām”) vai 2 jautājumus (“DVB mācību laikā” un “pēc DVB mācībām”).
Katrā no šiem jautājumiem tika piedāvātas šādas atbildes: nezinu/nemaz = 0,
apmierinoši/mazliet = 1, labi / diezgan daudz = 2, teicami/daudz = 3. Respondentu
atbilde tika iegūta, summējot punktus (0–3) par respondenta izvēlētajām atbildēm katrā
papildjautājumā. Piemēram, pirmās DVB mācību vadītāju anketas 11. jautājumam
bija astoņi papildjautājumi (a–h). Ja respondents katrā no tiem izvēlētos atbildes
variantu “labi” (2 punkti), atbilžu summa būtu 8 x 2 punkti = 16 punktu.
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54
29
1
1
1

Igaunija

54 191 141 230 258 629
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Kopā

Lietuva

Kopā

70

1+2+3
posms

No 2018. g. marts
līdz 2019. g. janv.

Kopā

Sagatavoto
prakšu vadītāju 67
skaits
Kursu
dalībnieku
50
atbildes
SĀKUMĀ
Kursu dalībnieki
atbildes beigās 36
Kursu
dalībnieku
14
atbildes PĒC 6
MĒNEŠIEM
PI audzēkņi
1
PI iestāžu
1
vadība
Uzņēmumu
4
vadītāji
Respondentu
107
kopskaits

Latvija

Igaunija

respondentu skaits

SKAITS

Pētījuma izmēģinājuma posmā vissvarīgākie bija DVB mācību vadītāju sniegtie
dati. DVB mācību vadītāju sākotnējo anketu aizpildīja 89 % respondentu, taču
otro anketu, ko aizpilda 6 mēnešus pēc mācību kursa beigām, aizpildīja līdz
35 % respondentu. Tāpēc pētnieku grupa veica izmaiņas attiecībā uz datu ieguvi
un datu analīzi. Izmaiņas datu ieguvē tika ieviestas pēc izmēģinājuma posma,
un prakšu vadītājiem anketas tika nosūtītas personīgi, nevis kā kopīga saite
visiem respondentiem, un kursu vadītāji atkārtoti informēja mācību dalībniekus
par anketu aizpildīšanas nepieciešamību un nozīmi. Pētnieki izveidoja arī
video materiālus, ko kursu vadītāji varēja izmantot mācību laikā, un personīgi
piedalījās vairākās nodarbībās, lai veicinātu respondentu aktivitāti. Analizējot
datus, tika izmantotas dažas trūkstošo vērtību aprēķināšanas pamatmetodes,
lai akcentētu atbilžu nelielu skaitu.

2. un 3. posms.

No 2017. g. okt.
Līdz 2018. g. janv.

Labojumi tika veikti gadījumā, ja respondents uz jautājumu atbildēja neatbilstoši
(piemēram, ja PI iestādes prakses vadītājs atbild uz uzņēmuma prakses vadītājam
paredzētu jautājumu). Šādas atbildes tika dzēstas.

Atbilžu skaits

1. posms /
izmēģinājums

Lietuva

DATU
IEGUVE

Latvija

Savukārt iestāžu vadītāju anketā dažiem jautājumiem atbilde bija jāizvēlas no
atbilžu variantu saraksta, piemēram, trīs atbilžu varianti, kas respondentam šķiet
vissvarīgākie. Šiem jautājumiem svarīgumu noteica atkarībā no katra atbilžu varianta
izvēles biežuma.

413/ 583/
170/
101 187 125
89%
66,7% 71,1%

47 137
16

59/
35%

294/
56,8% 50,4%

235/

67

102

66

27

43

18

88

100

16

13

23

38

74

90

11 16

11

39

24

74

90

10 12
14

152 152 410 218 394 271 883

1294

6. attēls. Aizpildīto anketu skaits dažādās respondentu grupās un DVB mācību vadītāju atbilžu skaits

Ja atbilde netika iesniegta, iemesls tam visbiežāk bija tehniski sarežģījumi vai personas
nevēlēšanās piedalīties pētījumā. Projekta partneri no Lietuvas 2019. gada jūnijā
veica telefonnterviju ar mācību dalībniekiem. Viņi uzrunāja dalībniekus, kas nebija
iesnieguši atbildes uz anketas, ko izsūta 6 mēnešus pēc mācībām, jautājumiem, lai
noskaidrotu, kāpēc viņi to nav izdarījuši. Aptaujātie 20 respondenti galvenokārt
minēja trīs iemeslus.
1. Pati anketa. Tā bija pārāk gara vai nesaprotama. Anketa likās pārāk sarežģīta
un šķita, ka tās pienācīga aizpildīšana būs laikietilpīga, jo tika doti parāk
daudz atbilžu variantu. Daži arī uzskatīja, ka atbildes būs neuzticamas un
neatbilstošas, jo ir pagājis pusgads kopš mācībām.
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2. Respondents atlika anketas aizpildīšanu, un pēc tam to aizmirsa.

Imputācija

3. Nesaņēma anketu. Mācību dalībnieks vairs nestrādāja konkrētajā uzņēmumā,
un anketu nesaņēma. Anketa pienāca mēstuļu pastkastē.

Analizējot vairākus informācijas avotus, secināms, ka anketas parasti aizpilda mazāk
nekā 40 % respondentu. K. Kuka (Cook) et al. (2000) apgalvo, ka tikai apmēram
vienā ceturtdaļā gadījumu anketas aizpilda vairāk par 50 % respondentu. Pēdējos
gados šī tendence ir pasliktinājusies, un, neskatoties uz dažādiem centieniem to
mainīt, iesniegto anketu skaits samazinās. Lai akcentētu respondentu mazo skaitu,
ir izveidotas dažādas metodes, piemēram, imputācija.

Izmēģinājuma posmā aizpildīto anketu proporcija bija lielāka, taču šis fakts tomēr
bija maldinošs. Padziļināti izpētot atbildes, atklājās, ka, lai gan izmēģinājuma
posmā aizpildīto anketu proporcija bija šķietami augsta (89 %), tikai apmēram
58 % izmēģinājuma posma prakšu vadītāju sniedza pilnībā aizpildītas atbildes, lai
tās varētu izmantot datu kopējā analīzē. Otrajā un trešajā posmā tādas bija 62 %
atbilžu. Tādējādi var secināt, ka anketas izsūtīšanas veida izmaiņas bija efektīvas,
lai gan sākotnēji bija bažas, ka, izmantojot personīgās e-pasta adreses, uz kurām
nosūtīja saiti, lai iegūtu DVB mācību vadītāju datus, nevis, izmantojot vienotuatvērtu,
ikvienam pieejamu saiti, tiks saņemts mazāk atbilžu, tomēr tas būtiski neietekmēja
rezultātus. No visām 294 iesniegtajām otrās anketas atbildēm tikai 258 atbildes
(88 %) bija pilnībā aizpildītas, lai tās varētu izmantot statistikas analīzē. Pusē no
nepilnīgi aizpildītām anketām bija norādīts tikai respondenta valsts vai dzimums,
bet pētījuma jautājumi netika atbildēti.
Bija svarīgi izvērtēt, kāpēc anketas jautājumi netika atbildēti. Vismazāk atbilžu
tika saņemts no gados jauniem un vecāka gadagājuma respondentiem. Saskaņā
ar Kruskola-Valisa (Kruskal-Wallis) testa rezultātiem vecuma grupa neietekmēja
rezultātus, lai gan jaunākajā vecuma grupā sistemātiski bija sniegts vismazāk atbilžu
visās kategorijās. Citi aspekti atbilžu skaitu neietekmēja.
Tomēr atbilžu skaitu, iespējams, ietekmēja prakšu vadītāju kompetences līmenis.
Vidējās vērtības pārsvarā bija vienādas tiem, kas aizpildīja un kas neaizpildīja otro
anketu. Vidējās vērtības atšķīrās: parasti tiem, kas aizpildīja anketu, vidējā vērtība bija
16, bet tiem, kas neaizpildīja – 15. Iespējamais pamatojums: bija lielāka iespējamība,
ka otro anketu aizpildīs tie, kas saņēma gandrīz maksimālo punktu skaitu, nekā tie,
kas saņēma minimālo punktu skaitu vai ļoti tuvu tam. Tādā gadījumā otrajā anketā
kompetences līmenis šķitīs pārāk augsts. Tomēr, analizējot mācību kursu ietekmi uz
kompetencēm, tas neradīja ievērojamas problēmas, jo pārbaudē tika ņemtas vērā
tikai respondentu kompetences līmeņa izmaiņas.
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Saskaņā ar D. Rubina (Rubin) (1976; 2004) definīciju imputācija ir vistuvākās atbildes
vērtības noteikšana jautājumam, uz ko respondents nav atbildējis. Imputācijas
metode tika izmantota tikai tiem jautājumiem, kuru atbildes izmantoja kopā, un tikai
tad, ja neatbildēto jautājumu bija mazāk par 25 % atkarībā no konkrētā respondenta
un mainīgo lielumu summas. Tika izmantota atgriezeniskās imputācijas metode.
Tas nozīmē, ka pētnieki izvērtēja, ko respondents varētu būt atbildējis uz attiecīgo
jautājumu, nosakot visiespējamāko neatbildēta jautājuma atbildes variantu, ņemot
vērā respondenta atbildes uz citiem jautājumiem. Šo novērtējumu veic, ņemot
vērā informāciju par attiecīgo respondentu, citas viņa sniegtās atbildes un citu
respondentu atbildes (D. Rubins, 1976; D. Rubins, 2004).
Ja vienā kritēriju grupā respondents neatbildēja uz visiem jautājumiem, taču atbildēja
uz vismaz 75 % jautājumu, trūkstošās atbildes tika izvēlētas, izmantojot imputācijas
metodi. Pieņemsim, ka respondents atbildēja uz a, b un c jautājumu, bet neatbildēja
uz d jautājumu. Tādā gadījumā vispirms tiek noskaidrots, kā respondents atbildēja
uz a–c jautājumu. Pēc tam tiek noskaidrots, kā pārējie respondenti atbildēja gan
uz a–c jautājumu, gan uz d jautājumu, lai noteiktu tā dēvēto standarta atbildi uz
d jautājumu. Ja uz citiem jautājumiem attiecīgais respondents izvēlējās augstāku
vērtējumu nekā citi respondenti, arī d jautājumā atbilde, visticamāk, būtu augstāka
nekā pārējiem respondentiem. Turpretī, ja kopumā respondenta atbildes bija
zemākas nekā pārējiem respondentiem, tad atbilde uz d jautājumu būtu zemāka.
Lai gan atbilžu izvēlēšanās to respondentu vietā, kas neatbildēja uz noteiktiem
jautājumiem, varētu šķist kā minēšana, imputācijas metode ir zinātniski pamatota.
Imputāciju var salīdzināt ar laika prognozi: tiek izvērtēti vairāki iespējamie scenāriji,
no kuriem izvēlas visiespējamākos. Modeļa atgriezeniskos koeficientus nosaka,
izmantojot to respondentu atbildes, kas atbildēja uz visiem jautājumiem. Nepilnīgu
atbilžu gadījumā rezultātus var analizēt, arī neizmantojot imputāciju. Piemēram,
J. Go (Guo) un J. Dzjans (Yuan) (2015) izmēģināja vairākas metodes attiecībā uz
“pirms un pēc” anketām un konstatēja, ka kopējie rezultāti ir pareizi, arī izmantojot
nepilnīgus datus. Izmantojot imputāciju un efektīvas metodes, var iegūt uzticamu
statistiku pat tad, ja dati ir nepilnīgi.
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Šajā pētījumā vēlākajos posmosiesniegto atbilžu proporcija palielinājās. Izmēģinājuma
posmā tika saņemts daudz atbilžu (89 %) uz pirmo anketu, bet otrajā un trešajā posmā
iesniegto atbilžu proporcija samazinājās līdz 66 %. Turpretī otrajā un trešajā posmā
anketu, ko aizpilda 6 mēnešus pēc mācību kursa beigām, atbilžu skaits bija lielāks –
57 %, salīdzinot ar 35 % izmēģinājuma posmā. Lai gan izmēģinājuma posmā atbildes
uz pirmās anketas jautājumiem iesniedza pat 89 % respondentu, padziļinātā izpētē
tika konstatēts, ka tikai apmēram 58 % izmēģinājuma posmu prakšu vadītāju bija
atbildējuši pilnībā , lai viņu atbildes varētu izmantot analīzē. Otrajā un trešajā posmā
tādi bija 62 % atbilžu. Tātad var secināt, ka – papildus kursu vadītāju centieniem
mudināt mācību dalībniekus aizpildīt anketas – anketu nosūtīšana e-pastā bija
efektīvāka atbilžu ieguves metode. Ņemot vērā DVB mācību vadītāju sniegtos datus
visos trīs pētījuma posmos, no tiem, kas aizpildīja pirmo prakse vadītāju anketu,
apmēram 50,4 % aizpildīja arī anketu, ko aizpilda 6 mēnešus pēc mācībām. Tāpēc,
atsaucoties uz K. Kukas et al. (2000) pieņēmumu, kura pamatā bija metaanalīze par
to, ka tikai apmēram ceturtajā daļā gadījumu tika iesniegts vairāk nekā 50 % atbilžu,
uzskatāms, ka šī pētījuma respondences rādītājs ir ievērojams.

Statistikas datu analīze
SPSS datus analīzē, izmantojot dažādas statistikas metodes. Viens no galvenajiem
pētījuma uzdevumiem bija noteikt iespējamās atšķirības mācību sākumā un
beigās, t. i., vai DVB mācību vadītāju sagatavošana ietekmēja DVB mācību vadītāju
kompetences. Tāpēc par piemērotāko metodi tika atzīts pāru t-tests, lai salīdzinātu
respondentu atbildes mācību sākumā un beigās un lai aprēķinātu, vai atšķirība
uzskatāma par nozīmīgu. Testa nolūkā atbildes mācību sākumā un beigās bija
jāsadala pa pāriem.
Tas ir nepieciešams, lai noteiktu, ko respondents atbildēja mācību kursa sākumā
un beigās, tāpēc anketas tika nosūtītas uz personīgo e-pasta adresi. Tika izveidots
atsevišķs dokuments, kurā apkopotas izmēģinājuma pētījuma otrā un trešā posma
DVB mācību vadītāju atbildes mācību sākumā un 6 mēnešus pēc mācībām. Tā kā
anketas mācību vadītājiem nosūtīja uz personīgo e-pasta adresi, tieši šo adresi
varēja izmantot kā atskaites punktu atbilžu grupēšanai. Tiklīdz dati tika sagrupēti,
tie tika anonimizēti. Tā kā anketas tika izsūtītas citādi, nekā izmēģinājuma posmā,
šajā dokumentā netika izmantoti izmēģinājuma posma dati.
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Pētījuma rezultātā tika novērtēta ne tikai DVB mācību vadītāju sagatavošanas
ietekme, t. i., atšķirības starp vairākiem respondentiem (pirms un pēc), tika analizētas
arī atšķirības starp dažādām respondentu grupām. Dispersiju analīzi (ANOVA)
izmantoja, lai novērtētu atšķirības starp dažādām grupām, piemēram, atšķirības
dažādās vecuma un dzimuma grupās vai atšķirības atkarībā no darba pieredzes.
Klasteru veidošanu izmantoja, lai noteiktu respondentu apslēptās grupas. Mazāk
tika izmantotas arī citas analīzes metodes citu rezultātu ieguvei.
Lai gan tika izmantota dispersiju analīze (ANOVA un 2-ANOVA), dažos gadījumos
pieņēmumi neattaisnojās, tāpēc izmantoja arī Manna-Vitneja (Mann-Whitney)
kritēriju un Kruskola-Valisa testu. Lai gan tika izmēģināti vienkārši lineārās regresijas
modeļi, lielākoties informācija nebija pietiekama lēmumu pieņemšanai. Tā kā
izmēģinājuma mērķis bija uzlabot DVB mācību vadītāju sagatavošanu, regresijas
modeļa prognozes vairumā gadījumu bija neatbilstošas. Kanonisko atšķirību analīze
tika izmantota, lai izpētītu saistību starp rādītāju summu un vispārēji mainīgiem
lielumiem, taču būtiskas atšķirības netika konstatētas. Citas saistības un ietekme tika
pētīta, izmantojot korelāciju un hī kvadrāta kritērijus (D. Mūrs (Moore), Dž. Makeibs
(McCabe) un B. Kreigs (Craig), 2012).
Dažos gadījumos tika pielietotas arī kvantitatīvās metodes, analizējot no citiem
respondentiem (audzēkņiem, PI iestāžu vadītājiem, uzņēmumu vadītājiem) iegūtos
datus. Statistikas dati un grafiki sniedza informāciju par respondentiem. Šo grupu
datu biežuma tabulas sniegtas rezultātu aprakstos. Citi dati tika apkopoti, pielietojot
līdzīgas analīzes metodes tām, kas izmantotas DVB mācību vadītāju datiem.
Turpmākajās ziņojuma nodaļās aprakstītas analīzes metodes attiecībā uz katras
respondentu grupas rezultātiem.
Apskatīto grupu atbildes ir ilustrētas arī kastveida diagrammās. Kastveida
diagrammā datus var parādīt izkliedētā veidā vai centrēti. Izkliedētā veidā parāda
kvartiles diapazonu un datu vidējo (median) rādītāju. Centrā atspoguļo rezultātu
vidējo rādītāju (datu kopas viduspunkts). Ar lodziņiem un stabiņiem parāda datu
izkliedētību.
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0
5
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15
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Mazākā vērtība (mazākais datu kopas rādītājs) atspoguļota shēmas galā, kreisajā
pusē, kreisās puses stabiņa galā. Lielākā vērtība (lielākais datu kopas rādītājs)
redzama lodziņa galā, labajā pusē. Kvartiles diapazons ir vidējais lodziņš, kas apzīmē
skalas vidu – 50 % no grupas vērtējuma. Vidējais rādītājs ir datu viduspunkts, un
to apzīmē ar līniju, kas lodziņu sadala divās daļās. Puse rezultātu ir lielāka par vai
vienāda ar attiecīgo vērtību, un otra puse ir mazāka par šo vērtību.
Savukārt augšējie un apakšējie stabiņi apzīmē rezultātu, kas neietilpst vidējos
50 %. Kvartiles apakšā redzami 25 % rezultātu, kas ir zemāki par kvartiles zemāko
robežvērtību, bet otrā galā, kvartiles augšā redzami 75 % rezultātu, kas ir zemāki par
kvartiles augstāko robežvērtību.

ar šo jēdzienu apzīmē pētniecības metodes, ko izmanto datu ieguvei un it īpaši datu
analīzei (K. Šarmēza, 2003; 2008).
Pamatotajā teorijā analīzi parasti veic, ņemot vērā konceptuālas konstrukcijas
būtības sākotnējos novērojumus. Piemēram, saskaņā ar H. Bernarda (Bernard)
teoriju (2000) attiecībā uz pamatoto teoriju veic šādas darbības:
1) sagatavot interviju norakstus un pārlasīt tekstus;
2) noteikt iespējamās analītiskās kategorijas (t. i., iespējamās tēmas);
3) pēc kategoriju noteikšanas apkopot visus attiecīgo kategoriju datus un tos
salīdzināt;
4) izvērtēt saistību starp dažādām kategorijām;
5) izmantojot saistību starp kategorijām, izveidot teorētiskos modeļus, bieži
pārbaudot modeļu un datu atbilstību, it īpaši negatīvos gadījumos;

3.3. Kvalitatīvā analīze

Papildus kvantitatīvajiem datiem, ko ieguva, izmantojot anketu ar atbilžu variantiem,
visās anketās tika uzdoti arī atvērti jautājumi, lai padziļināti varētu izpētīt respondentu
viedokli. Turklāt kursu vadītāji un dažas pēc nejaušības principa izvēlētas DVB mācību
vadītāju grupas Latvijā un Lietuvā piedalījās arī intervijās. Visas atbildes uz anketas
un interviju atvērtiem jautājumiem tika analizētas, pielietojot kvalitatīvās analīzes
metodes.
S. Mirjema (Merriam) (2015) norāda, ka mūsdienās kvalitatīvos pētījumus pārsvarā
veic, atsaucoties uz B. Gleizera (Glaser) un A. Štrausa (Strauss) 1960. gados
izdarītiem secinājumiem par induktīvi veidotu teoriju, veicot sociālos novērojumus,
intervējot cilvēkus un analizējot dokumentus, proti, izmantojot pamatoto teoriju.
Kopš tā laika kvalitatīvā pētniecība ir strauji attīstījusies, un ir pieaudzis pētniecības
metožu skaits, un pat pamata pieeju jeb pamatoto teoriju mūsdienās definē mazliet
citādi (H. Ingverda (Engward), 2013). Taču pamatoto teoriju parasti raksturo kā
pētījumu vai datu analīzes metodi, ko izmanto tieši kvalitatīviem pētījumiem. Šajā
kontekstā pamatotā teorija būtībā ir vispārīga kvalitatīvo datu analīze. K. Šarmēza
(Charmaz) (2003, 2008) pamatoto teoriju saista gan ar datu ieguves veidu, gan ar
datu avotu. Tāpēc šai teorijai ir divas nozīmes: metodes, kas sastāv no vairākām
metodoloģiskajām stratēģijām, un šāda veida pētījuma galarezultāts. Tomēr pētnieki
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6) publicēt analīzes rezultātus, citējot intervijas fragmentus, lai pamatotu
teoriju (piemēri) (H. Bernards, 2000, 443.–444. lpp.).

Savukārt K. Šarmēza (2008) apgalvo, ka pamatotās teorijas metožu pieeju jēdziens
ir paplašinājies un ka vairs nav precīzu likumu. Atbalstot konstruktīvisma pieeju
attiecībā uz pamatoto teoriju, viņa norāda, ka pētnieki ir pētījuma daļa un ka
šo pētnieku viedoklis, stāvoklis un mijiedarbība ar pētījuma objektiem ietekmē
pētījumu. Mēs dzīvojam sociālā vidē, un attiecīgi pētījuma dalībnieku un pētnieku
viedoklis un uzskati ir pētījuma neatņemama daļa. Atšķirībā no standarta
kvalitatīvās pētniecības metodēm pamatotās teorijas stratēģijas paredz atbildēt uz
aktuāliem jautājumiem un jaunu informāciju un vienlaikus veikt analīzi un definēt
analīzes metodi. Lai to paveiktu, pētniekiem ir jāiesaistās šajā procesā un jābūt
gataviem mainīt pētījuma metodes un datu analīzes stratēģijas. K. Šarmēza (2008)
arī uzsver, ka, lai izprastu pētījuma dalībnieku pasaules redzējumu, pētniekiem ir
jāspēj uz lietām raudzīties no pētījuma dalībnieku perspektīvas (K. Šarmēza, 2003;
2008).
Šajā pētījumā tika ievērotas iepriekš tekstā aprakstītās galvenās H. Bernarda
metodes un K. Šarmēzas uzskati.

59

II

DAĻA

DVB MĀCĪBU VADĪTĀJU
ATBILŽU REZULTĀTI

60

61

4. PĒTĪJUMA UN IZMĒĢINĀJUMA PROCESA
SASAISTE
Lēna Kaikonena (Leena Kaikkonen)
Pētījums Baltijas valstīs tika veikts, lai pārbaudītu DVB mācību vadītāju sagatavošanas –
PI iestāžu un uzņēmumu prakses vadītāju tandēma mācību – nepieciešamību.
Eksperimenta pamatā bija pieņēmums, ka PI iestāžu un uzņēmuma prakses vadītāju
tandēma mācības ir vērtīgas, un ka tās var:
1) uzlabot uzņēmumu un PI iestāžu prakses vadītāju PI audzēkņu un
mācekļu vadīšanā nepieciešamās pedagoģiskās prasmes. Šī punkta
pamatojums ir sniegts 5., 6., 7., 9. un 13. sadaļā;
2) uzlabot sadarbību un komunikāciju starp PI iestādēm un uzņēmumiem
un sekmēt MVU iesaisti. Šī punkta pamatojums ir sniegts 5., 6. un
7. sadaļā;
3) uzlabot DVB mācību vadītāju darba vidē balstītu mācību uzraudzības
kompetences. Šī punkta pamatojums ir sniegts 5., 6. un 7. sadaļā;
4) nodrošināt PI pedagogu profesionālās prasmes uzņēmuma prakses
vadītāju vadīšanā. Šī punkta pamatojums ir sniegts 13. sadaļā, un
5) uzlabot DVB mācību vadītāju tandēma mācību kvalitāti. Šī punkta
pamatojums ir sniegts 13. sadaļā un Diskusijas sadaļā.

Šajā sadaļā sniegtā informācija par datu apkopošanas rezultātiem attiecas uz visām
iepriekš tekstā minētajām sadaļām. Un šeit ir īsumā aprakstīta projekta partneru
veiktās izmaiņas izmēģinājuma pētījuma trīs posmos.
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4.1. Izmēģinājumā iesaistīto DVB mācību vadītāju skaits
Izmēģinājumā kopumā piedalījās 820 DVB mācību vadītāji. DVB mācību vadītājus
sadalīja 49 grupās, un sagatavošana notika trīs posmos. Pirmajā jeb izmēģinājuma
posmā piedalījās 11 grupas, otrajā posmā – 14 grupas un trešajā posmā – 24 grupas.
Grupās bija dažāds dalībnieku skaits, un tas bija no 9 līdz 32 dalībniekiem. Igaunijas
prakses vadītāji mācījās mazākās grupās: 9–15 dalībnieki, un tikai vienā grupā bija
30 dalībnieku. Savukārt Lietuvā bija lielākas grupas: 16–32 dalībnieki, un tikai vienā
grupā bija 14 dalībnieku. Latvijā grupās bija no 11 līdz 25 dalībniekiem. Atbilstoši
plānotajam Igaunijā tika sagatavots mazāk prakses vadītāju (208), nekā Latvijā (300)
un Lietuvā (312).
Bija paredzēts sagatavot vienādu daudzumu PI iestāžu un uzņēmumu prakses
vadītāju, tomēr prakses vadītāju no uzņēmumiem bija vairāk – 466 (57 %), bet no
PI iestādēm – 354 (43 %). PI un uzņēmumu prakses vadītāju skaits atšķīrās arī katrā
dalībvalstī. Abas dalībnieku kategorijas vislīdzīgāk bija pārstāvētas Latvijā (44 % PI
iestāžu prakses vadītāju un 56 % uzņēmuma prakses vadītāju). Lietuvā bija vairāk
PI iestāžu prakses vadītāju (60 % prakses vadītāju no PI iestādēm un 40 % no
uzņēmumiem), bet Igaunijā tika sagatavoti vairāk uzņēmumu prakses vadītāji
(83 %) nekā PI iestāžu prakses vadītāji (17 %). Katrā valstī sagatavoto PI iestāžu un
uzņēmumu prakses vadītāju skaits atspoguļots 4. tabulā.
4. tabula. Baltijas valstīs izmēģinājuma laikā sagatavoto PI iestāžu un uzņēmumu
prakses vadītāju skaits

Sagatavotie
PI iestāžu
prakses
Valsts
vadītāji
Lietuva
187
Igaunija
36
Latvija
131
kopā
354

%

60 %
17 %
44 %
43 %

Sagatavotie
uzņēmumu
prakses
vadītāji
125
172
169
466

%

Sagatavoto
prakses
vadītāju
kopskaits

%

40 %
83 %
56 %
57 %

DVB mācību
vadītāji
312
208
300
820

38 %
25 %
37 %
100 %
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4.2. Aptaujāto DVB mācību vadītāju skaits pētījuma trīs
posmos
Izmēģinājuma posms
Izmēģinājuma pētījuma sākumā, 2018. gada rudenī, tika veikti pirmie pētījumi
jeb izmēģinājuma posms, kurā tika sagatavots 191 DVB mācību prakses vadītājs:
67 prakses vadītāji četrās grupās no Igaunijas, 70 prakses vadītāji četrās grupās no
Latvijas un 54 prakses vadītāji trīs grupās no Lietuvas.
Izmēģinājuma procesa pilnveide pēc pirmā posma
Projekta partneri klātienes sanāksmē analizējaizmēģinājuma posmā gūto
pieredzi un 2018. gada februāra partneru sanāksmē prezentēto pētniecisko
analīzi. Pētnieki uzsvēra, ka projekts TTT4WBL nav tikai mācību projekts, bet
tas ir arī politikas veidošanas projekts, un šajā izmēģinājumā ir būtiski ievērot
projektā izvirzītos mērķus. Pētnieki ierosināja izskatīt citus jautājumus par
tandēma mācību un prakšu vadītāju sagatavošanas uzlabošanu, piemēram, par
dalībnieku piesaisti, mācību saturu un metodēm, kā arī par atbilstību Baltijas
modelim.

Izmēģinājuma otrais posms
Pēc izmēģinājuma posma tika sākts otrais un trešais posms. Atskaites punkts bija šo
posmu īstenošanas vidū, tāpēc var izdalīt otro un trešo posmu, lai gan lielāko daļu
datu, it īpaši statistikas datus, analizēja kopā.
Izmēģinājuma otro daļu veica, apkopojot datus no 2018. gada marta līdz jūnijam,
mazliet atpaliekot no sākotnēji plānotā grafika. Ar anketu saistītās izmaiņas radīja
dažus sarežģījumus, jo daļai dalībnieku nebija personīgās e-pasta adreses vai viņi to
neizmantoja. Par to uzskatāmi liecina saņemto atbilžu skaits. Sagatavošanas sākumā
no 232 prakses vadītājiem atbildes iesniedza tikai 162 respondenti, kas ir 70 % no
visiem dalībniekiem un kas ir mazāk nekā izmēģinājuma posmā, kur atbildes iesniedza
89 % dalībnieku.
Pētnieku grupa analizēja pētījuma otrā posma gaitu, apkopojot ar tiešsaistes aptauju
lietotnes Webropol palīdzību iegūtos datus. Dati tika analizēti, izmantojot SPSS
kvantitatīvās statistikas metodes, tāpat kā izmēģinājuma posmā.

Pētnieki izmēģinājuma analizētos datus izmantoja, lai pārbaudītu pētījuma rīku
piemērotību, kā arī pieejas un procedūru atbilstību. Saskaņā ar izmēģinājuma
plānu tika arī analizēti apkopotie dati, lai apzinātu dalībnieku pieredzi un
lai varētu sniegt priekšlikumus projekta mācību partneriem, lai pilnveidotu tandēma mācību metodes un saturu. Mācību partneri dalījās ar pētījuma
rezultātiem, kas bija pamatā turpmākai analīzei, kad tika apkopoti izmēģinājuma
otrā posma un pētījuma dati. Tas pētniekiem ļāva novērot un analizēt iesaistīto
personu viedokļu izmaiņas laika griezumā, kā tas bija paredzēts iepriekš tekstā,
3. sadaļā aprakstītajā pētījuma plānā.
Atbilstoši izmēģinājuma posma rezultātiem pirms izmēģinājuma otrā posma
tika veiktas divas izmaiņas. Pirmkārt, tika nolemts sagatavošanas sākumā DVB
mācību vadītāju datus iegūt tikai ar vienu anketu. Partneri uzskatīja, ka divas anketas tik īsām mācībām pārāk sarežģī procesu, un pētnieki arī norādīja, ka divās
anketās sniegto datu pievienotā vērtība nav atbilstoša. Tika nolemts, ka dati,
kas iegūti, izmantojot otro anketu, ko tika nolemts neizmantot, datu analīzē netiks izmantoti. Otrkārt, tika mainīts anketas tiešsaistes saites nosūtīšanas veids.
Tika nolemts šo saiti nosūtīt DVB mācību vadītājiem uz personīgo e-pasta adresi, nevis iedot to kā brīvi pieejamu saiti. Tas tika darīts, lai varētu salīdzināt
respondentu atbildes mācību sākumā un 6 mēnešus pēc mācībām. Turklāt
tiešsaistes sistēma var sūtīt atgādinājumu tiem, kas vēl nav atbildējuši.
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Izmēģinājuma uzlabojumi pēc otrā posma

Seši mēneši pēc mācību beigām

Pēc izmēģinājuma otrā posma un pēc datu analīzes 2018. gada pavasarī, projekta partneri 2018. gada jūnijā satikās tiešsaistes sanāksmē, lai pārrunātu
pētījuma rezultātus un partneru pieredzi saistībā ar prakses vadītāju
sagatavošanu.

DVB mācību vadītājiem, kas pabeidza mācības, pēc apmēram sešiem mēnešiem
nosūtīja vēl vienu anketu, tātad šo datu apkopošana sākās 2018. gada pavasarī un
beidzās 2019. gada vasarā.

Šajās apspriedēs atklājās, ka savā pieredzē dalījās arī kursu vadītāji un projekta partneri, un viņiem bija priekšlikumi par, kā uzlabot DVB mācību prakses vadītāju kursu saturu un metodoloģiju, un raisīja plašas diskusijas.. DVB
mācību vadītāju mācību programmas saturs un metodes tika mazliet mainīti.
Pētniekiem bažas radīja divi aspekti. Pirmkārt, kā atrast un piesaistīt kursu vadītājus DVB mācību vadītāju sagatavošanai atbilstoši atbilstu projektā
definētajai tandēma mācību pieejai? Otrkārt, viens no galvenajiem
izaicinājumiem pētījuma veiksmīgai gaitai – kā projekta partneri un kursu vadītāji varētu mudināt DVB mācību vadītājus atbildēt uz otrās anketas
jautājumiem sešus mēnešus pēc mācībām? Ja netiktu saņemtas DVB mācību
vadītāju atbildes uz otrās anketas jautājumiem, nebūtu iespējams novērtēt
pieņēmumus par tandēma mācību nozīmīgumu.
Papildus šiem diviem aspektiem tika pārrunāti arī citi, līdzīgi jautājumi kā
izmēģinājuma posmā. Projekta partneri atkal pārrunāja politikas veidošanas
izmēģinājuma projekta būtību, lai pārliecinātos, ka šis projekts atbilst plānam
un sākotnējiem pieņēmumiem. Tika apspriesti arī citi jautājumi – saistībā ar
laika grafikiem, mācību saturu un metodēm. Partneri arī pārrunāja dažādās
situācijas Baltijas valstīs un atšķirīgos jēdzienus (piemēram, māceklība un darba vidē balstītas mācības), un apsprieda, kā šie aspekti būtu jāņem vērā, pilnveidojot DVB mācības kopumā un it īpaši DVB mācību Baltijas valstu modeli.
Projekta mērķis bija izstrādāt Baltijas valstu modeli, ņemot vērā izpratni par
DVB katrā no valstīm un tā pilnveidi projekta gaitā.
Izmēģinājuma trešais posms
Izmēģinājuma trešais posms sākās 2018. gada oktobrī un beidzās 2019. gada janvārī.
Arī trešajā posmā dati no mācības pabeigušajiem DVB mācību vadītājiem dati tika
iegūti, izmantojot tiešsaistes anketas un dažus atvērta veida jautājumus atbilstoši
otrā posma nosacījumiem.
Otrajā un trešajā posmā tika sagatavoti 629 prakses vadītāji, tātad, kopumā kā
plānots, tika sagatavoti 820 prakses vadītāji.
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Anketas, ko izsūta 6 mēnešus pēc mācībām, iesniedza 294 DVB mācību vadītāji
jeb 50,4 % no 583 DVB mācību vadītājiem, kas iesniedza pirmo anketu. Otrajā un
trešajā posmā tika iesniegts atšķirīgs atbilžu skaits, salīdzinot ar izmēģinājuma
posmu. Izmēģinājuma posmā tikai 34,9 % iesniedza anketas, ko izsūta 6 mēnešus
pēc mācībām, bet otrajā un trešajā posmā 56,8 % respondentu, kas aizpildīja pirmo
anketu, aizpildīja arī otro. Iespējamais skaidrojums ir tas, ka tie, kuri izmēģinājuma
posmā atbildēja nepilnīgi, neaizpildīja anketu, ko izsūta 6 mēnešus pēc mācībām.
Visu no prakses vadītājiem saņemto atbilžu kopsavilkums sniegts 5. tabulā.
5. tabula. Visu no izmēģinājumā iesaistītajiem prakses vadītājiem saņemto atbilžu
kopsavilkums
Sagatavoto
prakses
vadītāju
kopskaits
Valsts
Igaunija
Latvija
Lietuva
Kopā

208
300
312
820

Pirmo
anketu
aizpildījušo
prakses
vadītāju
kopskaits

To prakses vadītāju
skaits, kuri aizpildīja
arī anketu, k izsūta
6 mēnešus pēc
mācībām.

151
253
179
583

80
132
82
294

71 %
84 %
57 %
71,1 %

53 %
52 %
46 %
50,4 %

To sagatavoto prakses
vadītāju procentuālā
daļa, kuri aizpildīja
pirmo anketu un
anketu, ko izsūta
6 mēnešus pēc
mācībām
38 %
44 %
26 %
36 %

Prakses vadītāju grupas intervijas
Kvantitatīvie un kvalitatīvie dati, ko, izmantojot divas anketas, ieguva no
sagatavotajiem DVB mācību vadītājiem, galvenokārt bija saistīti ar DVB mācību
kompetenču un prasmju vērtēšanu. Papildus šīm abām anketām pētījuma beigās
tika veiktas arī DVB mācību vadītāju intervijas, kuru mērķis bija iegūt informāciju
no PI iestāžu un uzņēmumu prakses vadītāju sarunas. Izmantojot priekšrocības, ko
sniedz respondentu dažādība, prakses vadītāju grupas interviju mērķis bija iegūt
papildu informāciju un prakses vadītāju viedokli par DVB mācību vadītāju tandēma
mācībām. Prakses vadītāju grupas intervijas un to rezultāti ir aprakstīti 7. sadaļā.
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Mācību sākumā dalībniekiem uzdeva atvērta veida jautājumus par to, ko viņi
sagaida no šīm mācībām. Viņiem arī prasīja, vai viņiem ir kaut kas piebilstams.
Sešus mēnešus pēc mācībām dalībniekus lūdza izteikt viedokli par tandēma mācību
priekšrocībām. Viņiem arī jautāja, kā varētu uzlabot DVB mācību prakses vadītāju
mācību programmas saturu un mācību metodes un kā organizēt prakses vadītāju
sagatavošanu.
Prakses vadītāju atbildes uz atvērta veida jautājumiem analizēja, izmantojot pamatoto
teoriju (A. Štrauss (Strauss) un Dž. Korbina (Corbin), 1990; B. Glāsers (Glaser)
and A. Štrauss, 1967), kuras ietvaros materiālu izvērtē, izmantojot nepārtraukto
salīdzinošo datu analīzi. Šajā procesā tika uzzināts DVB mācību vadītāju viedoklis
par tandēma mācību gaitu, lai papildinātu kvantitatīvos datus.
Uz atvērta veida jautājumiem sniegtās atbildes sagrupēja, izmantojot satura analīzes
metodi. Šos datus analizēja atkarībā no tā, kā respondentu gaidas izmēģinājuma
posmā saskanēja ar tandēma mācību priekšrocībām, kā arī dalībnieku priekšlikumiem
turpmākiem uzlabojumiem.

5.1. DVB mācību vadītāju gaidas pirms prakses vadītāju
sagatavošanas mācību uzsākšanas
Pirmajā anketā DVB mācību vadītājiem jautāja, ko viņi sagaida no DVB mācību
vadītāju mācību programmas. Apmēram divas trešdaļas izmēģinājuma posma
dalībnieku atbildēja uz atvērta veida jautājumiem (6. tabula). 48 % respondentu
bija no Latvijas, 33 % – no Lietuvas un tikai 19 % – no Igaunijas.
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KOPĀ

(n = 50)
PI Uzņ.

(n = 65)
Uzņ.

(n = 169)

PI

(n = 54)
Uzņ.

7

20

16

15. jautājums. Ko
5
sagaidāt no gaidāmajām
DVB mācību vadītāju
mācībām?
26
16. jautājums. Vai kaut

21

15 %
1
4

PI

24

35

45

23

58

36

34 %
4
6

21 %
9
4

55

Trūkstošie

Lietuva

Atbilžu
skaits

Papildus kvantitatīvajai analīzei un rezultātiem prakses vadītāju anketā bija iekļauti
arī atvērta veida jautājumi, lai iegūtu precīzāku informāciju par prakses vadītāju
viedokli izmēģinājuma dažādos posmos.

Latvija

Trūkstošie

Atvērtā veida jautājumi

Arja Pakala (Arja Pakkala)

Igaunija

Trūkstošie

6. tabula. DVB mācību vadītāju, kas izmēģinājuma posmā atbildēja uz anketas atvērta
veida jautājumiem, atbildes mācību sākumā

Trūkstošie

5. DVB MĀCĪBU VADĪTĀJU GAIDAS UN
VIEDOKLIS PAR IEGUVUMIEM PĒC PRAKSES
VADĪTĀJU SAGATAVOŠANAS MĀCĪBĀM

18

120

49

41

71 % 29 %
28
141

ko vēlaties piebilst?

Kopā:

5 /3 %

10 /6 %

13 /8 %

17 % 83 %

31

68

49

149

9%

20 %

14 %

44 % 56 %

190

f%

Lielākā daļa atbilžu bija īsas, tomēr uz 15. jautājumu atbildes bija diezgan saturīgas.
Uz 16. jautājumu “Vai kaut ko vēlaties piebilst?” netika sniegtas vērā ņemamas
atbildes, izņemot apmierinātību ar organizētajām mācībām vai atbildi, ka neko
nevēlas piebilst. Tas liek domāt, ka mācību sākotnējā posmā dalībnieki nogaida un
parasti nekomentē mācības, vai viņiem par tām nav viedokļa. Dažos komentāros tika
izteikta atzinība par projektu vai pateicība par mācībām.
Atbildot uz jautājumu par to, ko dalībnieki sagaida no šīm mācībām, DVB mācību
vadītāji norādīja, ko vēlas iemācīties un sasniegt mācību gaitā. Atbildes var sadalīt
trīs galvenajās kategorijās.
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1. Apguve un pilnveide (53):
• jaunu zināšanu apguve;
• darbam nepieciešamo prasmju uzlabošana;
• vērtēšanas un vadīšanas prasmju uzlabošana;
• treniņi.
2. Darba vide un PI iestāžu viedoklis par darbavietu (25):

uzņēmumiem un izglītības iestādēm, veidot kontaktus un apmainīties ar pieredzi.
Viņi no mācībām sagaida sadarbību, ieinteresētību regulāras tikšanās, kontaktu
veidošanu un zināšanu apmaiņu ar kolēģiem. Daži vēlējās, lai praktiskajās mācībās
piedalītos arī audzēkņi. Šie aspekti ir savstarpēji saistīti un ietver mācības, sadarbību,
PI sistēmu, mācību procesu un prasmi vadīt audzēkņus. Citiem vārdiem sakot,
dalībnieki cerēja uzlabot prakses vadītājam nepieciešamās prasmes, kā arī sadarbību
starp uzņēmumiem un PI iestādēm.

• uz darba vidi vērsta pieeja;

• pieredzes apmaiņa;
• sadarbība starp PI iestādēm un uzņēmumiem;
• sadarbības veicināšana.
Lielākā daļa komentāru bija par apguvi un pilnveidi (53 komentāri). Uzņēmumu
prakses vadītāji vēlējās iegūt papildu zināšanas, it īpaši par izglītības iestāžu
praksi, tomēr viņi arī sacīja, ka vēlas iegūt jaunu, turpmāk noderīgu informāciju,
taču nevēlējās precizēt. Daudzi pieminēja arī prasmju uzlabošanu, konkrētāk –
vērtēšanas un vadīšanas prasmju uzlabošanu. Komentāros atspoguļojās
nepieciešamība apgūt dažādas prasmes, piemēram, novērtēt atbilstību mācību
programmai, sniegt un saņemt atgriezenisko saiti, pārzināt dažādus vadības
stilus, un citas prakses vadīšanai nepieciešamās prasmes. Daži dalībnieki arī
vēlējās izprast projekta procesus.
Prakses vadītāji vēlējās uzzināt vairāk par par uzņēmumiem un PI iestāžu viedokli
par uzņēmumiem (25 komentāri). Viņi vēlējās uzzināt vairāk par darba vidē
balstītu mācību sistēmu, t. i., par šo mācību organizēšanu un nepieciešamajiem
dokumentiem. Turklāt viņi vēlējās uzlabot profesionālās kompetences darba
vidē balstītu mācību procesa organizēšanā un uzzināt vairāk par māceklību un
vadlīnijām attiecīgajā valstī. Prakses vadītāji vēlējās arī labāk saprast, kā mācību
programma ir saistīta ar konkrētiem darba pienākumiem, kā arī izprast mācību
procesu un kā to iekļaut darba vidē. Šīs atbildes pārsvarā sniedza uzņēmumu
prakses vadītāji. PI iestāžu prakses vadītājus vairāk interesēja uzņēmumi un
strukturēta pieeja darba videi.
Trešā populārākā lieta, ko no mācībām gaidīja prakses vadītāji, bija sadarbība un
mijiedarbība (21 komentārs). Prakses vadītāji vēlējās uzlabot sadarbību starp
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Uz atvērta veida jautājumiem atbildēja mazāk nekā puse dalībnieku (7. tabula).
Lielākā daļa atbilžu uz atvērtajiem jautājumiem bija īsas, taču diezgan saturīgas.
21 % atbilžu uz diviem atvērta veida jautājumiem anketā, ko izsūta 6 mēnešus pēc
mācībām, sniedza respondenti no Latvijas.
7. tabula. DVB mācību vadītāji, kas atbildēja uz anketas, ko sūta 6 mēnešus pēc
mācībām, atvērta veida jautājumiem
Atvērtā veida jautājumi

Igaunija
(n = 75)
PI Uzņ.

15. jautājums. DVB
mācību tandēma
mācību priekšrocības
ir…
19. jautājums. Lūdzu,
iesakiet priekšlikumus
DVB mācību vadītāju tandēma mācību
programmas satura un
mācību metožu uzlabojumiem vai organizatoriskajiem uzlabojumiem
Kopā, f / f %

8

23

Latvija

44

Lietuva

KOPĀ

(n = 129)
PI Uzņ.

(n = 82)
PI Uzņ.

34 42

16 14

53

52

(n = 294)
Atbilžu
skaits

Trūkstošie

• sadarbības tīkls;

Trūkstošie

3. Sadarbība un mijiedarbība (21):

5.2. DVB mācību vadītāju viedoklis par ieguvumiem no
mācībām

Trūkstošie

• kompetenču pilnveide.

Trūkstošie

• PI iestāžu un DVB mācību sistēmas izpratne;

137

157

31 / 11 %
3 17
55

76 / 26 %
22 28
79

30 / 10 %
17 17
48

47 %
104

53 %
190

20 / 7 %

50 / 17 %

34 / 12 %

35 %

65 %

51 / 9 %

126 / 21 %

64 / 11 %

241 /
41 %

347 /
59 %

71

Uzskaitītās priekšrocības tika sadalītas trīs galvenajās kategorijā un
apakškategorijās.
1. Sadarbība un mijiedarbība (51):
• pieredzes apmaiņa;
• sadarbība starp PI iestādēm un uzņēmumiem;
• sadarbības veicināšana.
2. Apguve un pilnveide (25):
•

pašizaugsme;

•

darbam nepieciešamu prasmju uzlabošana;

•

treniņi;

•

vērtēšana un vadīšana.

3. Darba vide un PI iestāžu viedoklis par darbavietu (22):
• pieprasījums darba tirgū;
• uz darba vidi vērsta pieeja.
Prakses vadītāji uzskata, ka vissvarīgākā tandēma mācību priekšrocība bija sadarbība
un mijiedarbība (51 komentārs). Viņi uzsvēra, cik svarīgi ir satikties ar nozares
pārstāvjiem un apmainīties ar pieredzi un labas prakses piemēriem audzēkņu
vadīšanā darba vidē balstītās mācībās. Viņi arī sacīja, ka tandēma mācības ir labāks
veids, kā uzlabot sadarbību un uzklausīt kolēģus. PI iestāžu prakses vadītāji uzskata,
ka ir vērtīgi saprast uzņēmumu pārstāvju gaidas, lai uzlabotu sadarbību. Šis aspekts
bija minēts vairākās atbildēs.

Lielākā daļa prakses vadītāju tandēma mācībās vēlējās apgūt un pilnveidot vadīšanas
prasmes. Tas uzskatāmi atspoguļojās prakses vadītāju atbildēs (25 komentāri), un
tas ir labs mācību iznākums. Izvērtējot respondentu atbildes, ir redzami uzlabojumi
personīgās un vispārējās izglītības kvalitātes jomā. Personiskā līmenī prakses vadītāji
sacīja, ka, uzlabojoties analītiskajām un racionālajām spējām, uzlabojās arī viņu
izpratne par sadarbības un profesionālās izaugsmes iespējām, turklāt viņi apguva
praktiskas iemaņas, lai varētu sasaistīt teorētiskās zināšanas ar praksi, kā arī pacēla
pašvērtējumu un uzlaboja pedagoģiskās un vadīšanas prasmes. Teorētiskie aspekti
tika pieminēti komentāru sadaļā, kas nozīmē, ka prakses vadītāji apguva pedagoģijas
pamatus. Viņi pieminēja arī iespēju apvienot praksē apgūtās zināšanas un mācībās
apgūtās pedagoģiskās metodes. Daži prakses vadītāji uzsvēra audzēkņu un vadītāju
perspektīvas plašākā nozīmē, kas ir svarīgi, lai zinātu, kā sasniegt mērķi. Bija pieminēta
arī labāka izpratne par audzēkņu vajadzībām un komunikāciju.
Prakses vadītājiem trešais svarīgākais aspekts bija darba vide un PI iestāžu viedoklis
par darbavietu (22 komentāri). Komentāros bija netieši izteikts viedoklis par
mācībām. Prakse, pieredze un audzēkņiem darbā noderīgu kompetenču pilnveide.
PI iestāžu prakses vadītāji uzsvēra, ka ir svarīgi zināt uzņēmuma darba vidi: audzēkņu
prakse uzņēmumā un labākas iespējas audzēkņiem. Tas arī ir daļēji saistīts ar prakses
vadītāju mācībām. Komentāros bija minēts, ka darba vidē balstītu mācību kvalitāte
ir uzlabojusies. Tāpēc var secināt, ka ir uzlabojusies mācību vide un sadarbība darba
vidē balstītu mācību jomā.
DVB mācību vadītāju tandēma mācības daudzējādā ziņā bija noderīgas. Prakses
vadītājiem bija arī idejas, kā uzlabot DVB mācību vadītāju sagatavošanu. Priekšlikumus
var sadalīt trīs grupās un apakšgrupās.
1. Sadarbība un tandēma atbalsts (39):
• sadarbības veicināšana starp PI iestādēm un uzņēmumiem;

Daudzi PI iestāžu prakses vadītāji pieminēja arī šādus kvalitātes kritērijus: sadarbība,
tieša komunikācija ar izglītības iestāžu pārstāvjiem un prakses vadītājiem un
atgriezeniskā saite. Viņi arī ieguva jaunus kolēģus no uzņēmumiem un labāk izprata
sadarbības un profesionālās izaugsmes sniegtās iespējas. Viņi saprata, ka ir jāmaina
abu pušu sadarbības veids, tomēr zināja, cik svarīga ir komunikācija un iespēja abām
pusēm satikties un pārrunāt problēmjautājumus. PI iestāžu un uzņēmumu prakses
vadītāju atbildes būtiski neatšķīrās. Abu grupu respondenti uzsvēra, cik svarīgi ir
apmainīties ar informāciju un pieredzi, un galvenais bija tas, ka daudzi dalībnieki
saprata, cik svarīgi ir sadarboties un kopīga audzēkņu vadības procesa pilnveide.
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• pieredzes apmaiņa.
2. Sagatavošana (18):
• tandēma mācību organizēšana;
• plašāka sadarbība mācību procesā.
3. Darba vide un PI iestāžu viedoklis (14):
• Darba vides un sadarbības ar PI iestāžu pārstāvjiem uzlabošana.
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Kā minēts iepriekš, sadarbība un mijiedarbība bija biežāk minētie mācību ieguvumi.
Taču tagad tika pausta izteikta lielāka vēlme komunicēt un ciešāk sadarboties un
sniegt atbalstu (39 komentāri). Prakses vadītāji vēlējās lielāku atklātību, iesaisti
no abām pusēm un jaunus sadarbības veidus: seminārus, apaļā galda diskusijas
vai līdzīgus pasākumus, ko PI iestāžu pārstāvji organizē mazajiem uzņēmumiem,
lai dalītos darba pieredzē ar topošajiem profesionāļiem. Daudzos komentāros tika
pieminēta iespēja kopīgo mācību dalībniekiem apmainīties ar informāciju. Tas ir
viens no papildu izglītības priekšnosacījumiem un mūžizglītības būtisks aspekts.
Dažos komentāros bija arī aicinājums sekmēt un uzlabot sadarbību starp izglītības
iestādēm un uzņēmumiem un biežāk rīkot šādas mācības. Daudzos komentāros
bija priekšlikumi par sadarbības uzlabošanu. Viens no priekšlikumiem bija arī
aicināt uzņēmumu pārstāvjus piedalīties mācību programmas izstrādē un vadīt
lekcijas. Kopumā no komentāriem var secināt, ka ir jāuzlabo pušu dialogs. Viens no
priekšlikumiem bija sadarboties mācībās, lai uzlabotu vispārējo sadarbību.
DVB mācību vadītājiem bija arī priekšlikumi par mācību procesu (18 komentāri).
Prakses vadītāji ierosināja šādas mācības rīkot biežāk, vēlreiz uzsverot sadarbību. Viņi
pauda cerību, ka šādas mācības tiks rīkotas regulāri un biežāk, uzlabojot sadarbību
starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Daži ierosināja pagarināt mācību kursu un
pēc dažiem gadiem to atkārtot. Attiecībā uz metodoloģiju bija priekšlikums mācību
metodes pielāgot dažādiem dalībnieku veidiem, un tika izteikta vēlme šādas mācības
apvienot ar ikdienas darbu. Viens no mācību aspektiem bija tas, kā prakses vadītāji
vērtē, uzrauga un vada audzēkņus. Prakses vadītāji pieminēja vadīšanas metodes un
sadarbību starp PI iestādēm un uzņēmumiem.
Bija arī pausts PI iestāžu pārstāvju viedoklis par darba vidi (14 komentāri). Prakses
vadītāji rosināja rīkot sanāksmes ar nozares profesionāļiem, lai saprastu, kādas
ir jaunākās tendences faktiskajā darba vidē. Galvenais apgrūtinājums darba
vidē balstītās mācībās bija prakses vietu skaits, un prakses vadītāji ierosināja, ka
uzņēmumiem būtu jāuzņem vairāk mācekļu. Uzņēmumu prakses vadītāji vēlētos,
lai izglītības iestādes vairāk ieklausītos uzņēmumos un atbilstoši pielāgotu mācību
programmu. Tas bija plašāks jautājums, un to nevar atrisināt prakses vadītāju mācību
ietvaros.

5.3. DVB mācību prakses vadītāju viedoklis dažādos posmos
Analizējot prakses vadītāju komentārus dažādos posmos, redzams, ka tie bija
tematiski vienādi, taču nozīmīgums un dažos gadījumos arī saturs bija atšķirīgs.
Par svarīgāko tika uzskatīts visbiežāk komentāros pieminēts temats. Saturs tika
klasificēts kā apakškategorija. Iepriekš tekstā, kur aprakstīti dažādi temati, katrā
posmā prakses vadītāju komentāri bija konkrētāki. Mērķis bija apkopot kategorijas
un to galveno domu, izmantojot kvalitatīvos datus.
8. tabula. DVB mācību prakses vadītāju gaidas par mācībām, komentāri par mācību
priekšrocībām un priekšlikumi mācību uzlabošanai
Sagaidāmā rezultāta
temati
(izmēģinājuma posma
mācību sākumā)

Iegūto priekšrocību
temati

(6 mēnešus pēc DVB
mācību vadītāju
sagatavošanas)
Apguve un pilnveide (1.): Apguve un pilnveide (2.):
• jaunu zināšanu apgu- • pašizaugsme;
ve;
• darbam nepieciešamo
prasmju uzlabošana;
• darbam nepieciešamo
prasmju uzlabošana;
• treniņi;
• vērtēšanas un
• vērtēšana un
vadīšanas prasmju
vadīšana.
uzlabošana.
Darba vide un PI iestāžu Darba vide un PI
viedoklis (2.):
iestāžu viedoklis (3.):
• uz darba vidi vērsta
• pieprasījums darba
pieeja;
tirgū;
• PI iestāžu un DVB
• uz darba vidi vērsta
mācību sistēmas izppieeja.
ratne;
• kompetenču pilnveide.

Nepieciešamie uzlabojumi
(6 mēnešus pēc DVB mācību
vadītāju sagatavošanas)

Darba vide un PI iestāžu
viedoklis:
(var nebūt saistīts ar
mācībām, bet minēts daudzās
atbildēs) (3.):
• darba vides un sadarbības
ar PI iestāžu pārstāvjiem
uzlabošana.

Uzņēmumu prakses vadītāji vēlētos saņemt lielāku atbalstu no izglītības iestāžu
prakses vadītājiem, lai tie precīzāk informētu audzēkņus par uzņēmumā veicamo
darbu un lai atbilstoši tiktu veidotas prakses programmas.
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Sadarbība un
mijiedarbība (3.):
• sadarbības tīkls;
• pieredzes apmaiņa;
• sadarbība starp
PI iestādēm un
uzņēmumiem;
• sadarbības
veicināšana.

Sadarbība un
mijiedarbība (1.):
• pieredzes apmaiņa;
• sadarbība starp
PI iestādēm un
uzņēmumiem;
• sadarbības
veicināšana.

Sadarbība un tandēma
atbalsts (1.):
• sadarbība veicināšana
starp PI iestādēm un
uzņēmumiem;
• pieredzes apmaiņa.

Daļa priekšlikumu uzlabojumiem nebija saistīti ar prakses vadītāju sagatavošanu,
taču tika pieminēti vairākās atbildēs. Svarīgs priekšlikums bija uzlabot uzņēmumu
un PI iestāžu pārstāvju sadarbību, taču šis temats ir netieši saistīts ar tandēma
mācībām un DVB mācībām.

Sagatavošana (par treniņiem,
nevis mācībām): (2.)
• tandēma mācību
organizēšana;
• plašāka sadarbība mācību
procesā.

Kopumā sākotnējās gaidas un iegūtās priekšrocības bija līdzīgas. Tabulā šie kritēriji
ir parādīti blakus, un tie zināmā mērā ir kā turpinājums sākotnējai neizpratnei un
skaidrākam skatījumam beigās, un beigās vairs nav nepieciešams runāt tikai par
pašmācību. Atbildot uz jautājumiem pēc mācībām, galvenie temati ir sadarbība,
DVB mācību un PI iestāžu pilnveide darba dzīvē, priekšlikumi jauniem sadarbības
veidiem, kā arī mācību regularitāte un turpinājums.

Viens temats, kas netika pieminēts mācību sākumā un kas bija netieši pieminēts
kā viena no mācību priekšrocībām, bija mācību process. Priekšlikumi bija saistīti ar
mācību organizēšanu un plašāku sadarbību mācību ietvaros.

Apguve un pilnveide bija visbūtiskākais temats prakses vadītāju sagatavošanas
sākumā. Pēc mācībām tas bija otrs būtiskākais temats, lai gan konteksts bija
gandrīz tāds pats. Abos posmos svarīgi aspekti bija jaunu zināšanu ieguve, darbam
nepieciešamo prasmju pilnveide, spēja sniegt vērtējumu, vadīšanas prasmju
pilnveide un pašizaugsme. Prakses vadītājiem nebija priekšlikumu uzlabojumiem.
Mācību sākumā sadarbība un mijiedarbība bija trešais svarīgākais temats, bet
vēlākā posmā tas bija pats svarīgākais aspekts. Galvenās gaidas un priekšrocības
sadarbībai un mijiedarbībai bija sadarbības tīkls, pieredzes apmaiņa, PI iestāžu un
uzņēmumu sadarbība un tās uzlabošana. Varētu šķist, ka priekšrocības sadarbībai
bija pietiekamas, taču daudzi priekšlikumi bija par sadarbības uzlabošanu. Prakšu
vadītāji vēlējās uzlabot PI iestāžu un uzņēmumu sadarbību un sniedza konkrētus
priekšlikumus, piemēram, apmeklējumus, seminārus, apaļā galda diskusijas vai
līdzīgus pasākumus, ko PI iestādes rīkotu maziem uzņēmumiem, nodrošinot darba
pieredzi topošajiem profesionāļiem.
Mācību sākumā prakses vadītāji par otro svarīgāko tematu uzskatīja darba vidi
un PI iestāžu viedokli, bet 6 mēnešus pēc mācībām šis bija trešais svarīgākais
temats. Sākumā viņus interesēja darba vidē balstītu mācību pieeja, un viņi vēlējās
saprast PI iestāžu un DVB mācību būtību, sagaidot, ka viņi varēs pilnveidot savas
kompetences. 6 mēnešus pēc mācībām jauns temats bija pieprasījums darba tirgū.
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Kā jau iepriekš minēts šajā ziņojumā, Baltijas valstīs tika pārbaudīta tandēma mācību
metodes piemērotība PI iestāžu un uzņēmumu prakses vadītāju sagatavošanai.
Izmēģinājuma pamatā bija pieņēmums, ka kopīgās mācības palīdz uzlabot DVB
mācību vadītāju pedagoģiskās prasmes un PI iestāžu un uzņēmumu sadarbību.
Drosmīgākais pieņēmums bija tas, ka tandēma mācības var pilnveidot DVB mācību
vadītāju DVB mācību vadīšanaskompetences.
Pirms detalizētākas izmēģinājuma analizēto rezultātu izklāsta ir jāpiemin divi aspekti
saistībā ar jēdzienu “kompetences” un “DVB mācību vadīšana”. Atsaucoties uz
2. sadaļu, šajā pētījumā kompetences ir efektīvai darbībai un pienākumu izpildei
nepieciešamo prasmju, zināšanu, nostāju un rīcības un šo elementu holistisks kopums
(skat. 4. attēlu 27. lpp.). Attiecībā uz pētniecības rīkiem šī vispārējā pieeja sasaucas
ar prakses vadītāju anketām, kur katra ar DVB mācībām saistīta kompetence sastāv
no vispārīgākiem aspektiem, kas apskatīti papildu jautājumos, kādi bija vairāki.
Turklāt DVB mācību vadīšana ietver dažādus pienākumus, piemēram, darba vidē
balstītu mācību organizēšanu, pārraudzību un pilnveidi plašākā izpratnē, nekā tikai
audzēkņa mācību procesa vadīšanu.

Izmēģinājuma posmā prakses vadītāju atbilžu analīzes nolūkā tika noteikti četri DVB
mācību vadītāju kompetenču kritēriji: plānošana, vadīšana, vērtēšana un uzlabošana.
Dažādās valstīs un starp uzņēmumu un PI iestāžu prakse vadītājiem šiem četriem
aspektiem DVB mācībās bija pārsteidzoši maz atšķirību. Kopumā respondenti
uzskatīja, ka viņu zināšanas ir labas, to neattiecinot uz prasmēm uzlabot sadarbību
starp PI iestādēm un uzņēmumiem. DVB mācību vadītāji uzskatīja, ka viņu prasmes
ir tikai apmierinošas, lai gan atšķirība nebija liela. 8. attēlā ir atspoguļotas četras
kompetences izmēģinājuma posmā, ko PI iestāžu un uzņēmumu prakses vadītāji
vērtēja atsevišķi un pa valstīm.
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15,00

10,00

5,00

71

70
88

PI prakses vadītājs

Uzņēmuma prakses vadītājs

PI prakses vadītājs / Uzņēmuma prakses vadītājs

PI prakses vadītājs
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Sadarbības uzlabošana DVB mācību jomā

Audzēkņa uzņēmumā apgūto prasmju novērtēšana

35,00

Izmēģinājuma posma pirmo anketu aizpildīja 169 prakses vadītāji. Šī posma sākumā
empīriskos datus ieguva no 169 DVB mācību vadītājiem, tas ir, no 89 % pirmajā
izmēģinājumā sagatavoto prakses vadītāju. Lielākā daļa respondentu bija sievietes
(gandrīz 60 %) vecumā no 20 līdz 60 gadiem. Latvijā un Lietuvā lielākā daļa respondentu
bija vecumā no 30 līdz 40 gadiem, bet Igaunijā – vairāk par 50 gadiem. PI iestāžu
un uzņēmumu prakšu vadītāju sadalījums dažādās valstīs bija nevienlīdzīgs, lai gan
kopumā sagatavoto PI iestāžu un uzņēmumu prakses vadītāju skaits bija līdzīgs, t. i.,
81 uzņēmumu prakses vadītājs un 83 PI iestāžu prakses vadītāji (pieci dalībnieki
anketu neaizpildīja). Latvijā un Lietuvā uzņēmumu un PI iestāžu prakses vadītāju
proporcija attiecīgi bija apmēram 40 % un 60 %, bet Igaunijā sadalījums bija pretējs
– plašāk bija pārstāvēti uzņēmumu prakses vadītāji (70 %). Igaunijā tika īstenoti citi

26

15,00

PI prakses vadītājs / Uzņēmuma prakses vadītājs

6.1. Izmēģinājuma posma rezultāti

3

10,00

PI prakses vadītājs

Valsts
Igaunija
Latvija
Lietuva

30,00
Mācību vadīšana uzņēmumā

Lēna Kaikonena (Leena Kaikkonen) un Tommi Veistamo (Tommi Veistämö)

DVB mācību projekti, tāpēc bija jāiesaista vairāk uzņēmumu prakses vadītāju. Visās
trīs valstīs DVB mācību vadītāji pārstāvēja dažādas profesijas.

Audzēkņu mācību plānošana uzņēmumā

6. DVB MĀCĪBU VADĪTĀJU KOMPETENČU
PILNVEIDE

Valsts
Igaunija
Latvija
Lietuva
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PI prakses vadītājs
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8. attēls. DVB mācību vadītāju pašvērtējums par plānošanas, vadīšanas, vērtēšanas un DVB pilnveides prasmēm izmēģinājuma posmā
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Kā redzams 8. attēlā, kopumā izmēģinājuma posmā Igaunijas DVB mācību vadītāju
pašvērtējums visos kritērijos bija zemāks nekā citu valstu respondentu pašvērtējums.
Piemēram, novērtējot PI iestāžu un uzņēmumu sadarbības uzlabošanu (lodziņš
attēla apakšā, labajā pusē), apmēram 75 % Igaunijas labāko PI iestāžu prakses
vadītāju sevi novērtēja tāpat kā 25 % Latvijas vājāko PI iestāžu prakses vadītāju.
Līdzīga tendence bija visos novērtējuma aspektos gan PI iestāžu, gan uzņēmumu
prakses vadītājiem. Taču šim rezultātam nav uzskatāma pamatojuma.
DVB mācību vadītājiem anketā lūdza arī brīvi izteikt savu viedokli par tandēma
mācībām un par to, ka kopā tiek sagatavoti uzņēmumu un PI iestāžu prakses
vadītāji. Prakses vadītāji pozitīvi novērtēja uzņēmumu un PI iestāžu prakses
vadītāju kopīgās mācības, jo tā bija iespēja veidot sakarus, pārrunāt dažādus
jautājumus, dalīties pieredzē un izvērtēt dažādus jautājumus no citas perspektīvas.
Tas apstiprinājās arī kursu vadītāju intervijās, kuras pētnieki katrā valstī rīkoja
izmēģinājuma posma beigās. Saskaņā ar kursu vadītāju sniegto informāciju dažādās
valstīs par svarīgiem tika uzskatīti mazliet atšķirīgi temati. Igaunijas DVB mācību
vadītāji (galvenokārt uzņēmumu prakses vadītāji) vēlējās iemācīties DVB mācību
laikā sniegt audzēkņiem atgriezenisko saiti, taču viņi sacīja, ka viņiem nepietiek
informācijas par profesionālajiem kvalifikācijas standartiem. Lietuvas kursu
vadītāji sacīja, ka DVB mācību vadītāji vēlējās vairāk pievērsties administratīviem
jautājumiem, lai saprastu darba vidē balstītu mācību struktūru.

6.2. Pirmās anketas un pirmie salīdzinājumi
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nozare. Diemžēl gandrīz tikpat daudz dalībnieku (29 %) uz šo jautājumu neatbildēja.
Citas profesionālās nozares bija diezgan maz pārstāvētas. Uzņēmumu prakses
vadītājiem bija diezgan liela darba pieredze, un PI iestāžu prakses vadītājiem bija
diezgan liels pedagoga stāžs. 70 % dalībnieku bija pieredze arī DVB mācību vadīšanā,
un gandrīz pusei anketas iesniegušo uzņēmumu prakses vadītāju pašlaik darbavietā
viņu pārraudzībā ir kāds audzēknis. 9. tabulā ir sniegta precīzāka informācija par
pirmās anketas respondentiem.
Parametrs
Valsts

Vecums

Dzimums
Profesionālā
nozare

(izmēģinājuma
posmā to
noformulēja
dažādi)

Līmeņi
1. Igaunija

Biežums
145

Biežums, %
24,9

2. Latvija

252

43,2

3. Lietuva
1. < 20

178
0

30,5
0

2. 20–30

62

10,6

3. 30–40

168

28,8

4. 40–50

149

25,6

5. > 50
1. Vīrietis

197
238

33,8
40,8

9

2. Sieviete
1. Tehniskā nozare (būvniecība,
metālapstrāde, transporta nozare,
informācijas tehnoloģijas utt.)

336
198

57,6
34,5

171

2. Pārtikas nozare

34

5,8

3. Tekstilizstrādājumu un apģērbu
nozare

9

1,5

4. Uzņēmējdarbības vadība

23

3,9

22

3,8

6

1,0

34

5,8

0

0

11

1,9

2

0,3

1. PI iestādes prakses vadītājs

73
230

10,2
39,5

2. Darbavietas prakses vadītājs

343

58,8

5. Viesnīcu, restorānu un tūrisma
nozare

Papildus 169 prakses vadītāju atbildēm, kas tika iesniegtas izmēģinājuma posmā,
otrajā un trešajā posmā mācību sākumā tika iesniegtas vēl 414 DVB mācību vadītāju
(66 %) atbildes uz pirmās anketas jautājumiem. Pieskaitot izmēģinājuma posma
rezultātus, uz pirmās anketas jautājumiem atbildēja 583 prakses vadītāji jeb 71 %
no visiem 820 sagatavotajiem prakses vadītājiem.

6. Sociālie pakalpojumi

Lielākā daļa jeb 583 respondentu bija no Latvijas (43 %), bet no Lietuvas un
Igaunijas bija līdzīgs, tomēr mazāks skaits respondentu – attiecīgi 30 % un 25 %.
Starp respondentiem sieviešuS (58 %) bija mazliet vairāk nekā vīriešu (41 %).
Uzņēmumu prakses vadītāji (59 %) iesniedza vairāk anketu nekā PI iestāžu prakses
vadītāji (40 %), taču šis rādītājs atbilst arī prakses vadītāju kopskaitam. Kā bija
gaidīts, lielākā daļa respondentu pārstāvēja tehnisko nozari (35 %), jo šī ir lielākā PI

11. Cita nozare

7. Veselība, sports un skaistums
8. Vide un vides resursi
9. Amatniecības un mākslas nozare
10. Kultūra
Kas es esmu?

Trūkstošie
8

7

10

9. tabula. Pamata informācija par DVB mācību vadītājiem, kas aizpildīja pirmo anketu (N = 583)
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Nākamajā sadaļā ir salīdzināti un precīzāk aprakstīti dati, kas iegūti izmēģinājuma
trīs posmos un anketās, ko izplata pirms mācībām un 6 mēnešus pēc mācībām.

60

10,3

2. 3–5 gadi

60

10,3

3. 6–10 gadi

68

11,7

4. 11 gadi vai vairāk

199

34,1

Vai pašlaik vadāt kāda
audzēkņa praksi uzņēmumā?

1. Jā

163

28,6

2. Nē

230

39,5

Mācīšanas pieredze

1. 0–2 gadi

50

8,6

321

2. 3–5 gadi

37

6,3

(55,1 %)

3. 6–10 gadi

40

6,9

4. 11 gadi vai vairāk

135

23,2

1. 0–2 gadi

191

32,8

2. 3–5 gadi

129

22,1

3. 6–10 gadi

124

21,3

4. Vismaz 11 gadu
1. 1–9

101
90

17,3
15,4

2. 10–49

102

17,5

3. 50–100

147

25,2

Respondenti, kas atbildēja uz anketu, ko izsūta 6 mēnešus pēc mācībām

4. 101–250

104

17,8

5. 251 darbinieks vai vairāk

126

21,6

1. Tandēma grupa (17 grupu)

210

2. Netandēma grupa (16 grupu)

196

Lielākā daļa no 294 DVB mācību vadītājiem, kas iesniedza abas anketas, bija no
Latvijas (131), bet no Lietuvas un Igaunijas tika iesniegts līdzīgs anketu skaits,
attiecīgi 82 un 81. Divas trešdaļas respondentu bija sievietes (64 %), un lielākajai
daļai bija 40 vai vairāk gadu. Vairums respondentu bija uzņēmumu prakses vadītāji
(60 %). Gandrīz puse pārstāvēja tehniskās nozares, un gandrīz 40 % no viņiem bija
vairāk nekā 11 gadu darba pieredze. Diezgan samērīgi bija pārstāvēti dažādu lielumu
uzņēmumi un izglītības iestādes, tomēr vairāk bija lielo uzņēmumu pārstāvju.
Daudziem dalībniekiem bija pieredze darba vidē balstītu mācību audzēkņu prakses
vadīšanā, bet pusei uzņēmumu prakses vadītāju anketas pildīšanas brīdī viņu
pārraudzībā darbavietā nebija neviena audzēkņa. 10. tabulā apkopota respondentu,
kas iesniedza anketu, ko izsūta 6 mēnešus pēc mācībām, pamatinformācija.

Vadīšanas pieredze (mācības
darbavietā / darba vidē
balstītas mācības)

Uzņēmuma / PI iestādes
lielums: darbinieku skaits

Kritērijs
Sagatavots tandēma mācību
grupā (tandēma grupā
30–60 % dalībnieku bija PI
iestāžu prakses vadītāji). Par
netandēma grupu uzskatāma
tāda, kurā vienas vai otras
prakses vadītāju grupas
pārstāvju bija vairāk (vairāk
nekā 70 %).

82

196

1. 0–2 gadi

Darba pieredze

217

38

6.3. Atbildes uz anketU, ko izsūta 6 mēnešus pēc mācībām
un otrais salīdzinājums
DVB mācību vadītājiem, kas pabeidza mācības, pēc apmēram sešiem mēnešiem
nosūtīja vēl vienu anketu. Atbildes uz anketas, ko sūta 6 mēnešus pēc mācībām,
jautājumiem apkopoja no 2018. gada pavasara līdz 2019. gada vasarai.
Anketas, ko izsūta 6 mēnešus pēc mācībām, iesniedza 294 prakses vadītāji jeb 50,4 %
no 583 prakses vadītājiem, kas iesniedza pirmo anketu. Otrajā un trešajā posmā tika
iesniegts atšķirīgs atbilžu skaits, salīdzinot ar izmēģinājuma posmu. Izmēģinājuma
posmā tikai 34,9 % iesniedza anketas, ko izsūta 6 mēnešus pēc mācībām, bet otrajā
un trešajā posmā 56,8 % respondentu, kas aizpildīja pirmo anketu, aizpildīja arī
otro. Iespējamais skaidrojums: tie, kuri izmēģinājuma posmā atbildēja nepilnīgi,
neaizpildīja anketu, ko izsūta 6 mēnešus pēc mācībām. (Visu no prakses vadītājiem
saņemto atbilžu kopsavilkums sniegts 5. tabulā, 61. lpp.)

14

8

83

10. tabula. Pamata informācija par DVB mācību vadītājiem, kas aizpildīja anketu, ko izsūta
6 mēnešus pēc mācībām (N = 294)
Valsts

Vecums

Dzimums
Profesionālā nozare

Darba pieredze

Līmeņi
1. Igaunija

f
81

%f
27,2

Trūkstošie
0

2. Latvija

131

44,7

3. Lietuva
1. < 20

82
0

28,2
0

2. 20–30

25

8,6

3. 30–40

84

28,7

4. 40–50

87

29,9

5. > 50
1. Vīrietis

95
104

32,7
36,1

6

2. Sieviete
1. Tehniskā nozare (būvniecība,
metālapstrāde, transporta nozare,
informācijas tehnoloģijas utt.)

184
141

63,9
48,5

3

1

Mācīšanas pieredze

19

6,5

3

1,0

14

4,8

30

10,3

6. Sociālie pakalpojumi

9

3,1

7. Veselība, sports un skaistums

21

7,2

8. Vide un vides resursi

2

0,7

9. Amatniecības un mākslas nozare

12

4,1

2

0,7

1. PI iestādes prakses vadītājs

38
116

13,1
40,6

2. Darbavietas prakses vadītājs

170

59,4

4. Uzņēmējdarbības vadība
5. Viesnīcu, restorānu un tūrisma
nozare

10. Kultūra
11. Cits variants
Kas es esmu?

Vadīšanas pieredze
(mācības darbavietā
/ darba vidē balstītas
mācības):

Kritēriji
Profesijas nozare

1,4

2. 3–5 gadi

20

6,8

3. 6–10 gadi

30

10,2

4. Vismaz 11 gadu
1. Jā, ir.

112
80

38,1
27,2

2. Nē, nav.

95

32,3

1. 0–2 gadi

34

12,4

2. 3–5 gadi

20

6,5

3. 6–10 gadi

17

5,5

4. Vismaz 11 gadu
1. 0–2 gadi

50
90

17,1
31,4

2. 3–5 gadi

71

24,7

3. 6–10 gadi

47

16,4

79
46

27,5
15,9

48

16,6

62

21,5

4. 101–250

71

24,6

5. Vismaz 251

62

21,5

1. Tehniskās nozares

141

47,3

2. Pārtikas nozare, viesnīcu,
restorānu un tūrisma nozare

49

16,7

3. Apģērba nozare, Amatniecības un
15
mākslas nozare
14
4. Uzņēmējdarbības vadība
30
5. Sociālie pakalpojumi; Veselība,
sports un skaistums

8

Piedalījos

84

12

4. Vismaz 11 gadu
Uzņēmuma / PI iestādes 1. 1–9
lielums: darbinieku
2. 10–49
skaits
3. 50–100

2. Pārtikas nozare
3. Tekstilizstrādājumu un apģērbu
nozare

Vai pašlaik vadāt
kāda audzēkņa praksi
uzņēmumā?

1. 0–2 gadi

120

119

161

7

5

3

4,7
4,7
10,9

6. Kultūra un citas nozares
1. Pirmajā posmā (izmēģinājumā)

42

14,5

59

20,1

2. Otrajā vai trešajā posmā

234

79,9

0
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Abos posmos – sākumā un 6 mēnešus pēc mācībām (skat. 9. un 11. tabulu) –
respondentu sniegtā pamatinformācija bija diezgan līdzīga. Attiecīgi abu posmu tā
dēvētais vidējais respondents ir sieviete no Latvijas, uzņēmuma prakses vadītāja
vecumā virs 50 gadiem un ar vairāk nekā 11 gadu darba pieredzi. Viņa strādā
tehniskajā nozarē, visticamāk, lielā uzņēmumā. Viņai nav lielas pieredzes DVB
mācību vadīšanā – mazāk nekā 2 gadi, un pašlaik pie viņas praksē nav neviena PI
iestāžu audzēkņa.
Analizējot precīzāk, pamatinformācijas parametrus, tie pirmajā posmā un 6 mēnešus
pēc mācībām bija diezgan līdzīgi. Lai gan saņemto atbilžu skaits samazinājās, to
neietekmēja pamatinformācijas parametri. Tas tika pārbaudīts, izmantojot hī
kvadrāta kritērijus, un gandrīz nav nekādas saistības starp tiem, kas neatbildēja
un pamatinformācijas parametriem. Turklāt atklājās, ka daudzi no tiem nemaz
neietekmēja prakses vadītāju pašvērtējuma rezultātus.

6.4. DVB mācību vadītāju kompetenču pilnveide –
sākotnējo un pēc mācībām iegūto anketēšanas
rezultātu salīdzinājums
Salīdzinot prakses vadītāju DVB mācību vadīšanas kompetences mācību sākumā
un sešus mēnešus pēc prakses vadītāju sagatavošanas, var secināt, ka kopumā
plānošanas, vadīšanas un vērtēšanas kompetenču līmenis bija augsts. DVB mācību
prakses vadītāji savu prasmju pilnveides kompetences līmeni novērtēja zemāk.
Lai gan visās trīs valstīs rezultāti bija līdzīgi, Igaunijā tie tomēr bija mazliet sliktāki
(9. pielikums). Lietuvā prakses vadītāji zemāk novērtēja savas vērtēšanas prasmes,
nekā plānošanu vai vadīšanu. Savukārt prakses vadītāji, kam bija lielāka pieredze
vadīšanā un ilgāka darba pieredze, uzskatīja sevi par prasmīgiem visos šajos
jautājumos. Turklāt visi PI iestāžu prakses vadītāji pozitīvāk vērtēja plānošanu nekā
uzņēmumu prakses vadītāji – gan sievietes, gan vīrieši (10. pielikums). Kopumā
izmēģinājuma posmā prakses vadītāju pašvērtējums bija zemāks nekā otrajā un
trešajā posmā.
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Tie, kas savu kompetences līmeni novērtēja augstāk, parasti aizpildīja arī anketu, ko
izsūta 6 mēnešus pēc mācībām. Tomēr tas neietekmēja statistikas analīzi, piemēram,
pāru t-testu. Tāpēc mazāks iesniegto anketas, ko izsūta 6 mēnešus pēc mācībām,
skaits neietekmēja rezultātu uzticamību.
Nākamajā prakses vadītāju rezultātu analīzes posmā tika veikta klasteru analīze.
Prakses vadītāji tika sadalīti trīs grupas atkarībā no prasmju pašvērtējuma (zems,
vidējs vai augsts). Vairāk Igaunijas respondentu bija zemā pašvērtējuma grupā, bet
augstākā pašvērtējuma grupā bija vairāk respondentu no Latvijas. Neatkarīgi no
tautības, augstākā pašvērtējuma grupā bija respondenti, kam bija lielāka vadīšanas
pieredze. Izvērtējot atsevišķus jautājumus, nevarēja noteikt atšķirīgo.. Izmantojot
lineārās regresijas modeli, tika pārbaudīts, ka neviens jautājums nav uzskatāms par
dominantu.
Latvijas prakses vadītāji uzskatīja, ka viņu prakses vadīšanas kompetences līmenis bija
zemāks nekā izmēģinājuma sākumā. Tomēr, veicot precīzāku izpēti, atklājās, ka tas
attiecas tikai uz uzņēmumu prakses vadītājiem. Igaunijas prakses vadītāju plānošanas
prasmju pašvērtējums bija zemāks, nekā tas bija mācību sākumā, savukārt Lietuvas
prakses vadītāji savas prasmes novērtēja augstāk nekā mācību sākumā. Tika izpētīts
arī tas, vai mācības tandēma grupās ietekmēja kompetenču pašvērtējumu; atbilde ir
noliedzoša. Rezultāti nepasliktinājās un neuzlabojās atkarībā no tā, vai respondents
mācījās tandēma mācību grupā vai nē. (11. pielikums.)
Kopumā var uzskatīt, ka, novērtējot kompetences līmeni, prakses vadītāju
kompetences nebija būtiski mainījušās, salīdzinot ar rezultātiem mācību sākumā un
sešus mēnešus pēc mācībām. Tas varētu šķist pārsteidzoši, ņemot vērā, ka jēdzienu
“kompetences” saprot plašākā nozīmē un ka tandēma mācības bija īss mācību posms.
Tomēr jāuzsver, ka DVB mācību vadītājiem mācības bija vērtīgas un nozīmīgas.
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6.5.

Tandēma mācību lietderīgums un ietekme

Izmantojot prakses vadītāju prasmju pašvērtējumu, tika analizēts prakses vadītāju
mācību noderīgums viņu pašizaugsmes kontekstā. Prakses vadītājiem no Latvijas un
Lietuvas mācības šķita noderīgākas, nekā prakses vadītājiem no Igaunijas. Uzņēmumu
prakses vadītāju kategorijā atšķirība bija ievērojama: Igaunija–Latvija: p = 0,009, un
Igaunija – Lietuva: p = 0,013). Turklāt prakses vadītāji, kas mācījās tandēma grupā,
kur atbilstoši pārstāvēti uzņēmumu un PI iestāžu prakses vadītāji, uzskatīja, ka
mācības bija vērtīgākas nekā tie, kas mācījās netandēma grupās (H = 2,751, df = 1,
p = 0,099). Prakses vadītājiem, kuru vadībā bija vai bija bijis kāds audzēknis, mācības
bija noderīgākas. Atšķīrās arī prakses vadītāju viedoklis dažādās profesijās. Visvairāk
respondentu, kas uzskatīja, ka mācības bija ļoti noderīgas, bija uzņēmuma pārstāvji,
bet rokdarbu un mākslas nozares pārstāvji uzskatīja, ka tās bija noderīgas.
Vienīgā atšķirība starp dažādiem respondentu dzimumiem tika konstatēta DVB
mācību plānošanas kompetences jomā. Vīriešu pašvērtējums bija zemāks nekā
sieviešu pašvērtējums. Ņemot to vērā, tika izpētīts arī tas, vai kursu vadītāju
dzimums ietekmēja mācības. Tika konstatēts, ka prakses vadītāji, it īpaši tandēma
grupas dalībnieki, kurus apmācīja sieviete un vīrietis, uzskatīja, ka mācības bija
noderīgākas. Tas tika novērots arī attiecībā uz sadarbību starp izglītības iestādēm
un uzņēmumiem. Prakses vadītāji sacīja, ka sadarbība ievērojami uzlabojās, ja viņus
mācīja gan sieviete, gan vīrietis. Tomēr šis jautājums būtu jāpēta padziļināti, jo
dažādu dzimumu kursu vadītājiem bieži vien ir arī atšķirīga pieredze, t. i., viens no
viņiem bija izglītības iestādes, bet otrs – uzņēmuma pārstāvis, un viņi pārstāvēja
dažādas profesijas. Taču būtu saistoši izskatīt priekšlikumu par tandēmu – dažādas
grupas atkarībā no izglītības iestādes un uzņēmuma pārstāvniecības –, uzsverot kursu
vadītāju lomu un viņu dažādību (dzimums, profesionālā pieredze, darbs uzņēmumā
vai izglītības iestādē).
Prakses vadītāju komentāri par mācību noderīgumu, ņemot vērā viņu prasmju
novērtējumu, tika sīkāk analizēti atbilstoši grupām, kas izveidotas, izmantojot
prasmju līmeņa klasteru analīzi (zems, vidējs vai augsts). PI iestāžu prakses vadītāji
augstākā vērtējuma grupā mācības uzskatīja par noderīgākām nekā otra augstākā
vērtējuma grupas dalībnieki (p = 0,08), un līdzīgi rezultāti bija arī attiecībā uz
uzņēmumu prakses vadītājiem augstākā vērtējuma grupā (p < 0,001). Salīdzinot
augstākā vērtējuma grupas viedokli par noderīgumu un pārējo divu grupu viedokli,
atšķīrās gan PI iestāžu prakses vadītāju (augsts–vidējs: p = 0,015, augsts–zems:
p = 0,01), gan uzņēmumu prakses vadītāju (augsts–vidējs: p = 0,03, augsts–zems:
p < 0,001) rezultāti. Arī atšķirība starp vidēja un zema līmeņa grupām bija par labu
augstākai grupai (vidēja–zema: p = 0,023).
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Analizējot tandēma mācību ietekmi, DVB mācību vadītājiem anketā, ko izsūta
6 mēnešus pēc mācībām, tika uzdoti daži jautājumi par mācību vispārējo ietekmi
(17. jautājums PI iestāžu prakses vadītājiem un 18. jautājums uzņēmumu prakses
vadītājiem).
Pēc tandēma mācībām man izdevās:
a) uzlabot sadarbību ar uzņēmumu / PI iestāžu prakses vadītājiem;
b) uzlabot savas profesionālās un pedagoģiskās prasmes;
c) uzlabot savas profesionālās iemaņas un zināšanas par sadarbību ar
uzņēmuma / PI iestāžu prakses vadītājiem;
d) uzlabot savas praktiskās zināšanas profesijā sadarbībā ar uzņēmuma prakses
vadītājiem / uzlabot savas zināšanas par PI mācību programmām un prakses
vadīšanu sadarbībā ar PI iestāžu prakses vadītājiem;
e) uzlabot savas prakses vadīšanas prasmes, lai palīdzētu audzēkņiem sadarbībā
ar uzņēmumu / PI iestāžu prakses vadītājiem labāk saprast uzņēmējdarbības
principus.
Izmantojot atbildes uz šo jautājumu, tika izveidots parametrs “pēc mācībām”. Tas, kā
mainījās prakses vadītāju DVB mācību vadīšanas kompetenču pašvērtējums (parametru
summa: plānošana, vadīšana, vērtēšana un pilnveide), salīdzinot rezultātu mācību
sākumā un 6 mēnešus pēc mācībām, neietekmēja mācību ietekmes novērtējumu,
atbildot uz pieciem jautājumiem par parametru “pēc mācībām”. Tas tika pētīts,
apkopojot visus plānošanas, vadīšanas, vērtēšanas un pilnveides parametrus, t. i.,
apkopojot visus četrus aspektus mācību sākumā un atņemot no to summas 6 mēnešus
pēc mācībām. Tas palīdzēja novērtēt izmaiņas, un respondenti tika attiecīgi sadalīti
trīs grupās: “diezgan lielas pozitīvas izmaiņas”, “nelielas izmaiņas” un “diezgan lielas
negatīvas izmaiņas”. Parametra “pēc mācībām” summa visās trīs grupās bija līdzīga.
Var secināt, ka, neskatoties uz kompetenču līmeņa izmaiņām, DVB mācību vadītāji
vienlīdz labi novērtēja arī mācību noderīgumu.
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6.6.

Ietekme uz PI iestāžu un uzņēmumu sadarbību

Prakses vadītāji ļoti pozitīvi novērtēja sadarbību starp PI iestādēm un uzņēmumiem.
68 % DVB mācību vadītāju sacīja, ka kopš šī procesa sākuma sadarbība ir uzlabojusies.
Vislielākais progress bija vērojams Latvijā, par ko liecināja 87 % prakses vadītāju
atbildes. Lietuvas respondentu rādītājs bija mazliet zemāks (66 %), bet Igaunijā tikai
mazliet mazāk nekā puse prakses vadītāju uzskatīja, ka sadarbība ir uzlabojusies
(42 %). Tomēr jāatceras, ka Igaunijā kopumā bija maz PI iestāžu prakses vadītāju,
tāpēc, iespējams, mācības šo aspektu tik ļoti neietekmēja. Latvijā sadarbība vēl vairāk
uzlabojās (92 %) prakses vadītājiem, kas mācījās tandēma grupās nekā līdzīgāka
sastāva grupās (83 %). Lietuvā un Igaunijā šādu salīdzinājumu nevar veikt, jo šajās
valstīs bija mazāk tandēma grupu.
Šos kvantitatīvā pētījuma rezultātus pamatoja atbildes uz atvērta veida jautājumiem
anketā, ko izsūta 6 mēnešus pēc mācībām.
Kopumā uzskatāms, ka kvantitatīvie dati apliecināja, ka tandēma mācību pieeja ir
noderīga. Izvērtējot plašākā kontekstā DVB mācību vadītāju mācību kompetenču
uzlabojumus, redzams, ka, analizējot šo aspektu plašākā mērogā, būtiskas izmaiņas
nav vērojamas. Tas ir saprotami, ņemot vērā to, ka vēsturiski par šī pētījuma
kompetencēm uzskatāmas plašākas kompetences un ka mācības ilga tikai divas
dienas. Jāpiebilst, ka kopumā DVB mācību vadītāji norādīja, ka viņu kompetences
bija labā līmenī gan mācību sākumā, gan sešus mēnešus pēc mācībām. DVB
mācību vadītāji uzskata, ka tandēma mācības ir noderīgas, un tās ietekmēja viņu
darba metodes un domāšanu. Turklāt uzlabojās arī viņu pedagoģiskās prasmes, kā
arī sadarbība starp PI iestādēm un uzņēmumiem. Attiecīgi var teikt, ka paredzētā
ietekme apstiprinājās

7. PRAKSES VADĪTĀJU GRUPAS INTERVIJAS.
INDIVIDUĀLI SNIEGTO ATBILŽU VĒRTĒJUMS
Lēna Kaikonena (Leena Kaikkonen)
DVB mācību vadītāji mācībās iesniedza individuāli aizpildītu anketu. Kā teikts 4.–
6. sadaļā, anketas, ko izmantoja apmācīto DVB mācību vadītāju kvantitatīvo un
kvalitatīvo datu ieguvei, galvenokārt attiecās uz respondentu kompetenču un
prasmju pašvērtējumu.
Lai ņemtu vērā arī citus viedokļus, viena no pētījuma daļām bija DVB mācību vadītāju
grupas intervijas DVB mācību vadītāju sagatavošanas beigās, kuru mērķis bija iegūt
informāciju no PI iestāžu un uzņēmumu prakses vadītāju sarunas veidā. Izmantojot
priekšrocības, ko sniedz respondentu dažādība, prakses vadītāju grupas interviju
mērķis bija iegūt papildu informāciju par prakses vadītāju viedokli par tandēma
mācībām.

7.1. Prakses vadītāju grupas interviju veikšanas process
Prakses vadītāju grupas intervijas Latvijā un Lietuvā notika 2018. gada pavasarī un
rudenī. Konkrēto valstu kursu vadītāji iepriekš pēc nejaušības principa izvēlējās, kuras
grupas piedalīsies, lai tās būtu izvēlētas no dažādām valsts daļām, kas ir svarīgi, lai
uzklausītu pēc iespējas dažādu prakses vadītāju viedokli. Intervijas notika tandēma
mācību beigās. Intervijas nolūkā kursu vadītāji dalībniekus sadalīja nelielās grupās
tā, lai vienādā skaitā būtu pārstāvēti uzņēmumu un PI iestāžu prakses vadītāji.
Sākumā grupām uzdeva apspriedei dažus atvērta veida jautājumus, un pēc tam uz
jautājumiem bija jāatbild un viedoklis jāizsaka rakstiski. Prakses vadītājiem uzdeva
šos četrus jautājumus: i) kas ir tandēma mācību pozitīvie aspekti?; ii) kas tandēma
mācībās bija nevajadzīgs?; iii) kādas ir tandēma mācību priekšrocības? un iv) kurās
jomas prakses vadītājiem bija visvairāk nepieciešams pilnveidot ?
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Intervijās piedalījās 22 prakses vadītāju grupas – 19 grupas piedalījās Lietuvā, un
trīs – Latvijā. Katrā grupā bija divi uzņēmumu prakses vadītāji un divi PI iestāžu
prakses vadītāji, un tātad grupās kopumā bija 88 DVB mācību vadītāji. Datu analīzē
šie respondenti apskatīti kā grupas, nevis individuāli. Visas 22 grupas atbildēja uz
visiem jautājumiem.
Prakses vadītāju grupu respondentu atbilžu kvalitatīvos datus analizēja un sagrupēja.
Pēc tam tos salīdzināja ar citiem – ar anketas starpniecību iegūtiem datiem neatkarīgi
no tā, vai tie attiecās uz tiem pašiem aspektiem, tādējādi papildinot esošos datus,
vai tie sniedza atšķirīgu viedokli, kas nebija minēts citos datos. Turpmākajās sadaļās
rezultāti ir parādīti, izmantojot šo pieeju, nevis analizējot katru jautājumu atsevišķi.

7.2. Prakses vadītāju grupas interviju rezultātā
apstiprinātie secinājumi
Dažās anketās, kurās atbildes bija saistītas ar mācību ieguvumiem, visvairāk tika
pieminēta mijiedarbība un sadarbība, ko apskatīja no daudziem, dažādiem aspektiem.
Šie temati tika pieminēti arī prakses vadītāju grupās, un piemēram atspoguļoja to,
ka bija labi satikt kolēģus. Piebilde: “Darba devējiem bija iespēja mijiedarboties ar
izglītības iestāžu pārstāvjiem” un “izglītības iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem” bija
iespēja satikties un nodibināt “jaunus kontaktus”.
Empīriski tika minēts arī tas, cik svarīgi ir satikt citas nozares – izglītības iestādes vai
uzņēmuma – pārstāvjus, un dalībnieki sacīja, ka mācības deva iespēju apspriesties
un diskutēt. Septiņas grupas to pieminēja kā būtisku iemeslu.
“Dalībniekiem patika iespēja sazināties ar kolēģiem no uzņēmumiem /
izglītības iestādēm.”
Turklāt mācības palīdzēja dalībniekiem vienam otru labāk iepazīt, kopīgi darbojoties
un piedaloties neformālās diskusijās. Tas palīdzēja arī plānot sadarbību pēc mācību
beigām.
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“Izglītības iestāžu un uzņēmumu prakses vadītājiem tika nodrošināts
pietiekami ilgs laiks jēgpilnām formālām vai neformālām sarunām,
tādējādi uzlabojot savstarpējo sapratni.”
“Neformālu sarunu rezultātā tika plānota iespējamā sadarbība un ielikti
pamati sadarbībai vai tās uzlabošanai.”
Šīs sarunas tika pozitīvi novērtētas, jo tās “veicināja savstarpējo sapratni”. Tā bija arī
iespēja apmainīties ar pieredzi par DVB mācībām, un “uzklausīt DVB mācību modeli
īstenojošo izglītības iestāžu pārstāvju viedokli”.
Iespēja mijiedarboties un sadarboties netika uztverta tikai kā iespēja satikties un
parunāt, bet arī kā iespēja iegūt jaunas zināšanas un informāciju. Kopumā prakses
vadītāju grupas uzskatīja, ka mācību “temati [bija] labi.” Respondenti arī sacīja, ka
viņi vairāk uzzināja par otras puses pārstāvjiem. Kā pieminēts iepriekš tekstā attiecībā
uz sarunāšanos, tandēma mācības deva iespēju dalībniekiem iepazīties, un tagad
prakses vadītāju grupu dalībnieki sīkāk paskaidroja, ka viņiem bija iespēja vienam
par otru vairāk uzzināt, uzklausot otras puses viedokli, gaidas un vajadzības attiecībā
uz darba vidē balstītām mācībām.
“Iespēja uzzināt katras puses (izglītības iestāžu un uzņēmumu
pārstāvju) viedokli par DVB mācībām.”
“Darba devējiem bija iespēja pastāstīt par savām gaidām un par to, kas
viņiem ir nepieciešams.”
Viņi atzinīgi vērtēja iespēju “uzklausīt izglītības iestāžu / uzņēmumu pārstāvju
viedokli par to, kas un kā, viņuprāt, būtu jāuzlabo otrai pusei”, jo tas
“palīdzēja gūt patiesāku priekšstatu par to, ko domā otras –
puses izglītības iestāžu vai uzņēmumu – pārstāvji. Tas ielika pamatus
sadarbības veidošanai vai tās uzlabošanai.”
Dalībnieki ne tikai uzklausīja “DVB mācību modeli īstenojošo izglītības iestāžu pārstāvju
viedokli”, bet viņiem arī bija sajūta, ka var pārrunāt arī “radušos sarežģījumus un
sniegt risinājumus”.
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7.3. Prakses vadītāju grupas interviju rezultātā iegūtie
atšķirīgie viedokļi

“Dalībnieki iepazinās ar DVB mācību dokumentu paraugiem, un viņiem
izskaidroja Ministru kabineta noteikumus par DVB mācībām.”

Dažos aspektos prakses vadītāju grupu rezultāti atšķīrās no citās anketās iegūtiem
rezultātiem.
Pedagoģija darba vidē balstītās mācībās
Mācību metodes
Prakses vadītāju grupu dalībniekiem bija diezgan daudz komentāru par iespēju
mijiedarboties un sadarboties, un viņi sacīja, ka mācību metodēm bija vēl citi
ieguvumi. Mācības bija interaktīvas, un dalībnieki aktīvi piedalījās. Atsauksmes par
mācību metodēm bija pozitīvas, jo “dalībnieki aktīvi iesaistījās”, un viņiem bija iespēja
“mācīties, izmantojot interaktīvas metodes vienā mācību telpā (izglītības iestāžu
un uzņēmumu pārstāvji)”. Respondenti uzslavēja profesionālus kursu vadītājus un
sacīja, ka “mācību struktūra bija laba” un “mācību programma bija sabalansēta”.
“Bija divi kursu vadītāji. Tas palīdzēja nenovirzīties no temata un deva
iespēju uzklausīt divus viedokļus un piemērus no divu cilvēku ikdienas.”

Atbildot uz jautājumu par zināšanu ieguvi, vairums prakses vadītāju grupu dalībnieku
pieminēja DVB mācību pedagoģijas kompetences. Respondenti nosauca dažādus
aspektus, piemēram, “DVB mācību īstenošanas pedagoģiskie norādījumi”, un
norādīja arī uz vairākiem konkrētiem pedagoģiskiem aspektiem, piemēram, par
novērtējumu:
“Audzēkņu snieguma vērtēšanas metodoloģija. Vērtēšana ir visgrūtākā
daļa. Kursu vadītāji deva vairākus ļoti labus norādījumus, kā novērtēt
audzēkņu sniegumu.”
Latvijas respondenti sacīja, ka bija noderīgi saprast DVB mācību procesu, jo tajā
notika aktīvas pieredzes apmaiņa:

“Darbsemināru ātrais temps, jo nepalika garlaicīgi.”
Kopumā grupu dalībnieku komentāri bija pozitīvi gan par mācību metodēm, gan
par izmantotajiem materiāliem.
“Patika iespēja mācīties vienā mācību telpā (izglītības iestādē vai
uzņēmumā), izmantojot interaktīvas mācību metodes.”
“Mācību materiāli tika pasniegti radošā veidā.”
Tika atzinīgi novērtēts arī mācību programmas saturs, tomēr daži norādīja, ka,
iespējams, tas “uzņēmumu pārstāvjiem bija pārāk detalizēts”. Viens aspekts,
ko prakses vadītāju grupu dalībnieki novērtēja atzinīgi, bet, kas tik izteikti nebija
pieminēts vai nemaz nebija pieminēts individuālajās anketās, ko izsūta 6 mēnešus pēc
mācībām, bija zināšanas un informācija par tiesību aktiem, juridiskiem jautājumiem
un ar DVB mācībām saistīti noteikumi. To pieminēja gan Latvijas, gan Lietuvas prakses
vadītāju grupu dalībnieki.
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“Darbsemināros bija laiks apmainīties ar pieredzi par audzēkņu
vadīšanu DVB mācībās. Noderīgi bija praktiskie uzdevumi, arī par
atgriezeniskās saites sniegšanu. Ļoti derīgi bija arī uzzināt citu
dalībnieku pieredzi un salīdzināt to ar savu pieredzi.”
Tas bija pieminēts arī prakses vadītāju grupu secinājumos par mācību ieguvumiem.
Respondenti šajās mācībās labāk uzzināja, kas ir DVB mācības. Tas tika aprakstīts,
izmantojot savstarpēji saistītus DVB mācību elementus: zināšanas un izpratne
par DVB mācībām, praktiskas iemaņas un to izmantošana, praktiski piemēri un ar
diskusijām saistītie ieguvumi.
Prakses vadītāju atsevišķās atbildes zināmā mērā sakrita ar sacīto grupās, piemēram,
to, ka viņi ir ieguvuši “teorētiskās zināšanas par DVB mācībām” un par “māceklības”
vai “mācību darbavietā” organizēšanu. Prakses vadītāji grupās arī sacīja, ka
pēc mācībām labāk saprot DVB mācības kā sistēmu, kā arī “visu iesaistīto pušu
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pienākumus”. Detalizētākās atbildēs viņi norādīja, ka ir uzzinājuši vairāk par “[DVB
mācību] 3 posmiem un par 3 iesaistīto pušu pienākumiem”.
Prakses vadītāji sacīja, ka viņi “uzzināja PI iestāžu vadītāju un uzņēmēju viedokli par
DVB mācībām” un to, ka DVB mācības vēl ir jāpilnveido:
“Diskusijās un, izskatot pieejamos materiālus, tika konstatēts, ka ir
nepietiekams tiesiskais pamatojums DVB mācību aktīvai ieviešanai.”
Tomēr iegūtās zināšanas viņiem palīdzēja un motivēja viņus “turpināt darboties DVB
mācību jomā”. Prakses vadītāju grupu dalībnieki sacīja, ka ieguvuši ne tikai papildu
zināšanas, bet arī praktiskas iemaņas. Tas viņiem palīdzēja veidot pārliecību kā DVB
mācību vadītājiem.
“Praktiski piemēri palīdzēja daudz labāk saprast savu lomu DVB
mācībās.”
Viens no ieguvumiem bija arī izpratne par šo procesu no audzēkņu perspektīvas.
“Kā izmantot aktīvās mācīšanās metodes, kas noteikti palīdzēs strādāt
ar audzēkņiem darbavietā.”
“Z paaudzes labāka izpratne. Ievads par mūsdienu izglītības sistēmu un
par prasībām darba tirgū.”

Dalībnieki pārstāvēja dažādas nozares, un tas veicināja izpratni par to, ka dažādās
izglītības/darba vidēs problēmas ir līdzīgas, un tika minēti ļoti dažādi piemēri.
Pieredzes apmaiņa, dalīšanās ar piemēriem un informāciju bija vēl daži dalībnieku
nosauktie ieguvumi un pozitīvie aspekti.
“Iespēja dalīties pieredzē ar kolēģiem un uzņēmumu pārstāvjiem un
uzklausīt citus.”
Šīs sarunas bija ne tikai iespēja noskaidrot citu dalībnieku un citu pušu apstākļus, bet
arī veidot sakarus turpmākai DVB mācību īstenošanai.
“Abu pušu pārstāvjiem sarunu ceļā izdevās vienoties. Tika nodibināti
jauni sakari un apzinātas iespējamās prakses vietas.”
Ņemot vērā iepriekš minēto, prakses vadītāji grupās atkārtoti uzsvēra kursu vadītāja
un tandēma mācību nozīmīgumu prakses vadītāju darbā. Grupu dalībnieki arī atzinīgi
novērtēja “labi sagatavotos izdales materiālus, prezentācijas” un mācību metodes,
kas palīdzēja labāk saprast šo tematu. Piemēram, lomu spēlē iejūtoties audzēkņa
tēlā, varēja labāk izprast šo procesu no audzēkņa perspektīvas.
“Ļoti vērtīgi bija ar lomu spēļu palīdzību iejusties audzēkņa tēlā.”
Šīs mācības šķietami uzlaboja dalībnieku pašvērtējumu. Neskatoties uz grūtībām,
viņiem bija sajūta, ka viņi “spēj sagatavot audzēkņus darba tirgus vajadzībām,
nodrošinot mācības darba vidē”.

Prakses vadītāju grupu dalībnieki par ieguvumu uzskata arī iespēju uzzināt vairāk par
profesiju un par mācību vidi izglītības iestādēs.
“Bija arī vērtīgi no dalībniekiem uzzināt par konkrētām profesijām un
par izaicinājumiem citās nozarēs, jo uzņēmumu pārstāvji stāstīja par
savu ikdienas darbu.”
“…vizīte izglītības iestādes telpās (laboratorijā), lai saprastu, ka
izglītības iestāde spēj nodrošināt kvalitatīvas praktiskās mācības,
izmantojot mūsdienīgu aprīkojumu.”
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7.4. Nepieciešamās papildu mācības
Pēdējais grupu apspriedes jautājums bija tas, vai viņiem ir nepieciešami papildu kursi
par DVB mācībām. Īsumā šiem dalībniekiem ir nepieciešams uzzināt vairāk par DVB
mācībām šādu iemeslu dēļ: lai iegūtu vispārējas papildu zināšanas, lai uzzinātu vairāk
par DVB mācību īstenošanas gaitu un lai uzzinātu reālus DVB mācību piemērus.
Visvairāk ir nepieciešamas vispārējas zināšanas par DVB mācībām. Dalībnieki uzskata,
ka ir nepieciešams tiesiskais regulējums un DVB mācību īstenošanas noteikumi, kur
būtu noteikts, kā sākt, kurš ir par ko atbildīgs utt.

Kopumā, ņemot vērā prakses vadītāju grupas intervijās izskanējušo viedokli,
sagatavotie prakses vadītāji uzskata, ka DVB mācību vadītāju tandēma mācības ir
labas un viņiem vērtīgas. Viņi uzskatīja, ka ir ieguvuši jēgpilnas zināšanas, pieredzi un
ka viņiem ir sniegti praktiski piemēri un prasmes, ko var pielietot darba vidē balstītu
mācību audzēkņu vadīšanā. Tomēr, uzzinot un izvērtējot to, kā sniegt savu prakses
vadītāja ieguldījumu DVB mācību procesā, viņi domāja arī par DVB mācību attīstību
un ieviešanu plašākā mērogā. Lai gan prakses vadītāji grupās ļoti uzsvēra to, cik
svarīga ir nozares politika un pārraudzība, viņi uzskata, ka šis jautājums drīzāk būtu
jāsakārto likumdevējiem un politikas veidotājiem. Viņi uzskata, ka prakses vadītāja
loma ir viņu pienākums, un pauda cerību, ka varēs turpināt iesākto un vadīt DVB
mācības PI audzēkņiem.

“Kad būs visi nepieciešamie noteikumi vajadzēs papildu mācības,
lai saprastu šo procesu – kādi būs mūsu pienākumi un kā sāksies šis
process.”
Prakses vadītāji bija pārliecināti, ka pašlaik šādu dokumentu un noteikumu nav.
Citas grupas dalībnieki uz jautājumu par nepieciešamām papildu mācībām atbildēja:
“Papildu mācības pašlaik nav nepieciešamas, jo sistēma nav skaidri saprotama.”
Tāpēc var secināt, ka, kamēr nav izstrādāts tiesiskais regulējums un noteikumi,
prakses vadītājiem ir grūti virzīties uz priekšu. Prakses vadītāji bija ļoti pārliecināti,
ka tiks pieņemti vispārīgi šajā procesā nepieciešamie nosacījumi, un teica, kas vēl
viņiem ir nepieciešams.
“Dažās profesijās noteikumu un profesijas specifikas dēļ ir grūti
ieviest DVB mācības, tāpēc būtu interesanti uzklausīt (vai redzēt video
materiālos) īstus uzņēmumu un izglītības iestāžu piemērus par DVB
mācību īstenošanu un to, kā tas faktiski notiek.”
Viņi lūdza izglītības iestādēm un uzņēmumiem sniegt veiksmīgus DVB mācību
piemērus.
“Paraugprakses piemērus no organizācijām (izglītības iestādēm un/vai
uzņēmumiem), kas jau īstenoja DVB mācības.”
Viņi arī lūdza nodrošināt papildu mācības par pedagoģiju DVB mācību kontekstā,
piemēram, “PI iestāžu audzēkņu vērtēšanas metodes” un “mācību un novērtējuma
metodes” un “mūžizglītības iespējas”.
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8. AUDZĒKŅU PIEREDZE DARBA VIDĒ
BALSTĪTĀS MĀCĪBĀS
Lēna Kaikonena (Leena Kaikkonen)

Izmēģinājuma laikā dati tika iegūti arī no profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem,
lai uzzinātu, kāda bija to audzēkņu pieredze, kas profesionālās izglītības ieguves laikā
piedalījās darba vidē balstītās mācībās. Audzēkņu viedokļi tika apkopoti, izmantojot
anketu, ko projekta partneri audzēkņiem izsūtīja tiešsaistes saites veidā.
Pirmajā sadaļā ir aprakstīta audzēkņu-respondentu (N = 100) pamatinformācija,
bet turpmākajās sadaļās – audzēkņu viedoklis par savas prakses vadīšanas procesu
pirms daba vidē balstītām mācībām, to laikā un pēc tam.

tika izmantots arī turpmāk. No sākotnējām 11 kategorijām tika iedalītas trīs
profesionālās kategorijas: tehniskā nozare (N = 55) palika nemainīga, bet pārtikas
nozari un viesnīcu, restorānu un tūrisma nozari apvienoja otrajā kategorijā – Pārtika
un viesnīcas (N = 29). Visas pārējās nozares tika apvienotas trešajā kategorijā – Citi
(N = 16).
Divas trešdaļas bija vecāko kursu audzēkņi: viena trešdaļa bija no 3. kursa
(32 audzēkņi) un viena trešdaļa bija no 4. kursa (33 audzēkņi). Viena trešdaļa bija
mācību sākumposmā – pirmajā (18 audzēkņu) vai otrajā kursā (16 audzēkņu).
Visi audzēkņi jau bija piedalījušies praktiskajās mācības uzņēmumā . 38 audzēkņi –
vienreiz, 32 audzēkņi – divas vai trīs reizes, un 27 audzēkņi – vairāk nekā trīs reizes.
Mācību ilgums darbavietā bija atšķirīgs: no 1–5 dienām (11 audzēkņiem) līdz
2–3 nedēļām (24 audzēkņiem) vai 1 mēnesim (24 audzēkņiem). 40 audzēkņi norādīja
citu darba vidē balstītu mācību ilgumu, taču to neprecizēja.
Audzēkņu pamatinformācija sīkāk ir aprakstīta 11. tabulā.

8.1. Audzēkņu-respondentu raksturojums
Informācijas apkopošana par audzēkņiem sākās izmēģinājuma pirmajā posmā. Anketu
aizpildīja 24 audzēkņi, lai gan 12 no viņiem nepiedalījās darba vidē balstītas mācības,
tāpēc viņu atbildes netika attiecinātas uz DVB mācību pieredzi, tātad pētījumā tika
izmantotas tikai 12 izmēģinājuma posmā iegūtās atbildes. 2. un 3. posmā kopā tika
iegūtas atbildes no 88 PI iestāžu audzēkņiem. Tātad kopā no trīs Baltijas valstīm tika
saņemtas 100 audzēkņu atbildes. Audzēkņu-respondentu sadalījums pa valstīm bija
šāds: 44 % Latvijā, 28 % Igaunijā un 28 % Lietuvā.
Respondenti bija vecumā no 16 līdz 21 gadam vai vecāki. Tikai seši respondenti
bija vecumā no 16 līdz 17 gadiem, bet pārējie respondenti bija diezgan vienmērīgi
pārstāvēti vecumā no 18 līdz 21 gadam vai vecāki. Respondentu vīriešu bija mazliet
vairāk (56 %) nekā sieviešu. Audzēkņi pārstāvēja dažādas profesijas, tomēr vairāk
nekā puse pārstāvēja tehniskās profesijas (N = 55). Nākamā lielākā pārstāvētā grupa
bija viesnīcu, restorānu un tūrisma nozare (N = 16) un pārtikas nozare (N = 13).
Pārējie audzēkņi pārstāvēja tekstilizstrādājumu un apģērbu nozari (septiņi audzēkņi),
veselības, sporta un sociālo pakalpojumu nozari (četri audzēkņi), uzņēmumu vadību
(viens audzēknis), un četri audzēkņi nenorādīja pārstāvēto nozari. Šis parametrs
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11. tabula. Audzēkņu-respondentu pamata informācijas parametri (N = 100)

Parametrs
1

2

3
4

Valsts

Līmeņi

Biežums Biežums,
%

4

Trūkstošie

1. Igaunija

28

28,0

2. Latvija

44

44,0

3. Lietuva
16

28
1

28,0
1,0

17

5

5,0

18

24

24,0

19

24

24,0

20

18

18,0

Vismaz 21 gads
1. Vīrietis

28
56

28,0
56,0

1

2. Sieviete
Profesionālā 1. Tehniskā nozare
nozare
(būvniecība, metālapstrāde,
transporta nozare,
informācijas tehnoloģijas utt.)

43
55

43,0
55,0

0

Vecums

Dzimums

0

Pieraksts,

1
2+5
3+4+6+7+

0
5

6

7

2. Pārtikas nozare

13

13,0

3. Tekstilizstrādājumu un
apģērbu nozare

5

5,0

4. Uzņēmējdarbības vadība

1

1,0

5. Viesnīcu, restorānu un
tūrisma nozare

16

16,0

6. Sociālie pakalpojumi

1

1,0

7. Veselība, sports un skais-

3

3,0

8. Vide un vides resursi

0

0

9. Amatniecības un mākslas
nozare

2

2,0

10. Kultūra

0

0

11. Cits variants

4

4,0

Apvienojot
iepriekšējos
līmeņus:

Jaunie līmeņi:

1. Tehniskā nozare

55

55,0

2. Pārtika un viesnīcas

29

29,0

3. Cita nozare

16

16,0

18

18,0

16

16,0

32

32,0

4
1. Vienreiz

33
38

33,0
38,0

2. Divreiz

15

15,0

3. Trīsreiz

17

17,0

4. Vairāk nekā trīs reizes
1–2 dienas

27
5

27,0
5,0

3-5 dienas

6

6,0

2 nedēļas

9

9,0

3 nedēļas

15

15,0

1 mēnesis

24

24,0

Cits (norādīt ilgumu)

40

40,0

8+9+10+11
Mācību
1
ilgums (gadi)
2
PI izglītības
3
iestādē
Esmu
apguvis
mācības
darbavietā
Mācību
ilgums
darbavietā

0

1

3

1

tums

104

105

8.2. Pirms DVB mācībām. Informācijas ieguve par darba vidē
balstītu mācību sniegtajām iespējām
Audzēkņiem jautāja, kā viņi uzzināja par iespēju apgūt darba vidē balstītas mācības
(8. jautājums). Kā bija gaidīts, lielākā daļa respondentu to uzzināja no pedagogiem:
vairāk nekā 80 % audzēkņu norādīja, ka viņu pedagogi par šo mācību iespējamību
stāstīja daudz (56 %) vai diezgan daudz (25 %). Trešdaļa audzēkņu sacīja, ka daudz vai
diezgan daudz par šīm mācībām uzzināja no saviem kursabiedriem, un piektā daļa
daudz vai diezgan daudz par tām uzzināja no saviem vecākiem. Audzēkņi sacīja, ka ir
arī citi informācijas avoti, tomēr, atbildot uz atvērta veida jautājumiem, tos norādīja
tikai daži. Audzēkņi kā informācijas avotu pieminēja arī izglītības iestādes vadību,
prakses ceļvedi, nozares pedagogu vai sociālo zinību pedagogu, darba devēju, radio
un internetu.

Uzņēmumiem bija svarīga loma, iesaistot audzēkņus darba vidē balstītās mācībās,
tomēr audzēkņi norādīja, ka uzņēmumiem šajā jautājumā bija mazāka nozīme nekā
izglītības iestāžu pedagogiem (11. jautājums). Apmēram 30 % audzēkņu sacīja, ka viņi
neizjuta aizrautību par uzņēmumu, kur devās mācīties. Cik viņiem zināms, uzņēmumi
nesūtīja izglītības iestādei informāciju un pirms mācībām nebija iepazīšanās vizītes
uzņēmumā. Gandrīz trešdaļa audzēkņu saņēma maz informācijas par uzņēmumu
no paša uzņēmuma vai no izglītības iestādes, bet divas trešdaļas audzēkņu saņēma
informāciju no uzņēmuma vai devās uz uzņēmumu pirms darba vidē balstītu mācību
sākuma. Vairāk nekā 70 % audzēkņu sacīja, ka viņi par uzņēmumu uzzināja internetā,
un 55 % audzēkņu informāciju ieguva no kursabiedriem, kuri zināja kaut ko par
attiecīgo uzņēmumu.

Pedagogi audzēkņus par darba vidē balstītām mācībām visbiežāk informēja pirms
došanās uz uzņēmumu (9. jautājums), pastāstot par to visai klasei. Puse respondentu
sacīja, ka pedagogi tā bieži darot, un gandrīz trešdaļa pārējo audzēkņu sacīja, ka
pedagogi par DVB mācībām stāstīja diezgan daudz. Pedagogi ne tikai informēja
visu klasi, bet pārrunāja to arī ar audzēkņiem atsevišķi. Vairāk nekā puse audzēkņu
(55 %) sacīja, ka viņu pedagogi daudz vai diezgan daudz viņiem atsevišķi stāstīja par
DVB mācību iespējām. Turklāt trešdaļa audzēkņu sacīja, ka pedagogi viņiem deva arī
rakstiskus materiālus. Attiecīgi lielākā daļa audzēkņu bija pietiekami labi informēti.
Tomēr diezgan daudzi audzēkņi nesaņēma no pedagogiem nekādu informāciju, un
vēl mazliet vairāk audzēkņu no pedagogiem saņēma ļoti maz informācijas par darba
vidē balstītām mācībām.
Audzēkņiem jautāja arī to, kādu informāciju viņi saņēma no pedagogiem
(10. jautājums). Apmēram 70 % audzēkņu sacīja, ka pedagogi daudz vai diezgan
daudz stāstīja par to, kas audzēkņiem jādara darbavietā, kā viņiem būtu jāuzvedas,
un sniedza praktisku informāciju par mācībām darbavietā. Audzēkņi norādīja,
ka pedagogi visvairāk stāstīja par darba dzīvē nepieciešamām prasmēm un
kompetencēm vai par prasmēm un kompetencēm, kas mācību laikā audzēkņiem
būtu jāapgūst mācību laikā darbavietā. Mazāk, tomēr diezgan daudz tika stāstīts
par uzņēmumiem, kur audzēkņiem bija plānots doties mācībās. 12–18 % audzēkņu
uzskatīja, ka pedagogi par šo tematu stāstīja maz, un 4–9 % audzēkņu sacīja, ka
pedagogi par to nestāstīja nemaz.
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12. tabula. Audzēkņu atbildes uz 8.–11. jautājumu par vadīšanas procesu pirms DVB mācību
sākuma

Neatbilst
(1)

Mazliet
atbilst
(2)

Ļoti
atbilst
(4)

nav
atbildes

Kopskaits N

no pedagoga(-iem)

3

7

25

56

9

100

no kursabiedriem

12

25

24

7

32

100

no vecākiem

25

17

12

5

41

100

4

9

14

50

100

Mazliet
atbilst
(2)

Diezgan
lielā
mērā atbilst (3)

Ļoti
atbilst
(4)

tukša
šūna /
nav atbildes

no kāda cita / citur. No kā un
23
kur?
9. jautājums. Mans(-i)
Neatbilst
pedagogs(-i) mani informēja
(1)
par mācībām darbavietā pirms
mācību sākuma:
informēja visu klasi

5

8

29

50

8

100

pastāstīja man personīgi

10

17

23

32

18

100

19

21

24

6

30

100

22

3

5

1

69

100

Neatbilst
(1)

Mazliet
atbilst
(2)

Diezgan
lielā
mērā atbilst (3)

Ļoti
atbilst
(4)

tukša
šūna /
nav atbildes

N

iedeva man rakstiskus
materiālus
informēja citā veidā. Kā
informēja?
10. jautājums. Pirms mācību
darbavietā sākuma mans(-i)
pedagogs(-i) ar mani runāja
par (N = 100):
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tukša
šūna /

Diezgan
lielā
mērā
atbilst
(3)

Kopskaits N

8. jautājums. Pirms mācību
sākuma darbavietā, es
saņēmu informāciju par
iespējām saistībā ar mācībām
darbavietā:

darbavietu, kur apgūšu mācības

9

18

21

42

10

100

to, kas tur būs jādara

4

13

31

41

11

100

darbā nepieciešamām prasmēm

4

12

37

37

10

100

prasmēm/kompetencēm, kas
man jāapgūst darbavietā

4

13

38

38

7

100

vēlamo uzvedību darbavietā

6

13

28

45

8

100

praktiskiem jautājumiem
saistībā ar mācībām uzņēmumā
(darbalaiks, apģērbs, pusdienu vieta, veids, kā nokļūt
uzņēmumā, utt.)

4

17

32

40

7

100

Neatbilst
(1)

Mazliet
atbilst
(2)

Diezgan
lielā
mērā atbilst (3)

30 %

24 %

23 %

16 %

7%

88

32 %

15 %

26 %

17 %

10 %

88

27 %

18 %

26 %

16 %

13 %

88

17 %

18 %

25 %

29 %

11 %

88

24 %

21 %

31 %

15 %

9%

88

11. jautājums. Pirms darba
vietā balstītu mācību sākuma
es saņēmu informāciju no
attiecīgā uzņēmuma:
uzņēmums atsūtīja informāciju
izglītības iestādei, un es to
saņēmu
pirms mācību sākuma kopā ar
pedagogu devos uz uzņēmumu,
kur notiks mācības
pirms mācību sākuma patstāvīgi
devos uz uzņēmumu, kur notiks
mācības
informāciju par uzņēmumu
uzzināju internetā
informāciju par darbavietu/
uzņēmumu uzzināju no cita(iem) audzēkņa(-iem)

Ļoti lielā
tukša
mērā
šūna /
atbilst nav atbildes
(4)

N*

* Izmēģinājuma posmā 11. jautājums bija noformulēts kā jautājums, uz kuru var atbildēt tikai
apstiprinoši vai noliedzoši. 11 no 12 audzēkņiem, kas piedalījās izmēģinājuma posmā, atbildēja uz
šo jautājumu, un vairums (50–67 %) sacīja, ka viņiem bijusi dažāda pieredze. Atšķirīgo gradāciju
dēļ izmēģinājuma posma respondenti šajā atbilžu apkopojumā nav iekļauti, un attiecīgi N = 88.
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8.3. DVB mācību process uzņēmumā
Darba vidē balstītu mācību laikā vairāk nekā 60 % audzēkņu sacīja, ka viņu pedagogi
nāca viņus apraudzīt uzņēmumā, bet 38 % audzēkņu no trīs Baltijas valstīm sacīja, ka
pedagogi ne reizi neieradās darbavietā.
Ja pedagogi atnāca uz uzņēmumu (62 % audzēkņu), visbiežāk (ļoti atbilst vai diezgan
lielā mērā atbilst) tika pārrunāts tas, ko audzēkņi ir darījuši un it īpaši – kādas prasmes
un kompetences viņi ir apguvuši. Vēl tika jautāts, kā izglītības iestādē apgūtais ir
saistīts ar darbu attiecīgajā uzņēmumā, un to, vai prakses vadītājs vai citi uzņēmuma
darbinieki vada audzēkņa mācību procesu. Tika ņemts vērā arī otras puses viedoklis,
un tika pārrunāta arī audzēkņu darbība un iesaiste darbavietā. Audzēkņi norādīja,
ka sarunas galvenais temats bija tas, centīgi audzēkņi mācās, kas tika apgūtsapguva
un kas vēl būtu jāapgūst. Apmēram 8–13 % audzēkņu atbildēja, ka ar pedagogiem
šie jautājumi ir maz pārrunāti, un 2–3 % audzēkņu sacīja, ka šie jautājumi netika
apspriesti.
Novērtējot sarunas ar uzņēmuma prakses vadītāju (15. jautājums), ir redzams, ka
audzēkņu viedoklis par sarunu ar pedagogiem bija līdzīgs. Audzēkņi sacīja, ka līdzīgi
kā sarunā ar pedagogu, sarunā ar uzņēmuma prakses vadītāju galvenokārt tika
pārrunātas apgūtās prasmes un kompetences, un otrs biežāk pārrunātais temats bija
audzēkņu iesaiste. Gandrīz vienlīdz bieži tika pārrunāts tas, cik labi ir apgūta mācību
viela, kādā mērā tā atbilst mācībām izglītības iestādē un kas vēl būtu jāapgūst. Ļoti
atšķīrās to audzēkņu skaits, kuri atbildēja, ka komunikācija ar pedagogiem / prakses
vadītājiem bija minimāla. 8–13 % audzēkņu sacīja, ka sarunas ar pedagogiem bija
minimālas, mazliet vairāk audzēkņu (15–18 %) norādīja, ka sarunas ar uzņēmuma
prakses vadītāju bija minimālas, izņemot sarunas par audzēkņa iesaisti – uz šo
jautājumu “zema iesaiste” atbildēja 10 % respondentu. Mazliet vairāk audzēkņu
(2–8 %) sacīja, ka neviens no minētajiem tematiem netika pārrunāts ar uzņēmuma
prakses vadītāju, bet attiecībā uz sarunām ar pedagogiem, to pieminēja tikai 2–3 %
audzēkņu.
Audzēkņiem jautāja arī to, vai pedagogi vai prakses vadītāji aktīvi iesaistījās
apgūstamo materiālu plānošanā (14. jautājums). Vairums audzēkņu (77 %) sacīja,
ka pedagogi, kas ieradās uzņēmumā, viņus ļoti vai diezgan daudz vēroja darba
apguves procesā un deva atgriezenisko saiti par darāmo darbu (74 %). Pedagogi
(77 %) izteica viedokli un pārrunāja jautājumus arī sanāksmēs, piedaloties
pedagogam, audzēknim un uzņēmuma prakses vadītājam. Tomēr audzēkņi arī
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sacīja, ka mazāk nekā trešdaļa pedagogu, ierodoties uzņēmumā, paši iesaistījās
darba veikšanā, t. i., parādīja audzēkņiem darba procesu un apskatīja, kā audzēkņi
tiek galā ar darbu. Kā tika sagaidīts, audzēkņi atzinīgi novērtēja uzņēmuma prakses
vadītāja ļoti aktīvu iesaisti.
Kopumā audzēkņi bija diezgan apmierināti ar uzņēmuma prakses vadītājiem. Gandrīz
visi audzēkņi (84 %) uzskatīja, ka uzņēmuma prakses vadītājs ļoti labi vai labi pārzina
savu darbu. 85 % audzēkņu uzskatīja, ka uzņēmuma prakses vadītāji (ļoti atbilst vai
diezgan lielā mērā atbilst) deva viņiem iespēju apgūt dažādus uzdevumus, parādīja,
kā jāveic darbs (83 %) un deva ar darbu saistītus padomus (87 %). Daudzi audzēkņi
sacīja, ka prakses vadītājs vēroja, kā viņi strādā (78 %) un izteica viedokli darba
veikšanas laikā (72 %), un audzēkņi norādīja, ka prakses vadītāji ar viņiem daudz
pārrunāja apgūstamās prasmes un kompetences (74 %). Daudzi audzēkņi (62 %)
sacīja, ka prakses vadītājs labprāt (ļoti atbilst vai diezgan lielā mērā atbilst) strādāja
ar viņiem.

13. tabula. Audzēkņu atbildes par prakses vadītāju sniegumu DVB mācību laikā
13. jautājums. Kad mans pedagogs ieradās darbavietā, viņš ar
mani runāja (N = 62)* par:

Neatbilst (1)

Mazliet
atbilst
(2)

Diezgan
lielā
mērā
atbilst
(3)

to, ko esmu darījis darbavietā

0

13 %

32 %

52 %

3%

62

0

8%

40 %

45 %

7%

62

2%

8%

42 %

42 %

6%

62

to, kas vēl būtu jāapgūst

2%

13 %

44 %

35 %

6%

62

to, cik labi esmu apguvis mācīto

2%

13 %

42 %

35 %

8%

62

apgūtajām prasmēm/
kompetencēm
to, kā izglītības iestādē apgūtais ir
saistīts ar darbu šajā darbavietā

Ļoti
atbilst
(4)

nav
atbildes

N*

to, kā uzņēmuma prakses vadītājs
vadīja mācību procesu
to, kā citi uzņēmuma darbinieki
vadīja mācību procesu
manu mijiedarbību ar citiem
uzņēmuma darbiniekiem

0

11 %

35 %

49 %

5%

62

3%

8%

39 %

42 %

8%

62

2%

12 %

42 %

39 %

5%

62

manu iesaisti

2%

11 %

40 %

39 %

8%

62
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Diezgan
lielā
mērā
atbilst
(3)

Ļoti
atbilst
(4)

atbildes

14. jautājums. Kad pedagogs
ieradās darbavietā (N = 62):

Neatbilst (1)

Mazliet
atbilst
(2)

pedagogs vēroja, kā es strādāju

2%

21 %

40 %

37 %

0

62

45 %

19 %

15 %

13 %

8%

62

10 %

10 %

43 %

31 %

6%

62

2%

15 %

42 %

6%

62

pedagogs pildīja darba uzdevums
kopā ar mani
pedagogs izteica viedokli par manu
darbu
mēs piedalījāmies sanāksmē ar
pedagogu un uzņēmuma prakses
vadītāju un pārrunājām manas
mācības uzņēmumā

35 %

Nav

N*

vēroja mani, kad es pildīju darba
uzdevumus
izteica viedokli par to, kā es veicu
darbu
pedagogs pildīja darba uzdevums
kopā ar mani
izteica viedokli par manu darbu,
kamēr pildīju darba uzdevumus
uzticēja man daudzus/dažādus darba uzdevumus
pārrunāja ar mani to, kādas
prasmes man būtu jāapgūst šajā
profesijā
labi pārzināja savu darbu

1%

15 %

41 %

37 %

6%

100

0

8%

48 %

39 %

5%

100

5%

26 %

31 %

31 %

7%

100

2%

19 %

33 %

39 %

7%

100

0

9%

43 %

42 %

6%

100

4%

15 %

42 %

32 %

7%

100

2%

4%

25 %

59 %

10 %

100

Diezgan
15. jautājums. Darbavietā es
ar uzņēmuma prakses vadītāju
runāju par (N = 100):

Neatbilst (1)

Mazliet
atbilst
(2)

lielā
mērā
atbilst
(3)

Ļoti
atbilst
(4)

Nav
atbildes

N

to, ko esmu darījis darbavietā

2

17

41

33

7

100

3

16

44

33

4

100

6

15

45

27

7

100

to, kas man vēl būtu jāapgūst

7

14

41

31

7

100

to, cik labi esmu apguvis mācīto

3

17

40

34

6

100

7

17

42

25

9

100

8

18

38

29

7

100

6

10

45

30

9

100

Ļoti
atbilst
(4)

Nav
atbildes

N

46 %

6%

100

apgūtajām prasmēm/
kompetencēm
to, kā izglītības iestādē apgūtais ir
saistīts ar darbu šajā darbavietā

to, kā uzņēmuma prakses vadītājs
vadīja mācību procesu
manu mijiedarbību ar citiem
uzņēmuma darbiniekiem
manu iesaisti
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16. jautājums. Mans prakses
vadītājs uzņēmumā (N = 100):

Neatbilst (1)

Mazliet
atbilst
(2)

Diezgan
lielā
mērā
atbilst
(3)

parādīja man, kā pildīt darba uzdevumus

0

11 %

37 %

113

8.4. Pēc DVB mācībām. DVB mācībās gūtās pieredzes
izmantošana izglītības iestādē.
Pēc prakses uzņēmumā, atgriežoties izglītības iestādē, audzēkņiem jautāja, kā
pedagogi izmantoja to, ko audzēkņi apguva darba vidē balstītās mācībās. Apmēram
10 % audzēkņu sacīja, ka gūtā pieredze netika izmantota (vismaz attiecībā uz viņiem
uzdotajiem jautājumiem). Audzēkņus nelūdza izteikt viedokli par DVB mācībām vai
tās novērtēt, un netika arī izmantota iespēja kaut ko apgūt, apmainoties ar informāciju
ar citiem audzēkņiem, un pieejamā informācija netika izmantota arī, plānojot darba
vidē balstītu mācību nākamos posmus. 10–15 % audzēkņu sacīja, ka viņu darba vidē
balstītās mācībās gūtā pieredze izglītības iestādē tika maz izmantota.
Līdz pat 75–80 % audzēkņu sacīja, ka viņu darba vidē balstītās mācībās gūtā pieredze
izglītības iestādē tika izmantota diezgan lielā mērā vai ļoti lielā mērā. Vairumā gadījumu
audzēkņus lūdza pastāstīt par savu pieredzi citiem audzēkņiem vai uzrakstīt par to
ziņojumu. Vēl viens gūtās pieredzes apzināšanas veids bija mācību novērtējums. Tas
nozīmē, ka audzēkņus lūdza novērtēt savas mācības darbavietā; un arī pedagogam
bija jānovērtē audzēkņa mācības darbavietā un jāmudina turpināt mācības.
14. tabula. Audzēkņu atbildes par pedagogu sniegumu pēc DVB mācībām

Neatbilst
(1)

Mazliet
atbilst
(2)

Diezgan
lielā
mērā
atbilst
(3)

ar mani pārrunāja manu uzņēmumā gūto
pieredzi

7

15

32

38

deva man iespēju ar citiem audzēkņiem
dalīties pieredzē par mācībām uzņēmumā

11

10

36

37

lūdza man novērtēt darbavietā apgūto

7

13

42

31

7

100

novērtēja manas mācības darbavietā

9

11

36

35

9

100

10

14

38

30

8

100

13

14

34

30

9

100

iedrošināja mani turpināt mācīties

5

12

33

41

9

100

lūdza man uzrakstīt atskaiti par mācībām
uzņēmumā

13

11

34

33

9

100

17. jautājums. Mans(-i) pedagogs(-i):
100

pārrunāja ar mani darba vidē balstītu
mācību nākamo posmu
pārrunāja ar mani to, kas man turpmāk
būtu jāapgūst izglītības iestādē
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Ļoti
atbilst
(4)

Nav
atbildes

Kopskaits

8

100

6

100

Vairāk nekā 90 % audzēkņu (N = 87; 18. jautājums) sacīja, ka izglītības iestādē apgūtais
noderēja, pildot darba uzdevumus uzņēmumā, tomēr, atbildot uz nedaudziem
atvērta veida jautājumiem, audzēkņi arī izteica viedokli par DVB mācību nozīmi
profesionālo prasmju pilnveidē un pašvērtējuma celšanā. Uzņēmumos viņiem bija
iespēja apgūt to, ko izglītības iestādē nav iespējams apgūt, piemēram, atbilstoša
aprīkojuma trūkuma dēļ.
“Tas, ko māca izglītības iestādē, ne vienmēr atbilst tam, ko māca vai dara
uzņēmumā. Man mācības notika ļoti modernā uzņēmumā, kur bija pieejamas
dažādas sauszemes transporta diagnostikas iekārtas. Manā skolā tādu iekārtu
nav.”
Un tika noskaidrots arī otras puses viedoklis. Mācības uzņēmumā palīdzēja saprast,
kāda jēga profesionālā nozīmē ir mācībām izglītības iestādē, kā arī izdomāt turpmākās
karjeras plānus.
“Esmu pateicīgs par iespēju prakses laikā strādāt uzņēmumā. Tā bija
nenovērtējama pieredze, lai saprastu, ka mani neinteresē masveida ražošana.
Es gandrīz visu laiku veicu vienus darba pienākumus, un tas, manuprāt, man
nepalīdzēja uzlabot šūšanas prasmes. Turpretī skolā man bija iespēja apgūt
dažādas šūšanas metodes. Paldies!”
Lielākā daļa audzēkņu arī uzskatīja, ka pedagogi labi pārzināja, kas ir nepieciešams
darba dzīvē (19. jautājums), un ka pedagogi spēj veikt darbā nepieciešamos darba
pienākumus (20. jautājums).
Kopumā audzēkņiem DVB mācībās bija diezgan pozitīva pieredze, un viņi novērtēja,
ka pedagogiem ir labas vai gandrīz labas prasmes audzēkņu vadīšanā pirms DVB
mācībām, mācību laikā un pēc tam. Audzēkņi norādīja, ka pedagogi viņus labi
informēja par darba vidē balstītām mācībām, lai gan uzņēmumi visās trīs valstīs
iesaistījās mazāk. Piemēram, Igaunijā pedagogu sniegtā informācija bija laba, bet
uzņēmumu sniegtā informācija – apmierinoša. Latvijas un Lietuvas audzēkņi mazliet
labāk par Igaunijas respondentiem novērtēja saņemto informāciju. Tomēr no
pedagogiem saņemtā informācija bija labāka par to, ko saņēma no uzņēmumiem.
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Visvairāk atšķīrās tas, kas mācību laikā notika uzņēmumā. Daudzi pedagogi nedevās
uz uzņēmumiem, un, kā bija gaidāms, tas ietekmēja audzēkņu viedokli par mācību
procesa vadīšanu. Pat tad, ja pedagogi devās uz uzņēmumiem, audzēkņi bija gaidījuši
detalizētākas sarunas un precīzākus norādījumus, nekā tika sniegti.

9. AUDZĒKŅU UN DVB MĀCĪBU VADĪTĀJU
PIEREDZES SALĪDZINĀJUMS

Aptaujātie audzēkņi bija diezgan negatīvi noskaņoti par pedagogiem un par
audzēkņu mācību programmā noteikto kompetenču novērtēšanu. Tikai apmēram
puse audzēkņu uzskatīja, ka pedagogiem ir labas prasmes. Taču gandrīz visi audzēkņi
sacīja, ka viņu pedagogi zināja, kas ir nepieciešams darba tirgū, un prata izpildīt
nepieciešamos darba uzdevumus.

Šajā sadaļā ir apskatīti divi kritēriji: Baltijas valstu audzēkņu pieredze par DVB
mācībām un DVB mācību vadītāju vadīšanas prasmju pašvērtējums. Tika salīdzināts
tas, kā audzēkņi izjuta prakses vadītāju atbalstu, un projekta izmēģinājumā iesaistīto
DVB mācību vadītāju prakses vadīšanas prasmju pašvērtējums.

Igaunijas audzēkņi uzņēmumu prakses vadītāju prasmes novērtēja zemāk nekā
respondenti Latvijā un Lietuvā. Līdzīga tendence bija vērojama visos aspektos, taču
to nevar izskaidrot ar nevienu no pamata faktoriem.

Lēna Kaikonena (Leena Kaikkonen)

Audzēkņi ,kas piedalījās nebija saistīti ar izmēģinājuma posma DVB mācību vadītājiem,
tāpēc audzēkņi nevērtē DVB mācību vadītājus, kuri piedalījās izmēģinājumā.
Veicot šādu “salīdzinājumu”, audzēkņi, visticamāk, būs citas ieinteresētās puses
respondenti, un pastāstīs par savu DVB mācību pieredzi. Salīdzinot audzēkņu pieredzi
un viedokli ar DVB mācību vadītāju pieredzi un viedokli, var apzināt nepieciešamos
DVB mācību vadītāju tandēma mācību uzlabojumus un priekšlikumus DVB mācību
politikas izstrādei.

9.1. Audzēkņu mācību procesa plānošana pirms DVB
mācībām uzņēmumā
Audzēkņus lūdza novērtēt viņu pieredzi par to, kas notika pirms mācībām uzņēmumā.
Šie aspekti kopā tika apskatīti audzēkņu anketā: 14 apgalvojumi, kas apkopoti piecos
dažādos jautājumos (8.a, 9.a–c, 10.a–f, 11.b, 17.e–g jautājums). Bija arī citi jautājumi
par audzēkņu individuālo darbu vai sadarbību ar kolēģiem, taču tie netika izvērtēti.
Tika noskaidrots, kādu informāciju audzēkņi saņēma no pedagogiem par darba vidē
balstītām mācībām un to mērķiem, kā arī par darbavietas iepazīšanu. Parametru
“padziļināta plānošana” (pirms DVB mācībām) summa tika iegūta, analizējot šos
14 apgalvojumus par pedagogu sniegto atbalstu pirms mācībām darbavietā.
Savukārt DVB mācību vadītājiem bija jānovērtē savas prasmes un kompetences
audzēkņu darba vidē balstītu mācību plānošanā. To aptvēra DVB mācību vadītāju
1. un 2. anketas 11. jautājuma a–h apakšpunkti. Parametru summu ieguva no
atbildēm uz šiem astoņiem apgalvojumiem, lai noteiktu DVB mācību vadītāju prakses
plānošanas prasmju pašvērtējumu. Tos pašus jautājumus uzdeva arī PI iestāžu
prakses vadītājiem (pedagogiem) un uzņēmumu prakses vadītājiem.
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Kastveida diagramma par Plānošanu pa vals m pēc prakses vadītāja pa
25,00

210
206

197

PI prakses vadītājs/
Uzņēmuma prakses vadītājs
PI prakses vadītājs/
Uzņēmuma prakses vadītājs

348
369

Plānošana

20,00

Līmenis 'labi' - 15 punk

15,00

10,00

260
194

842

279
226

328
292

5,00

353
288

0,00

Skatīt sadaļu PIELIKUMI

Igaunija

Latvija
Valsts

Lietuva

9. attēls. PI iestāžu un uzņēmumu prakses vadītāju DVB mācību plānošanas prasmju
pašvērtējums

Parametru (plānošana) summa tika noteikta, lai noskaidrotu DVB mācību vadītāju
pašvērtējumu DVB mācību plānošanā. DVB mācību vadītāji novērtēja savas prasmes
par katru apgalvojumu skalā no 0 līdz 3 (0 = nemaz, 1 = mazliet, 2 = diezgan daudz,
3 = daudz). Pašvērtējuma maksimālais punktu skaits, atbildot uz 8 apgalvojumiem,
bija 24 punkti.

Līdzīgi DVB mācību vadītāju pašvērtējumam arī audzēkņi novērtēja DVB mācību
vadītāju vadīšanas prasmes, atbildot uz anketas apgalvojumiem. Novērtējuma skalā
no 0 līdz 3, maksimālais punktu skaits par atbildēm uz 14 apgalvojumiem ir 42 punkti,
bet novērtējums “labi” atbilst 28 punktiem.

Ņemot vērā pašvērtējuma rezultātus, DVB mācību vadītāji vidēji savas plānošanas
prasmes novērtēja labi (16 vai vairāk punktu). Latvijā un Lietuvā atšķirība starp
valstu rezultātiem un starp uzņēmumu un PI iestāžu prakses vadītāju rezultātiem
bija pārsteidzoši neliela, un gan PI iestāžu prakses vadītāji, gan uzņēmumu prakses
vadītāji savas plānošanas prasmes novērtēja labā līmenī. Igaunijas PI iestāžu prakses
vadītāji savas prasmes novērtēja augstāk nekā kolēģi Latvijā un Lietuvā, tomēr
jāatceras, ka Igaunijā bija ļoti maz PI iestāžu prakses vadītāju (N = 14). Salīdzinot ar
citiem respondentiem, Igaunijas uzņēmumu prakses vadītāju plānošanas prasmju
pašvērtējums bija tikai apmierinošs. PI iestāžu un uzņēmumu prakses vadītāju DVB
mācību plānošanas prasmju pašvērtējuma rezultāti pa valstīm ir apkopoti 9. attēlā.

Novērtējot saņemto atbalstu pirms darba vidē balstītu mācību sākšanas, vairums
audzēkņu (apmēram 80 %) norādīja, ka no pedagogiem saņēma pietiekami daudz
informācijas. Patiesībā, audzēkņi sniedza labāku novērtējumu nekā pedagogi, kuri
novērtēja savas DVB mācību plānošanas prasmes. Salīdzinot valstu rezultātus,
audzēkņi Lietuvā savu pedagogu atbalstu novērtēja labāk nekā audzēkņi Igaunijā
un Latvijā. Igaunijas un Latvijas audzēkņi savu pedagogu prasmes novērtēja līdzīgi,
nesasniedzot atzīmi “labi”, lai gan Latvijas audzēkņu rezultāts bija ļoti tuvs šai atzīmei.
Igaunijas audzēkņu pieredze par informācijas saņemšanu no saviem pedagogiem
par iespēju “mācīties darbavietā” bija ievērojami sliktāka nekā Lietuvas audzēkņu
pieredze (P = 0,029).
Detalizētāk analizējot audzēkņu rezultātus, šī tendence pieauga. Atbildot uz
jautājumu par dažādām metodēm, ko pedagogi izmantoja, stāstot par mācībām
darbavietā (stāstot par to visiem kursabiedriem kopā vai katram atsevišķi, izdalot
rakstisku informāciju), novērtējums bija tikai no apmierinoša līdz labam, it īpaši
attiecībā uz individuālu sarunu. Tas attiecās arī uz informācijas sniegšanu par
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DVB mācību praktiskiem aspektiem, piemēram, informāciju par uzņēmumu, kur
audzēknis dosies mācīties, par to, kā audzēknim izturēties un ģērbties vai par
citiem ar darba kultūru saistītiem aspektiem. Apmēram trešdaļa audzēkņu sacīja,
ka viņi pirms mācību sākšanas darbavietā nedevās uz attiecīgo uzņēmumu ne kopā
ar savu pedagogu, ne patstāvīgi. Zināmā mērā pedagogu un audzēkņu viedoklis
sakrīt, jo apmēram piektā daļa pedagogu savas organizēšanas prasmes attiecība
uz uzņēmumu apmeklēšanu pirms mācību sākšanas novērtēja apmierinoši vai
norādīja, ka viņiem šādu prasmju nav.

Izrādījās, ka audzēkņi, kas pārstāvēja nozares, kas tika klasificētaskā “Cita nozare”, bija
vairāk apmierināti ar savu pedagogu un prakses vadītāju atbalsta sniegšanas prasmēm
pirms DVB mācībām. Salīdzinot ar “pārtikas un viesnīcu” nozares audzēkņiem, šīs
grupas audzēkņi norādīja, ka pedagogi sniedza vairāk informācijas (P = 0,005). Arī
pedagogi, kas pārstāvēja nozari, kas tika apzīmēja ar “Cita nozare”, vairāk pieminēja
ar DVB mācībām saistītus jautājumus (10. jautājums) nekā “pārtikas un viesnīcu”
nozares pedagogi (P = 0,002); līdzīgi arī pedagogi tehniskajā nozarē (P = 0,052).
Uzņēmumu prakses vadītāji, kas pārstāv citu nozari, sniedza plašākas atbildes nekā
“pārtikas un viesnīcu” nozares (P < 0,001) un tehniskās nozares (P = 0,011) pārstāvji.

Tomēr audzēkņi uzskatīja, ka pedagogi viņiem sniedza pietiekami daudz informācijas
par darba vidē nepieciešamām prasmēm un par prasmēm/kompetencēm,
kas audzēkņiem būtu jāapgūst darbavietā (audzēkņiem uzdotā 10. jautājuma
c–d apakšpunkts). Audzēkņi arī norādīja, ka šie jautājumi pēc tam atkārtoti tika
pietiekami novērtēti, kad audzēkņi atgriezās no DVB mācībām, un nākamajā DVB
mācību posmā plānošana bija uzlabojusies (audzēkņiem uzdotā 17. jautājuma
e–g apakšpunkts).

Atbildot uz jautājumu, kā darba vidē balstīto mācību pieredze tika vēlāk izmantota
izglītības iestādē, audzēkņi, kas pārstāvēja citu nozari, pedagogu sniegumu novērtēja
augstāk nekā audzēkņi “pārtikas un viesnīcu” nozarē (P < 0,001) vai tehniskajā nozarē
(P < 0,003).

10. attēls. Audzēkņu novērtējums par to, kāds bija atbalsts no DVB mācību vadītāju puses a pirms
DVB mācībām

9.2. Audzēkņu mācību vadīšana DVB mācību laikā
uzņēmumā

Vienkārša kastveida diagramma par Padziļinātu plānošanu pa vals m

Paplašināta/Padziļināta plānošana

40,00

Vadīšana – pedagogi

30,00

Līmenis 'labi' 28 punk

20,00

10,00

0,00

Igaunija

Latvija
Valsts

Lietuva

Atšķīrās tas, kā audzēkņi dažādās profesijās izjuta savu pedagogu atbalstu pirms
DVB mācību uzsākšanas uzņēmumā. Lielākā daļa audzēkņu pārstāvēja tehniskās
profesijas (N = 55). Otra plašāk pārstāvētā grupa bija no pārtikas nozares vai viesnīcu,
restorānu un tūrisma nozares: 29 audzēkņi. Pārējie respondenti pārstāvēja dažādas
nozares, ko apzīmēja kā “Cita nozare”: 16 audzēkņi.
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Audzēkņi novērtēja arī savu pieredzi attiecībā mācību laikuuzņēmumā. Tas
galvenokārt ir saistīts ar to, kā pedagogi sekmēja mācību procesu mācību laikā
darbavietā (13.a–j jautājums un 14.a–d jautājums). Parametru “vadīšana – pedagogi”
(DVB mācību laikā) summa tika iegūta, analizējot šos 14 apgalvojumus par pedagogu
sniegto atbalstu mācību laikā darbavietā.
Savukārt pedagogiem bija jānovērtē savas prasmes un kompetences audzēkņu
vadīšanā darba vidē balstītu mācību laikā. Šie aspekti bija ietverti DVB mācību
vadītāju anketas 12. jautājuma a–h apakšpunktā un 13.a jautājumā. Parametru
summu ieguva, ņemot vērā atbildes uz šiem deviņiem apgalvojumiem, lai noteiktu
DVB mācību vadītāju vadīšanas kompetenču pašvērtējumu.
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Kastveida diagramma par prakses vadīšanu pēc prakses vadītāja veida katrā vals
25,00

54

PI prakses vadītājs/
Uzņēmuma prakses vadītājs
PI prakses vadītājs/
Uzņēmuma prakses vadītājs

57
23
65

Vadīšana

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

Skatīt sadaļu PIELIKUMI

Audzēkņi DVB mācību vadītājus novērtēja, atbildot uz anketas apgalvojumiem un
sniedzot novērtējumu skalā no 0 līdz 3, kur maksimālais punktu skaits par atbildēm uz
14 apgalvojumiem ir 42 punkti, bet novērtējums “labi” atbilst 28 punktiem. Kopumā
audzēkņi pedagogu vadīšanas prasmes DVB mācību laikā novērtēja labi, kam atbilst
28 punkti.
Pedagogi savas DVB mācību vadīšanas prasmes novērtēja labi, un, lai gan Igaunijas
pedagogu pašvērtējums bija mazliet zemāks, tas bija ļoti tuvu sadaļai “labs” (skatīt
11. attēlu).

16

Igaunija

157 143

Latvija
Valsts

149
133

324 265 406 295

Lietuva

11. attēls. PI iestāžu un uzņēmumu prakses vadītāju DVB mācību vadīšanas prasmju
pašvērtējums

Gan pedagogi, gan audzēkņi pedagogu prasmes sniegt atgriezenisko saiti
novērtēja “labi” (audzēkņiem uzdotais 14.c jautājums jeb pedagogiem uzdotais
12.d jautājums). Turklāt pedagogi un arī audzēkņi norādīja, ka pedagogi vēroja
audzēkņusDVB mācību laikā uzņēmumā (audzēkņiem uzdotais 14.a jautājums jeb
pedagogiem uzdotais 13.a jautājums). Tomēr viedokļi vairāk atšķīrās par pedagogu
prasmēm mijiedarboties un sarunāties ar audzēkņiem par vadīšanu. Puse audzēkņu
uzskatīja, ka pedagogu prasmes ir labas, taču ¾ pedagogu uzskatīja, ka viņu prasmes
ir labas vai vēl labākas. Var secināt, ka no sarunas ar pedagogiem audzēkņi gaidīja
vairāk nekā pedagogi (audzēkņiem uzdotais 13. jautājums). Vienlaikus pedagogi,
kas piedalījās izmēģinājumā, uzskatīja, ka viņu prasmes sarunas veidošanā starp
audzēkni un uzņēmuma prakses vadītāju, kur tika pārrunātas audzēkņa mācības
darbavietā, ir neatbilstošas.
Dažādu valstu rezultāti atšķiras. Latvijā vairāk nekā puse audzēkņu pedagogu
vadīšanas prasmes DVB mācību laikā novērtēja labi, bet Lietuvā šis vērtējums bija
mazliet zemāks. Savukārt Igaunijā lielākā daļa audzēkņu savu pedagogu vadīšanas
prasmes DVB mācību laikā novērtēja apmierinoši. Tas sakrita ar pedagogu
pašvērtējumu.
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Kastveida diagramma par 13. un 14. jautājumu summu

par 13. un 14. jautājumu summu

50,00

40,00

30,00

Uzņēmumu prakses vadītājiem DVB mācību vadītāju anketā bija jānovērtē savas
prasmes un kompetences audzēkņu vadīšanā darba vidē balstītu mācību laikā. Šie
aspekti bija aptverti DVB mācību vadītāju anketas 12. jautājuma a–h apakšpunktā
un 13.a jautājumā. Mainīgo lielumu summu ieguva, ņemot vērā atbildes uz šiem
deviņiem apgalvojumiem, lai noteiktu DVB mācību vadītāju pašvērtējumu par DVB
mācību vadīšanu.

20,00

10,00

0,00

Igaunija

Latvija
Valsts

Lietuva

12. attēls. Audzēkņu novērtējums par pedagogu vadīšanas prasmēm DVB mācību laikā pa valstīm

Kā teikts iepriekš tekstā, 38 % audzēkņu no trīs Baltijas valstīm sacīja, ka pedagogi
ne reizi neieradās darbavietā. Analizējot datus sīkāk, tika konstatēts, ka tas it
īpaši attiecās uz Igaunijas audzēkņiem – 3/4 audzēkņu sacīja, ka pedagogi ne
reizi neieradās uzņēmumā. Latvijā un Lietuvā šādi atbildēja 21–23 % audzēkņu.
Attiecīgi nepārsteidz tas, ka audzēkņi Igaunijā savus pedagogus novērtēja sliktāk
nekā audzēkņi Latvijā un Lietuvā. Turklāt, ja Igaunijas pedagogi ieradās darbavietā,
audzēkņi pedagogu vadīšanas prasmes novērtēja zemāk nekā audzēkņi Latvijā un
Lietuvā, t. i. – apmierinoši. Kopumā Igaunijas audzēkņu viedoklis atšķīrās no Latvijas
un Lietuvas audzēkņu viedokļa par pedagogu vadīšanas prasmēm, ierodoties
darbavietā, attiecībā uz sarunāšanos (13. jautājums; H = 4,522, df = 4, P = 0,104) un
attiecībā uz darba vadīšanu (14. jautājums; H = 5,781, df = 2, P = 0,056).

Vadīšana – uzņēmumu prakses vadītāji

Skatīt sadaļu PIELIKUMI

Audzēkņi līdzīgi novērtēja DVB mācību vadītāju vadīšanas prasmes DVB mācību
norises laikā. Sniedzot novērtējumu skalā no 0 līdz 3, maksimālais punktu skaits
par atbildēm uz 17 apgalvojumiem ir 51 punkts, bet novērtējums “labi” atbilst
34 punktiem.
Audzēkņi uzņēmuma prakses vadītāju vadīšanas prasmes novērtēja diezgan labi.
Tikai audzēkņi no Latvijas uzņēmumu prakses vadītāju vadīšanu prasmes novērtēja
labi, bet Lietuvas un Igaunijas audzēkņi tās novērtēja mazliet sliktāk (13. attēls).

Audzēkņi novērtēja ne tikai pedagogu prasmi vadīt DVB mācības, betbet arī to, kā
uzņēmumu prakses vadītāji spēja palīdzēt mācību norises laikā uzņēmumā (15.a–
i jautājums un 16.a–h jautājums audzēkņiem). Parametru “prasme vadīt – pedagogi”
(DVB mācību laikā) summa tika iegūta, analizējot šos 17 apgalvojumus par pedagogu
sniegto atbalstu mācību laikā uzņēmumā.
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Vienkāršā kastveida diagramma par 15. un 16.jautājumu summu katrā no vals m

9.3. Mācību novērtējums pēc DVB mācībām

par 15. un 16. jautājumu summu

60,00
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40,00
Līmenis 'labi' 34 punk
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0,00
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Audzēkņi novērtēja arī savu pieredzi skolā pēc mācībām uzņēmumā. Šis jautājums
raksturo to, kā mācībās gūto pieredzi izmantoja izglītības iestādē un kā pedagogi
sekmēja mācību pieredzes novērtējumu, nosakot mērķus turpmākām mācībām
(17. jautājums). Parametru “pēc mācībām – pedagogi” summa tika iegūta, analizējot
atbildes uz 17. jautājuma astoņiem apgalvojumiem.
Savukārt pedagogiem bija jānovērtē savas prasmes un kompetences audzēkņu
darbavietas mācību un kompetenču vērtēšanā. Šie aspekti bija aptverti DVB mācību
vadītāju anketas 13. jautājuma a–h apakšpunktā. Parametru summu ieguva no
atbildēm uz šiem astoņiem apgalvojumiem (1./2. anketas 13.a–h jautājums), lai
noteiktu DVB mācību vadītāju pašvērtējumu DVB mācību vērtēšanā.

13. attēls. Audzēkņu novērtējums par uzņēmumu prakses vadītāju vadīšanas prasmēm DVB
mācību laikā grupējot pēc valstīm

Kopumā audzēkņi uzņēmumu prakses vadītāju prasmes novērtēja gandrīz tikpat
labi, cik pedagogu prasmes. Tomēr vairāki audzēkņi norādīja, ka uzņēmumu prakses
vadītāji mācības vadīja tikai mazliet vai nemaz, salīdzinot ar pedagogu vērtējumu,
kas, iespējams, izskaidro audzēkņu mazliet zemāko vispārējo apmierinātības līmeni.
Uzņēmumu prakses vadītāji Latvijā un Lietuvā savas vadīšanas prasmes DVB mācību
laikā novērtēja labi, bet Igaunijā uzņēmumu prakses vadītāju pašvērtējums bija
mazliet pieticīgāks.
Interesanta ir vērā ņemama korelācija starp 13. jautājumu (ko pārrunā ar pedagogiem,
kad viņi DVB mācību laikā ierodas uzņēmumā) un 15. jautājumu (ko pārrunā ar
uzņēmumu prakses vadītājiem DVB mācību laikā). Var secināt, ka pedagogi un
uzņēmumu prakses vadītāji daudz laika velta sarunām ar audzēkņiem, vai otrādi.
Tomēr dati nesniedz tam skaidrojumu.

Skatīt sadaļu PIELIKUMI

Audzēkņi Latvijā un Lietuvā atbildēja, ka viņu pedagogi veiksmīgi spēja izmantot
uzņēmumā gūto pieredzi mācībās skolā, bet arī šajā jautājumā Igaunijas audzēkņi
bija kritiskāk noskaņoti un sacīja, ka pedagogu prasmes bija apmierinošas.
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Vienkārša kastveida diagramma par pedagogu novērtējumu katrā no vals m
25,00

Pedagogs

20,00
Līmenis 'labi' 16 punk

15,00

10,00

Kopumā pedagogu un audzēkņu viedoklis bija līdzīgs par to, ka vairāk nekā pusei
pedagogu bija vajadzīgās prasmes dažādu metožu pielietošanā (kā aprakstīts
audzēkņiem uzdotajā 17. jautājumā un DVB mācību vadītājiem uzdotajā
13. jautājumā), lai DVB mācību laikā gūto pieredzi izmantotu mācībās izglītības
iestādē. Audzēkņi atbildēja, ka kopumā pedagogi to darīja labi un ka viņiem ir labas
prasmes atgriezeniskās saites sniegšanā. Latvijas audzēkņi visaugstāk novērtēja savu
pedagogu vērtēšanas prasmes un pieredzes izmantošanu pēc DVB mācībām, bet
Igaunijas audzēkņu vērtējums arī šajā kategorijā bija zemāks.
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14. attēls. Audzēkņu novērtējums par pedagogu vadīšanas prasmēm pēc DVB mācībām pa
valstīm

Latvijas pedagogi un uzņēmumu prakses vadītāji uzskatīja, ka viņu prasmes ir labas.
Igaunijas pedagogi un Lietuvas DVB mācību vadītāji arī uzskatīja, ka viņu prasmes
ir labas, bet Igaunijas DVB mācību vadītāji un Lietuvas pedagogi savas vērtēšanas
prasmes novērtēja tikai apmierinoši.
Kastveida diagramma par pašvērtējumu pēc prakses vadītāja veida katrā no vals m
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15. attēls. PI iestāžu un uzņēmumu prakses vadītāju DVB mācību vērtēšanas prasmju
pašvērtējums
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10. PI IESTĀŽU VADĪTĀJU VIEDOKLIS PAR DVB
MĀCĪBU VADĪTĀJU SAGATAVOŠANU

16. tabula. PI iestāžu vadītāji- galvenie parametri

Parametrs
Valsts

Irmeli Maunonena-Eskelinena (Irmeli Maunonen-Eskelinen)

Ar anketas palīdzību tika iegūti dati no PI iestāžu vadītājiem , lai analizētu vadītāju
pieredzi un viedokli par DVB mācību īstenošanu un vadīšanu.

10.1 Respondenti
Kopumā anketu aizpildīja 90 PI iestāžu vadītāji. 57,8 % respondentu bija no
Lietuvas, 26,7 % – no Latvijas un 15,6 % – no Igaunijas. Gandrīz 60 % PI iestāžu
vadītāju bija no Lietuvas, tāpēc viņu viedoklis attiecīgi ietekmēja kopējos datus.
Vairāk nekā 55 % respondentu bija sievietes. Gandrīz 70 % respondentu bija vairāk
nekā septiņu gadu pieredze darbā izglītības iestādē. Apmēram 83 % respondentu
bija sasaiste ar darba vidē balstītu mācību īstenošanu skolā. saistīti ar darba vidē
balstītu mācību.

Līmeņi
1. Igaunija
2. Latvija

24

26,7

3. Lietuva
1–9

52
0

57,8
0

5

5,6

20

22,2

101–250

34

37,8

251 vai vairāk
1. Direktors/vadītājs

15
2

16,7
2,2

2. Direktora vietnieks

13

14,4

3. Nodaļas vadītājs

33

36,7

4. Cits variants. Lūdzu,
precizēt.
0–1

26

28,9

4

4,4

2–6

23

25,6

7–10

9

10,0

11 vai vairāk
1. Vīrietis

53
39

58,9
43,3

1

2. Sieviete
1. DVB mācību koordinēšana.

50
24

55,6
26,7

16

21

23,3

14

15,6

15

16,7

Uzņēmuma
lielums: dar10–49
binieku skaits
50–100

Amats
uzņēmumā

Uzņēmumā
nostrādāto
gadu skaits

Dzimums

Biežums Biežums, % Trūkstošie
14
15,6
0

Kādā veidā
tu esi saistīts
2. Praktiskā organizēšana.
ar DVB
3. Pārvaldība (līgumi, finanmācībām?
ses utt.)
4. Mācību vadīšana

16

16

1

Uz atvērtajiem jautājumiem atbildēja gandrīz 70 % respondentu. x. tabulā redzams,
ka Lietuvas PI iestāžu vadītāju atbilžu proporcija palielinās, jo vairāk nekā 50 %
no atbildēm uz atvērtajiem jautājumiem iesniedza Lietuvas respondenti. Turklāt
Lietuvas pārstāvji sniedza garākas un izsmeļošākas atbildes nekā Igaunijas un
Latvijas respondenti.
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17. tabula. PI iestāžu vadītāju atbildes uz anketas atvērtajiem jautājumiem

Atvērtā veida
jautājums

Igaunija

16. jautājums. Kā
jūsu pārstāvētajā
valstī būtu jānotiek
sadarbībai darba
vidē balstītu mācību
jomā?
18. jautājums. Kāds
būtu vislabākais
mācību ilgums?
19. jautājums.
Kāds būtu
vislabākais mācību
organizēšanas veids?
20. jautājums. Kam
būtu jāvada mācības?

Latvija

Lietuva

Kopskaits Trūkstošie

f
12

f%
13,3

f
16

f%
17,7

f
37

f%
41,1

f
65

f%
72,2

f
25

f%
27,7

12

13,3

18

20

30

33,3

60

66,7

30

33,3

12

13,3

17

18,8

38

42,2

67

74,4

23

25,6

12

13,3

17

18,8

32

35,5

61

67,8

29

32,2

21. jautājums. Kā,
12
jūsuprāt, nākamo
četru gadu laikā būtu
jāuzlabo darba vidē
balstītas mācības?
f 60

13,3

18

20

24

26,7

54

60

30

33,3

f % 13,5

86

161

307

137

19,4

36,3

69,1

30,9

ir sadalīti labi vai teicami, taču gandrīz ceturtā daļa PI iestāžu vadītāju sacīja, ka
pienākumi ir sadalīti apmierinošā līmenī (21,1 %) vai nav sadalīti (3,3 %). 18,9 % PI
iestāžu vadītāju neatbildēja uz šo jautājumu. Lielākā daļa PI iestāžu vadītāju (68 %)
atbildēja, ka izglītības iestādes un uzņēmumi labi vai teicami vienojas par audzēkņu
vadīšanu (10 %), bet trešā daļa vadītāju norādīja, ka vienošanās par audzēkņu prakses
norisi ir apmierinoša (26,7 %) vai šādas vienošanās nav (3,3 %). PI iestāžu vadītāji
norādīja, ka audzēkņu kompetenču novērtējums tika pārrunāts ar uzņēmumiem
labā vai teicamā līmenī (64,5 %), apmierinoši (30 %) vai netika pārrunāts (4,4 %).
Atbildot uz jautājumu par PI iestāžu lomu darba vidē balstītām mācībām, PI iestāžu
vadītāji (vairāk nekā 72 %) norādīja, ka izglītības iestādēm vajadzētu būt atbalstošai
funkcijai, bet 3,3 % nepiekrita šim apgalvojumam un atbildēja, ka izglītības iestādēm
nebūtu jābūt šādai funkcijai.
Apmēram puse PI iestāžu vadītāju ļoti pozitīvi novērtēja darbinieku ieinteresētību
ievadīt audzēkņus darbā uzņēmumos, un apmēram 42 % PI iestāžu vadītāju uzskatīja,
ka darbinieki nav pietiekami ieinteresēti. PI iestāžu vadītāji sliktāk novērtēja audzēkņu
ievadīšanai darbā uzņēmumos nepieciešamās prasmes. Apmēram 9 % PI iestāžu
vadītāju atbildēja, ka darbiniekiem nav atbilstošu prasmju audzēkņu ievadīšanai un
prakses vadīšanai, un mazāk nekā 30 % respondentu atbildēja, ka ievadīšanai un
prakses vadīšanai nepieciešamo prasmju līmenis ir apmierinošs. Tikai 2,2 % vadītāju
atbildēja, ka uzņēmuma darbinieku prasmes ir teicamas, un vairāk nekā 53 % vadītāju
norādīja, ka uzņēmumu darbinieku prasmes prakses vadīšanā un darbā ievadīšanā
ir labas.
18. tabulā apkopotas PI iestāžu vadītāju atbildes par vēlamiem un iespējamiem
veidiem sadarbībai ar uzņēmumiem. Vēlamākie sadarbības veidi: audzēkņu darba
vidē balstītas mācības / mācības darbavietā; sadarbība prakses laikā; līdzdalība
audzēkņu kompetences līmeņa noteikšanā (18. tabula).

10.2. Sadarbība ar uzņēmumiem
Kopumā statistikas dati liecina, ka PI iestāžu vadītāji pozitīvi vērtē sadarbību ar
uzņēmumiem. Apmēram 75 % PI iestāžu vadītāju norādīja, ka izglītības iestādes labi
vai teicami informē uzņēmumus par darba vidē balstītu mācību mērķiem, taču ceturtā
daļa vadītāju norādīja, ka uzņēmumi saņēma maz informācijas. Vairāk nekā puse
PI iestāžu vadītāju (56,7 %) sacīja, ka uzņēmumu un PI iestāžu vadītāju pienākumi
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1. Sadarbība (20):

18. tabula. Vēlamākie un iespējamākie veidi sadarbībai ar uzņēmumiem

Parametrs
Audzēkņu darba vidē balstītas mācības / praktiskās mācības
uzņēmumā
Sadarbība prakses laikā
Sadarbība audzēkņu kompetences līmeņa noteikšanā
Audzēkņu mācību vizītes uzņēmumā
Dalība PI iestāžu darba grupās
Uzņēmuma kspertu vadītas nodarbības PI iestādēs
Audzēkņu stipendijas
Vasaras darba nodrošināšana audzēkņiem
PI iestāžu sponsorēšana, finansiālais atbalsts
Ievadkurss PI iestāžu pedagogiem un mācību vadītājiem
Jaunu darbinieku pieņemšana darbā
Tematu ierosināšana audzēkņu projektiem
Projektu un ziņojumu pieprasījums PI iestāžu audzēkņiem

Biežums %
50
16
38
37
36
35
24
23
20
18
14
13
11
4

12
12
11
11
7
7
6
6
4
4
3
1

Vismazāk punktu saņēma sadarbības veidi par tematu ierosināšanu audzēkņu
projektiem un par projektu un ziņojumu pieprasījumiem PI iestāžu audzēkņiem.

Sadarbības uzlabošana darba vidē balstītās mācībās
PI iestāžu vadītāji norādīja uz esošajiem izaicinājumiem īstenojot DVB mācības..
Pirmkārt, neapmierinoša ir uzņēmumu pārstāvju attieksme, neieinteresētība,
aizrautības trūkums, nepietiekama komunikācija un mijiedarbība un nespēja
uzņemties atbildību. Otrkārt, neatbilstības starp mācību programmu un
audzēkņiem uzdotajiem uzdevumiem, jo bieži vien audzēkņiem doti neatbilstoši
uzdevumi. Treškārt, finansiāli sarežģījumi uzņēmumiem un audzēkņiem,
piemēram, prasība, ka uzņēmumiem jāmaksā minimālā alga un sociālais nodoklis
pilnā apmērā.

• darbinieku iesaiste (7);
• sadarbība (13).
2. Sadarbības mērķi (20):
• darba vidē balstītas mācības (12);
• motivācija un dalīta atbildība (8).
3. Priekšlikumi sadarbības uzlabošanai (17):
• sagatavošana (13);
• resursi un finanses (4).
4. Politika un organizatoriskie jautājumi (8).
PI iestāžu vadītāji ierosināja vairākus veidus sadarbībai ar uzņēmumiem. Piemēram,
darbinieku iesaisti prakses un mācību programmu izveidē, audzēkņu atlasē un
audzēkņu kompetences līmeņa noteikšanā. Vairāki respondenti uzsvēra darbinieku
nozīmi audzēkņu vērtēšanā. Viens no priekšlikumiem bija arī katrā specialitātē
(mācību programmā) piesaistīt vairākus biznesa partnerus iepriekš aprakstīto
jautājumu kopīgai risināšanai. PI iestāžu vadītāji uzskaitīja dažādus sadarbības veidus:
esošos un tādus, kurus būtu vērts ieviest nākotnē, piemēram, tikšanās ar uzņēmumu
vadītājiem, semināri, pieredzes nodošana, atbalsts, pētījumi, projekti, audzēkņu
vizītes uzņēmumā un iesaistīto pušu ciešāka komunikācija. PI iestāžu vadītāji apgalvo,
ka darba devēji vēl nav gatavi nodrošināt darba vidē balstītas mācības. Daudzās PI
iestāžu vadītāju atbildēs bija izteikta neapmierinātība par sadarbību un komunikāciju
ar darba devējiem. Neapmierinātība tika izteikta ar šādiem vārdiem: grūti, lēni,
negribīgi, neveidojas saruna. Tātad sadarbība un komunikācija starp uzņēmumiem
un PI iestādēm ir jāuzlabo.
“Darba devēji neizprot māceklības nozīmi.” (SMLi 22–23)*
“Uzņēmumu pārstāvji sazinās negribīgi.” (SMLi 34)

PI iestāžu vadītāju atbildes tika sadalītas četrās galvenajās grupās: 1) sadarbība;
2) sadarbības mērķi; 3) priekšlikumi sadarbības uzlabošanai un 4) sadarbības politikas
un organizatoriskie jautājumi. Visām grupām ir apakšgrupas.
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Kā galvenais mērķis ir norādīta sadarbības, motivācijas un dalītas atbildības
uzlabošana. Būtu labāk jāpārdomā veidi, kā motivēt uzņēmumus iesaistīties darba vidē
balstītās mācībās. PI iestāžu vadītāji uzsvēra, ka nepieciešama savstarpēja sapratne
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un uzticēšanās, līdzvērtīga atbildība un kvalitatīva sadarbība starp uzņēmumiem
un PI iestādēm, lai sasniegtu DVB mācību mērķus. Sadarbība ir iespējama tikai
tad, ja tajā ir ieinteresētas visas iesaistītās puses (uzņēmumu un izglītības iestāžu
pārstāvji). Atbildēs bija arī norādīts, ka darba vidē balstītu mācību pamatā ir
profesijas apguve, nevis tikai darbavietas nodrošināšana. PI iestāžu vadītāji arī
norādīja, ka darba devējiem būtu jāuzņem vairāk audzēkņu mācībām uzņēmumā,
un ierosināja palielināt darba vidē balstītajās mācībās uzņemto audzēkņu skaitu
un vairāk iesaistīt uzņēmumu prakses vadītājus. Viņi arī vēlas palielināt darba vidē
balstītu mācību proporciju mācību programmā un piedāvāt uzņēmumos īstenot
dažādus mācību veidus , izvērtējot iespēju iesaistīt arī citu uzņēmējdarbības veidu
pārstāvjus (ārštata darbiniekus, pašnodarbinātos, individuālos komersantus, NVO
darbiniekus utt.).
PI iestāžu vadītāji uzskata, ka galvenais veids, kā uzlabot PI iestāžu un uzņēmumu
sadarbību, ir sagatavot mācību vadītājus. Ir jāuzlabo uzņēmumu pārstāvju izpratne
par darba vidē balstītām mācībām, un viņiem ir nepieciešama informācija par
mācību iespējām darba vidē. Darbavietās jābūt kvalificētiem prakses vadītājiem ar
labām pedagoģiskajām prasmēm un ieinteresētību mācīt un strādāt ar audzēkni
uzņēmumā. Mācībās un semināros būtu jāstāsta par labiem piemēriem un labas
prakses gadījumiem, lai iedrošinātu uzņēmumus ņemt audzēkņus praksē. Papildus
dažādām formālām mācībām PI iestāžu pedagogi var arī neformāli mācīt uzņēmumu
pārstāvjus un uzlabot sadarbību, vairāk laika pavadot uzņēmumos, pārrunājot darba
vidē balstītu mācību jautājumus ar uzņēmumu pārstāvjiem, dibinot kontaktus un
iesaistoties audzēkņu mācību un prasmju novērtēšanā.
PI iestāžu vadītāji uzsvēra, ka ir jāuzlabo sadarbība starp PI iestādēm un
uzņēmumiem. Ciešāka sadarbība praktiski var izpausties dažādi, ne tikai,
nodrošinot darba vidē balstītu mācību iespējas un kopīgi vērtējot audzēkņu
iegūtās kompetences. PI iestāžu vadītāji vēlas palielināt pedagogu skaitu
uzņēmumos un vizīšu biežumu DVB mācību periodā. Sadarbība starp izglītības
iestādēm un darbavietām būtu jāuzlabo visos DVB mācību norises posmos, sākot
ar mācību programmu izstrādi un beidzot ar rezultātu novērtēšanu. PI iestāžu
vadītāji iesaka palielināt uzņēmumu atbildību darba vidē balstītās mācībās,
un vēlas veidotstabilu sadarbību. Lai gan sadarbība starp PI iestādēm un
uzņēmumiem ir ļoti nozīmīga, PI iestāžu vadītāji pieminēja arī grūtības organizēt
darbu un sadarboties ar lielu skaitu uzņēmumu. uzņēmumiem.
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Motivācija bija norādīta kā sadarbības un veiksmīgu DVB mācību pamatnosacījums.
PI iestāžu vadītāji aprakstīja vispirms uzņēmumu un pēc tam – audzēkņu motivāciju,
un ierosināja ieviest sistēmu, kas motivētu uzņēmumus sadarboties ar izglītības
iestādēm DVB mācību īstenošanā.. Darba devējiem jābūt ieinteresētiem mācīt
audzēkņus un jānodrošina un jāmotivē darbinieki, lai tie varētuveltīt audzēkņiem
pietiekami daudz laika. Arī audzēkņiem ir nepieciešama motivēšanas sistēma, jo ne
visi audzēkņi vēlas mācīties uzņēmumā. DVB mācību procesam būtu jābūt vienkāršam
tiem audzēkņiem, kuri vēlas mācīties darba vidē.

Būtiskāko sadarbības aspektu uzlabošana
Pirmkārt, atbildot uz vispārīgu jautājumu par DVB mācībām,dalībnieki norādīja, ka
DVB mācībām būtu jāpiešķir finansu līdzekļi. Otrkārt, PI iestāžu vadītāji norādīja,
ka uzņēmumu pienākums maksāt audzēkņiem minimālo algu un sociālo nodokli
pilnā apmērā apgrūtina DVB mācību ieviešanu. Jānodrošina veids, kā atvieglot
uzņēmumiem audzēkņu uzņemšanas procedūru. Viens no priekšlikumiem bija,
ka uzņēmumi maksā audzēkņiem stipendijas, nevis algu. Treškārt, PI iestāžu
vadītāji norādīja, ka PI iestādēm būtu jāpalīdz uzņēmumiem, uzņēmumu prakses
vadītāju sagatavošanā. Ceturtkārt, tā kā darba vidē balstītas mācības ir jauna
pieeja, būtu jāisteno projekti, izmēģinājumi un pētījumi par dažādiem DVB
mācību aspektiem.
PI iestāžu vadītāji arī uzsvēra, ka ar izglītību saistītajām ieinteresētajām pusēm
(izglītības politikas veidotājiem, darba devējiem, sociālajiem partneriem, PI
iestādēm) jābūt vienotai nostājai par darba vidē balstītām mācībām un par
to nozīmi profesionālajā izglītībā un ka dažādām jumta organizācijām būtu
jāinformē uzņēmumi un ar uzņēmumiem būtu jāsazinās par darba vidē balstītām
mācībām un būtu jāiedrošina uzņēmumi aktīvi sazināties ar PI iestādēm. Atbildot
uz praktiskiem jautājumiem, PI iestāžu vadītāji pieminēja vienošanās par darba
vidē balstītām mācībām, kā arī divpusējus vai trīspusējus līgumus un citas
organizatoriskas procedūras, kas nepieciešamas darba vidē balstītu mācību
īstenošanai.
“Lai nepārtraukti uzlabotu un īstenotu profesionālās izglītības mācību
programmas atbilstoši valsts, sociālo partneru un nozares pārstāvju
prasībām.” (SMLa 121–122)
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10.3. Prakses vadītāju tandēma mācības
Kopumā PI iestāžu vadītāji atzinīgi novērtēja pedagogu un uzņēmumu prakses
vadītāju tandēma jeb kopīgās mācības. Latvijas PI iestāžu vadītāji pozitīvāk
novērtēja prakses vadītāju tandēma mācības nekā Igaunijas un Lietuvas PI
iestāžu vadītāji (P = 0,075). Gandrīz 70 % PI iestāžu vadītāju atbildēja, ka prakses
vadītāju tandēma mācības uzlaboja izpratni par mācību programmas mērķiem
labi (58 %) vai teicami (11 %), savukārt 3,3 % iestāžu vadītāju uzskatīja, ka prakses
vadītāju kopīgās mācības nemaz nepalīdzēja izprast mācību mērķus, un 4,4 %
vadītāju nezināja atbildi uz šo jautājumu. 65 % PI iestāžu vadītāju atbildēja,
ka sadarbība mācību programmas izstrādes procesā, uzņēmumu prakses
vadītājiem un pedagogiem kopīgi izstrādājot mācību programmu, uzlabojās,
lai gan gandrīz 7 % vadītāju neuzskatīja, ka sadarbība mācību programmas
izstrādes procesā ir uzlabojusies, un 4,4 % vadītāju nezināja atbildi uz šo
jautājumu. PI iestāžu vadītāji (60 %) norādīja, ka prakses vadītāju kopīgo mācību
rezultātā uzlabojās uzņēmumu pārstāvju profesionālo kompetenču vērtēšanas
prasmes. 14,5 % vadītāju neuzskatīja, ka prakses vadītāju kopīgās mācības ir
uzlabojušas uzņēmumu pārstāvju vērtēšanas prasmes (6,7 %), nezināja atbildi
uz šo jautājumu (5,5 %) vai neatbildēja (2,2 %). PI iestāžu vadītāji arī norādīja,
kā prakses vadītāju kopīgo mācību ietekmē uzlabojās uzņēmuma pārstāvju
prakses vadīšanas prasmes. Pēc PI iestāžu vadītāju domām prakses vadīšanas
prasmes uzlabojās labi vai teicami (63 %), apmierinoši (28,9 %) vai neuzlabojās
(3,3 %), un 4,4 % vadītāju nezināja atbildi uz šo jautājumu. 70 % PI iestāžu
vadītāju uz jautājumiem par PI iestāžu un uzņēmumu sadarbību atbildēja, ka
prakses vadītāju tandēma mācību rezultātā sadarbība uzlabojās labi vai teicami.
Apmēram 23 % atbildēja, ka sadarbība uzlabojās apmierinošā līmenī un 5,6 %
nezināja atbildi uz šo jautājumu.

Prakses vadītāju mācību programmas saturs
Kvalitatīvie dati parādīja PI iestāžu vadītāju viedokli par prakses vadītāju tandēma
mācībām. PI iestāžu vadītāji izteica viedokli par mācību mērķiem, saturu un
īstenošanas gaitu. Atbildes tika iedalītas šādās grupās:
1) mācību mērķi (9);
2) mācību saturs (42);
• DVB mācību noteikumi un pārvaldība (12),
• mācību programma un standarti (13),
• pedagoģija DVB mācībās (17);
3) mācību īstenošana (13).
Pēc PI iestāžu vadītāju domām DVB mācību vadītāju sagatavošanas vispārīgais mērķis
ir “nepārtraukti uzlabot un īstenot profesionālās izglītības mācību programmas
atbilstoši valsts, sociālo partneru un nozares pārstāvju prasībām” (SMLa 121–122).
DVB mācību vadītāju sagatavošanas rezultātā būtu jāuzlabojas izpratnei par darba
vidē balstītu mācību sniegtajām iespējām, par ieguvumiem uzņēmumam, izglītības
iestādēm un audzēkņiem un par katras iesaistītās puses mērķiem un uzdevumiem
šo mērķu sasniegšanai. PI iestāžu vadītāji arī norādīja, ka mācības palīdz uzlabot
PI iestāžu un uzņēmumu mijiedarbību, komunikāciju un sadarbību. DVB mācību
vadītāju sagatavošanas galvenajam mērķim jābūt uzlabot prakses vadītāju zināšanas,
prasmes un kompetences.
Trīs galvenās mācību jomas: DVB mācību noteikumi un pārvaldība, mācību
programma un standarti un DVB mācību pedagoģiskie aspekti. PI iestāžu vadītāji
izcēla DVB mācību tiesiskā pamatojuma izskatīšanu un nepieciešamību pieņemt
darba vidē balstītu mācību un profesionālās mācības regulējošus nosacījumus. PI
iestāžu vadītāji arī uzsvēra, cik būtiski ir apzināties dažādu iesaistīto pušu tiesības
un pienākumus saistībā ar DVB mācību vadītāju sagatavošanu, kā arī to, ka mācību
nolūkā nepieciešami DVB mācību noteikumi un ka ir jāvienojas par šo noteikumu
izstrādi un pārvaldību.
DVB mācību vadītāju sagatavošanā būtu jāiekļauj arī mācību programmas un
standartu izmantošana. PI iestāžu vadītāji norādīja, ka DVB mācību vadītāju
sagatavošanas pamatā jābūt profesionālās izglītības programmām un standartiem.
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Ir jānovērtē mācību rezultātu atbilstība mācību programmai un jāzina, kā tos īstenot.
Respondenti sacīja, ka PI mācību programmas saskaņošana starp uzņēmumiem un
PI iestādēm un un mācību uzņēmumā nodrošināšana atbilst darba devēju prasībām.
DVB mācību vadītāju sagatavošanā būtu jāuzsver tas, ka īstenojot mācību programmu
izglītības iestādei un uzņēmumam jāņem vērā arī audzēkņu vajadzības.

Vislabākais DVB mācību vadītāju sagatavošanas organizēšanas veids
PI iestāžu vadītāji nosauca trīs svarīgākos DVB mācību vadītāju sagatavošanas
aspektus:
1) tandēma mācības (5);
2) mācību metodes (24);

PI iestāžu vadītāji norādīja, ka DVB mācību vadītājiem būtu nepieciešamas arī zināšanas
psiholoģijā un pedagoģijā, tāpēc DVB mācību vadītāju sagatavošanā būtu jāiekļauj
šādas mācību tēmas: saskarsmes psiholoģija, audzēkņu motivācija, andragoģija
un didaktika, teorētisko un praktisko zināšanu mijiedarbība un personālvadība.
Būtu padziļināti jāapgūst prasme novērtēt kompetences, sniegt atgriezenisko saiti
un atbalstu, jo prakses vadītāju prasmes šajos aspektos ir nepietiekamas un būtu
jāpilnveido. DVB mācību vadītāju sagatavošanā būtu jāiekļauj koučinga sesijas par to
kāatbalstīt audzēkņus, dot un saņemt atgriezenisko saiti un izprast prakses vadītāja
pienākumus. DVB mācību vadītājiem būtu jāspēj novērtēt audzēkņu kompetences
līmeni un to paaugstināt, atbilstoši vadot mācību procesu un nodrošinot teorētisko
un praktisko zināšanu apguvi uzņēmumā.
Attiecībā uz DVB mācību vadītāju sagatavošanu valda uzskats, ka mācībās jāizmanto
piemēri no dzīves. PI iestāžu vadītāji iesaka DVB mācību vadītāju sagatavošanā
sniegt konkrētu un skaidru informāciju un reālus piemērus un nodrošināt iespēju
prakses vadītājiem doties uz uzņēmumiem, lai iepazītu uzņēmumu un vērotu
prakses gaitu. Prakses vadītāju mācībām būtu jābūt aktuālām, praktiskām,
mērķtiecīgām, radošām un pielāgojamām, lai varētu mainīt mācību grafiku un
saturu atbilstoši dalībnieku kompetences līmenim. Būtu jānodrošina iespēja
prakses vadītāju sagatavošanā pārrunāt galvenos izaicinājumus un problēmas
saistībā ar DVB mācību īstenošanu, kā arī dalīties ar labas prakses piemēriem
un gadījumiem, ar kuriem saskārušies vietējie un citu valstu uzņēmumi. PI
iestāžu vadītāji uzskata, ka DVB mācību vadītāju sagatavošanai jābūt balstītai uz
nākotnes darba tirgus prognozēm, ņemot vērā pašreizējo situāciju un iespējamās
pārmaiņas. Šajā saistībā tika pieminēts darbs ar portāliem/platformām, migrantu
nodarbināšana, projekti, darba vietas dalīšana, klienti no tālām pasaules valstīm
un citi piemēri. Lai uzlabotu pieredzes apmaiņu, prakses vadītāju sagatavošanā
būtu jāiesaistās vairāku uzņēmumu pārstāvjiem.
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3) mācību struktūra (11).
PI iestāžu vadītāji sacīja, ka uzņēmumu un izglītības iestāžu prakses vadītāju
tandēma mācības ir noderīgas. Būtu jānodrošina biežākas uzņēmumu un izglītības
iestāžu pārstāvju tandēma mācības, lai uzlabotu sadarbību, konsekvenci un elastību
DVB mācību īstenošanā. PI iestāžu vadītāji arī ierosināja pedagogiem strādāt
uzņēmumosun pārstāvēt izglītības iestādi kā prakses vadītājiem.
“Vairāk kopīgu mācību uzņēmumu un izglītības iestāžu pārstāvjiem.”
(SMLi136)
“Savstarpēja mijiedarbība. Pedagogi strādā uzņēmumā un kļūst par
izglītības iestādes kursu vadītājiem.” (SMV159-160)
DVB mācību vadītāju sagatavošanā būtu jāizmanto uz iesaisti un sadarbību
vērstas metodes, piemēram, semināri, darbsemināri, lekcijas, meistarklases,
diskusijas, darbs grupās, darba grupas, praktiskais darbs un iestāžu apmeklējumi.
Tika uzsvērta arī nepieciešamība uzņēmumu prakses vadītājiem un pedagogiem
komunicēt klātienē un tas, ka ir nepieciešamas gan teorētiskas, gan praktiskas
mācības, modelējot dažādas situācijas, piemēram, problēmu risināšanu. Sagatavoti
DVB mācību vadītāji spēs atvieglot izglītības iestādē apgūtās teorijas pielietošanu
praksē. Papildus klātienes mācībām tika ierosināts īstenotarī attālinātas mācības
un pašmācība.
PI iestāžu vadītāji savās atbildēs pieminēja vairākus DVB mācību vadītāju kursu
struktūras aspektus. Bija priekšlikums sadalīt mācības vairākās dienās (piemēram, 4
+ 4 + 8), jo uzņēmumu prakses vadītājiem ir grūti atveltīt laiku daudzdienu kursiem..
Trīs dienu ilgas mācības ir ilgākais iespējamais laiks, un tika ierosinātas pat organizēt
vienas dienas mācības. PI iestāžu vadītāji nepievērsa īpašu vērību DVB mācību
vadītāju sagatavošanai nepieciešamajamlaikam un tikai norādīja, ka mācībām būtu
jābūt īsām un konkrētām.
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“Semināri, darbsemināri, tikšanās ar darbiniekiem un pārstāvjiem utt. “
(SMLi129) (SMLi154)
PI iestāžu vadītāji ierosināja vairākas mācību norises vietas. Pirmkārt, tika ierosināts
prakses vadītājus sagatavot izglītības iestādē. Otrkārt, tika ierosināts prakses
vadītājus sagatavot uzņēmumā. Treškārt, mācības varētu rīkot mācību telpās vai
darbavietā. Tika pieminētas arī profesionālo mācību dienas.

Kam būtu jāsagatavo prakšu vadītāji?
PI iestāžu vadītāji norādīja, kam, viņuprāt, būtu jāsagatavo DVB mācību vadītāji. Viņi
uzskaitīja DVB mācību vadītāju kursu vadītājiem nepieciešamās vispārīgās prasmes
un norādīja DVB mācību vadītāju sagatavošanas laikus.
PI iestāžu vadītāji uzsvēra trīs svarīgākos aspektus:
1) kursu vadītāju izglītība un pieredze (18);
2) atbildīgās organizācijas (11);

“Kursu vadītājam ir teicami jāpārzina mācību programma, jāprot novērtēt
kompetences un sniegt atgriezenisko saiti. Viņiem jāizmanto aktīvās
mācīšanās metodes un praktiski uzdevumi.” (SMV200-201)
PI iestāžu vadītāji, it īpaši Lietuvā, uzsvēra Izglītības un zinātnes ministrijas,
tirdzniecības un rūpniecības kameru un amatniecības organizāciju nozīmi DVB
mācību vadītāju sagatavošanā un ierosināja augstākajām valsts pārvaldes iestādēm
uzņemties atbildību un iesaistīties mācībās, kā arī definēt Atbildību par DVB mācību
vadītāju sagatavošanu.
PI iestāžu vadītāji vēlētos, lai kursu vadītāji būtu gan no izglītības iestādēm, gan
no uzņēmumiem: “Uzņēmumu vadītāji, kas faktiski nodrošina darba vidē balstītas
mācības, un profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji, kas organizē praktiskās
mācības” (SMLi271–273). Daži PI iestāžu vadītāji uzsvēra uzņēmumu nozīmi, un
uzskatīja, ka uzņēmumu prakšu vadītājiem ir aktuālas pzināšanas un pieredze
prakses vadīšanā. Daži PI iestāžu vadītāji uzsvēra arī izglītības iestāžu lomu darba
vidē balstītu mācību īstenošanā. Tika ierosināts arī izmantot mentoringu: “Kad
pedagogs ir mentors darbiniekam uzņēmumā, kurš ir atbildīgs par prakšu norisi.”
(SMV294-295) Mentorings tika pieminēts četrās atbildēs. Tika ierosināts arī DVB
mācību vadītāju sagatavošanai piesaistīt kursu vadītājus pedagogus no ārpuses

3) PI iestāžu un uzņēmumu loma (27).
PI iestāžu vadītāji uzsvēra, ka DVB mācību vadītāju kursu vadītājiem jābūt kvalificētiem,
kompetentiem un ar atbilstošām zināšanām un pieredzi. PI iestāžu vadītāji raksturoja
kursu vadītājiem nepieciešamās zināšanas un prasmes: pedagoģija, andragoģija,
didaktika, piemēram, tehnoloģijas, saskarsmes psiholoģija, eksperimentālās mācību
metodes, vērtēšana, atgriezeniskā saite un mācību programmas pārzināšana,
pieredze attiecīgajā nozarē, piemēram, tehniskajā vai rūpniecības nozarē, kā arī
pieredze jauniešu darbā, māceklībā un personālvadībā. Tika uzsvērts, ka kursu
vadītājiem jābūt pieredzējušiem speciālistiem un būtu jāpārzina DVB mācības
no uzņēmuma un no izglītības iestādes perspektīvas. Tika pieminēts arī, ka kursu
vadītājam jāspēj iedvesmot un jābūt pozitīviem un apveltītiem ar iztēli. Daži
komentāri bija par DVB mācību vadītāju kursu vadītāju formālo izglītību, uzsverot,
ka kursu vadītājiem nepieciešama atbilstoša kvalifikācija. DVB mācību vadītāji būtu
jāsagatavo pedagoģiskajā augstākās izglītības iestādē vai citā izglītības iestādē, kas
sagatavo topošos pedagogus.
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10.4. Audzēkņu mācības uzņēmumā
Vairāk nekā 72 % PI iestāžu vadītāju norādīja, ka audzēkņi labi vai teicami
sasniedz darba vidē balstītu mācību mērķus, un netika izteikts apgalvojums, ka
audzēkņi nespētu sasniegt mācībumērķus. Uz jautājumu par uzņēmumu pārstāvju
profesionālās izglītības un mācību programmas kompetencēm apmēram 42 % PI
iestāžu vadītāju atbildēja, ka uzņēmumu pārstāvju kompetences līmenis ir labs vai
teicams, un 53,4 % PI iestāžu vadītāju uzskata, ka kompetences līmenis ir apmierinošs
vai zemāks. Apmēram puse PI iestāžu vadītāju norādīja, ka uzņēmumi labi vai teicami
nodrošina mācību programmas mērķu sasniegšanu, bet otra puse sacīja, ka mērķi tiek
sasniegti apmierinoši vai zemākā līmenī. Uz jautājumu par audzēkņu kompetences
līmeņa paaugstināšanu darba vidē balstītu mācību laikā, lielākā daļa PI iestāžu
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vadītāju norādīja, ka audzēkņu uzdevumi uzņēmumā tiek pielāgoti, lai nodrošinātu
nepieciešamo kompetences līmeni. Vairāk nekā 53 % PI iestāžu vadītāju atzina,
ka kompetenču pilnveides process uzņēmumā ir labs vai teicams, bet 4,4 % PI
iestāžu vadītāju apgalvoja,ka audzēkņu kompetenču pilnveides uzdevumi nav
mainījušies. 67 % PI iestāžu vadītāju atbildēja, ka uzņēmumi labi vai teicami
attīsta mācību programmā aprakstītās profesionālās kompetences, un tikai 2,2 %
vadītāju sacīja, ka uzņēmumi nemaz neatbilst prasībām. Attiecībā uz uzņēmumu
atbalstu un audzēkņu mācīšanās procesa vadīšanu, 50 % PI iestāžu vadītāju sacīja,
ka uzņēmumu atbalsts audzēkņiem mācīšanās procesā ir apmierinošs vai atbalsta
nav. Atbildes par audzēkņu sistemātisku un mērķtiecīgu atbalstīšanu mācību
procesā no uzņēmumu puses bija krasi atšķirīgas – 7,8 % PI iestāžu vadītāju to
novērtēja teicami vai labi (apmēram 40 %) un 7,8 % respondentu to novērtēja
apmierinoši vai sacīja, ka atbalsts netiek sniegts (40 %). 13,3 % PI iestāžu vadītāju
uzskata, ka uzņēmumi nesagatavo savus darbiniekus audzēkņu prakses vadīšanai,
bet 51 % vadītāju sagatavotu darbinieku nodrošinājumu novērtēja apmierinoši,
bet citi – labi (23 %) vai teicami (6,7 %).

10.5. Darba vidē balstītu mācību attīstība
PI iestāžu vadītāji sniedza dažādus priekšlikumus DVB mācību turpmākajai attīstībai.
Atbildes bija ļoti izvērstas un uzsvēra dažādus aspektus. Tās tika iedalītas četrās
grupās un apakšgrupās:
1) DVB mācību struktūras faktori (19):
• sociālie (11),
• juridiskie (2),
• finanšu (6);
2) DVB mācību kvalitāte (9):
• DVB mācību attīstība (5),
• sagatavošana un DVB mācību process (4);

Gandrīz 86 % PI iestāžu vadītāju norādīja, ka izglītības iestādē apgūtās profesionālās
prasmes ļoti vai pilnībā atbilst darba tirgus pieprasījumam. Apmēram 13 % PI iestāžu
vadītāju prasmju atbilstību darba tirgum novērtēja apmierinoši.
PI iestāžu vadītāju atbildes par darba vidē balstītām mācībām parādījās arī
kvalitatīvajos datos. DVB mācību mērķis ir nodrošināt audzēkņiem kvalitatīvu izglītību
un profesionālās prasmes, lai viņi varētu iekļauties mainīgajos darba tirgus apstākļos.
Sistemātiskas ilgtermiņa mācības, kurās pamīšus iekļauti mācību periodi darbavietā
un PI iestādē, nāk par labu audzēkņiem. PI iestāžu vadītāji piedāvāja dažādus darba
vidē balstītu mācību modeļus.

3) darba devēju un PI iestāžu sadarbība (14):
• sadarbība un komunikācija (8),
• motivācija (6);
4) sagatavošana un DVB mācības (18):
• mācību veidi (15),
• pielāgojamība (3).

• Mācību programmas pirmo daļu (apmēram 60 %) īsteno PI iestādē. Pārējo
mācību daļu (apmēram 40 %) īsteno uzņēmumā, izglītības iestādē, veicot
mācīšanās rezultātu (apguves) starpposma novērtējumu.
• 1 mēnesis – teorētiskās mācības, 1 mēnesis – vizītes prakses vietā, un
pārējais laiks – pavadīts konkrētā darbavietā.
• Jauktais modelis: darbsemināri mācību iestādē un mentoringa sesijas /
demonstrācijas uzņēmumā, kur notiek praktiskās mācības.
• Praktiskās mācībasācības uzņēmumā būtu jāuzrauga augstākā līmeņa
vadītājiem.
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DVB mācību struktūras faktori
PI iestāžu vadītāji pieminēja dažādus DVB mācību struktūras faktorus un pauda
uzskatu, ka uzņēmumi nepietiekami atbalsta DVB mācības un ka sabiedrība vēl nav
gatava DVB mācībām. Arī ekonomiskā attīstība ietekmē DVB mācību ieviešanu:
stabilas vai augošas ekonomikas apstākļos tas ir vieglāk nekā vājas ekonomikas
gadījumā. Turklāt ir pārāk daudz neoficiāli reģistrētu darbinieku, un tas samazina darba
devēju ieinteresētību uzņemt audzēkņus. Viens no izaicinājumiem ir arī attieksmes
145

jautājums, jo audzēkņus uztver kā lēto darbaspēku, ko var izmantot uz uzņēmēju
labklājības celšanai. DVB mācību īstenošanu ietekmē arī uzņēmuma struktūra, tāpēc
ir jāpalielina mazo uzņēmumu iesaiste DVB mācībās. Vidējās profesionālās izglītības
audzēkņi pārstāv samērā zemu sociāli ekonomisko slāni, jo parasti nāk no šķirtām
ģimenēm vai dzīvo vieni, un šiem audzēkņiem ir nepieciešama cita veida palīdzība.
Jaunās paaudzes, it īpaši Z paaudze, izaicina iepriekšējās paaudzes, un tāpēc ir labāk
jāizprot cilvēku daudzveidība un pasaules kārtība.
PI iestāžu vadītāji uzskata, ka ir jānodrošina ekonomikas izaugsme un jāuzlabo
uzņēmējdarbības vide. Spēcīgāka uzņēmējdarbības vide palielina iespēju ieviest DVB
mācības. Būtu jāmaina arī attieksme pret DVB mācībām un audzēkņiem un jāsagatavo
speciālisti. Šī mērķa sasniegšanai plašākai auditorijai jāorganizē informatīvas
kampaņas, darbsemināri un konferences, lai veicinātu DVB mācību prestižu un
popularitāti. PI iestāžu vadītāji uzsvēra, ka DVB mācību sistēma ir mērķtiecīgi un
jāpilnveido.
Daži komentāri attiecās uz DVB mācību tiesiskā regulējuma izveidi, jo tas ir nepieciešams
DVB mācību ieviešanai un attīstībai. Būtu jāatrisina finanšu jautājumi, piemēram,
maksājot tiem, kas ir atbildīgi par prakses vadīšanu. PI iestāžu vadītāji ierosina
uzņēmējiem izmaksāt valsts garantētu atlīdzību vai noteikt nodokļu atvieglojumus,
vai audzēkņiem maksāt ar nodokļiem neapliekamas stipendijas. Audzēkņiem būtu
jāsaņem iztikas minimums. Stipendiju sistēma ir veids, kā audzēkņus piesaistīt
uzņēmumiem un noturēt darbā uzņēmumā arī pēc mācību beigām. PI iestāžu
vadītāji arī norādīja, ka profesionālās izglītības iestādēm nepieciešams finansējums
DVB mācību īstenošanai, jo lielākais slogs ir tieši izglītības iestādēm. Finansējums ir
nepieciešams audzēkņu un darba devēju atbalstam. Bija arī ierosinājums papildus
atalgot tos uzņēmuma darbiniekus, kas strādā ar audzēkņiem.

Viens no DVB mācību kvalitātes uzlabošanas veidiem ir nodrošināt audzēkņu, PI
iestāžu un uzņēmumu ciešu sadarbību, un viens no kvalitātes un pilnveides veidiem
ir arī trīs Baltijas valstu sadarbība.
Respondenti norādīja, ka kvalitatīvu DVB mācību norisei pamatā ir programma.
Pirmkārt, PI iestāžu vadītāji sacīja, ka uzņēmumiem būtu jāievēro un jānodrošina
prakses atbilstība visām PI mācību programmā definētajām apgūstamajām
kompetencēm. Uzņēmumiem būtu vairāk jāiesaistās mācību programmu izveidē un
jāpielāgo tās atbilstoši kvalifikācijai. Attiecīgi darba vidē balstītu mācību mērķi būtu
jāsalāgo ar konkrētas kvalifikācijas ieguve.Otrkārt, PI iestāžu vadītāji norādīja, ka
izglītības iestādēm būtu jābūt elastīgākām un jāmaina mācību programma atbilstoši
darba tirgus vajadzībām. Jābūt iespējai viegli pielāgot jauapstiprinātās programmas.
PI iestāžu vadītāji arī sacīja, ka izglītības iestādēm un uzņēmumiem būtu ciešāk
jāsadarbojas, lai izveidotu mācību programmu un lai sasniegtu DVB mācību mērķus.

Darba devēju un PI iestāžu sadarbība
PI iestāžu vadītāji uzsvēra, ka nepieciešams uzlabot sadarbību starp PI iestādēm
un uzņēmumiem un virzīties uz vēl kvalitatīvākas sadarbības veidošanu. Ciešāka
sadarbība var izpausties dažādi, ne tikai, nodrošinot audzēkņu darba vidē balstītas
mācības un sagatavojot kopīgu novērtējumu par audzēkņu kompetencēm. PI
iestāžu vadītāji vēlas palielināt pedagogu skaitu uzņēmumos un DVB mācību
periodā doties vizītēs uz uzņēmumiem biežāk.. Sadarbība starp izglītības iestādēm
un darbavietām būtu jāpilnveido visos posmos, sākot ar DVB mācību programmu
izstrādi un beidzot ar rezultātu novērtēšanu. PI iestāžu vadītāji iesaka palielināt
uzņēmumu atbildību darba vidē balstītu mācību īstenošanā, un uzsverilgstošas
sadarbības nozīmi. Lai gan sadarbība starp PI iestādēm un uzņēmumiem ir ļoti
nozīmīga, PI iestāžu vadītāji pieminēja arī grūtības darba organizēšanā un sadarbībā
ar lielu uzņēmumu skaitu.

DVB mācību kvalitāte
Lai nodrošinātu DVB mācību kvalitāti un stabilu attīstību ir jāievieš sistemātiska
vērtēšanas procedūra, lai apzinātu ar DVB mācību īstenošanu saistītos izaicinājumus
un nepieciešamos uzlabojumus. PI iestāžu vadītāji ierosināja veikt regulāras aptaujas,
lai uzraudzītu DVB mācību īstenošanu, apzinātu trūkumus un nepilnības, novērtētu
prakses vadītāju pieredzi un sagatavotu prakšu vadītājus konkrētās nozarēs, kā arī, lai
apkopotu veiksmīgus un labās prakses piemērus, ko varētuizvērtētfokusgrupās. Viens
no veidiem, kā iegūt informāciju un priekšlikumus, ir atgriezeniskās saites sniegšana.
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Motivācija bija norādīta kā sadarbības un veiksmīgas DVB mācību gaitas
pamatnosacījums. PI iestāžu vadītāji vispirms raksturoja uzņēmumu un pēc tam –
audzēkņu motivāciju, un rosināja ieviest sistēmu, kas motivētu uzņēmumus
sadarboties ar izglītības iestādēm DVB mācību īstenošanā. Darba devējiem jābūt
ieinteresētiem mācīt audzēkņus, kā arī jānodrošina un jāmotivē darbinieki, lai tie
varētu veltītaudzēkņiem pietiekami daudz laika.
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Sagatavošana un DVB mācības
Pirmkārt, PI iestāžu vadītāji norādīja, ka uzņēmumu vadītājiem nepieciešama labāka
izpratne parDVB mācībām un izglītības iestāžu un uzņēmumu lomuDVB mācībās.
Izglītības iestādes pienākums ir radīt priekšstatu par apgūstamo profesiju, attīstīt
komunikācijas prasmes un iztēli un īstenot kompetenču pieeju, taču uzņēmumu
pārstāvjiem būtu jāsaprot, ka dažas lietas var iemācīt tikai darba gaitā. Otrkārt,
būtu jāsagatavo uzņēmumu darbinieki,it īpaši prakšu vadītāji, treneri un mentori.
PI iestāžu vadītāji norādīja, ka uzņēmumu darbinieki nevēlas būt pedagogi, tāpēc
viņiem irnepieciešams iegūt pedagoģiskās iemaņas un jāizprot uzņēmuma prakses
vadītāja loma un uzdevumi.
Atbildot uz jautājumu par darba vidē balstītu mācību norisi, PI iestāžu vadītāji
ierosināja 50 % no mācību laika nodrošināt uzņēmumā un 50 % – izglītības iestādē.
Viens no ierosinājumiem bija arī mācības organizēt tā, lai audzēkņi 2–3 dienas
pavadītu uzņēmumā, bet pārējo laiku – izglītības iestādē. Daudzi respondenti
norādīja, ka DVB mācību modelis būtu jāturpina īstenot arī turpmāk.. Atbildot
uz jautājumu par pedagogu prasmēm un sagatavošanu, respondenti atbildēja,
ka visiem pedagogiem nepieciešama DVB mācību pieredze un arī profesionālās
izglītības iestāžu darbiniekiem nepieciešama sagatavošana. Ir arī nepieciešams
izstrādāt izglītības iestādēm un uzņēmumiem paredzētuspēc metodoloģiskos
materiālus.

11. UZŅĒMUMU VADĪTĀJU VIEDOKLIS PAR
DVB MĀCĪBU VADĪTĀJU SAGATAVOŠANU
Irmeli Maunonena-Eskelinena (Irmeli Maunonen-Eskelinen)
Ar anketas palīdzību tika apkopoti uzņēmumu vadītāju dati, lai analizētu vadītāju
pieredzi un viedokli par DVB mācībām.

11.1. Respondenti
Anketu aizpildīja 90 Igaunijas, Latvijas un Lietuvas uzņēmumu vadītāji: gandrīz 45 %
bija no Latvijas, 38 % – no Lietuvas un 17 % – no Igaunijas (19. tabula). 19. tabulā
apkopoti galvenie parametri un trūkstošā informācija.

PI iestāžu vadītāji uzsvēra, ka darba vidē balstītu mācību plānam jābūt elastīgam.
Jāņem vērā tas, ka daudzus ar DVB mācību īstenošanu saistītus aspektus nav
iespējams iepriekš prognozēt.
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19. tabula. Respondentu-uzņēmumu vadītāju galvenie parametri

Parametrs
Valsts

Uzņēmuma lielums:
darbinieku skaits

Amats uzņēmumā

Līmeņi
1. Igaunija

Biežums
15

Biežums, %
16,7

2. Latvija

40

44,4

3. Lietuva
1–9

34
23

37,8
25,6

10–49

25

27,8

50–100

11

12,2

101–250

11

12,2

251 vai vairāk
1. Īpašnieks

19
25

21,1
27,8

2. Vadītājs

39

43,3

3. Vidēja līmeņa
vadītājs

13

14,4

3

3,3

6

6,7

2
4

2,2
4,4

26

28,9

7–10

17

18,9

11 vai vairāk
1. Vīrietis

42
35

46,7
38,9

0

55
47

61,1
52,2

Visvairāk respondentu (41,1 %) darbojas tehniskajā nozarē (20. tabula), un vairāk
nekā 55 % respondentu bija sievietes.

0

43

47,8

4

4,4

44

48,9

21

23,3

Apmēram 62 % respondentu atbildēja uz atvērtajiem jautājumiem (21. tabula), taču
jāņem vērā, ka vismazāk atbildētais jautājums papildina atbildes, ja respondents
atbildēja “nē” vai “apmierinoši” uz jautājumu par izglītības un darba līdzvērtību.
65,6–75,6 % respondentu atbildēja uz visiem pārējiem atvērtajiem jautājumiem.
21. tabulā redzams, ka viena trešdaļa respondentu bija no Latvijas, viena piektā
daļa – no Lietuvas, un apmēram viena sestā daļa – no Igaunijas.

20
3

22,2
3,3

7

7,8

15

16,7

4–5

20

22,2

Vismaz 6 gadus

42

46,7

4. Speciālists
5. Meistars
Uzņēmumā nostrādāto 0–1
gadu skaits
2–6

Dzimums

2. Sieviete
Vai respondents pašlaik 1. Jā
ir uzņēmuma prakses
2. Nē
vadītājs?
Cik PI iestāžu audzēkņi 0
uzņēmumā tiek
1–3
pieņemti praksē gada
laikā?
4–6
7 vai vairāk
Nesadarbojas

Cik gadus jūsu
pārstāvētais uzņēmums
0–1
sadarbojas ar PI
iestādēm?
2–3

150

Trūkstošie
1

Anketu galvenokārt aizpildīja mazo un vidējo uzņēmumu pārstāvji (77,8 %). 53,4 %
uzņēmumu bija mazie uzņēmumi, kuros strādā mazāk nekā 49 darbinieki, 25,6 % bija
mikrouzņēmumi. Lielākajai daļai respondentu (65,6 %) bija liela pieredze – vairāk
nekā septiņu gadu darba pieredze. 93,4 % uzņēmumu bija iepriekš sadarbojušies ar
PI iestādēm, un lielākā daļa uzņēmumu (94,4 %) bija uzņēmuši audzēkņus praksēs.

1

20. tabula. Uzņēmuma vadītāju pārstāvētā nozare

Nozare

2

1

1

Tehniskā nozare (būvniecība, metālapstrāde,
transporta nozare, informācijas tehnoloģijas
utt.)
Pārtikas nozare
Tekstilizstrādājumu un apģērbu nozare
Uzņēmējdarbības vadība
Viesnīcu, restorānu un tūrisma nozare
Sociālie pakalpojumi
Veselība, sports un skaistums
Vide un vides resursi
Amatniecības un mākslas nozare
Kultūra
Cits variants
Kopskaits

Daudzums Procenti
37

41,1 %

4
3
3
10
0
14
0
1
0
14
86

4,4 %
3,3 %
3,3 %
11,1 %
0%
15,6 %
0%
1,1 %
0%
15,6 %
95,8 %

Trūkstošie
4

4,4 %

3
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11.2. Sadarbība ar PI iestādēm

21. tabula. Atvērta tipa jautājumu respondenti

Atvērtā veida
jautājums
12. jautājums.
Mācību un darba
dzīves atbilstība
19. jautājums. Kā
jūsu pārstāvētajā
valstī būtu jānotiek
sadarbībai darba vidē
balstītu mācību jomā?
22. jautājums.
Kādi no uzņēmuma
viedokļa ir pozitīvi
secinājumi par
darbavietas prakses
vadītāju tandēma
mācībām?
23. jautājums. Kādam
būtu jābūt mācību
saturam?
24. jautājums. Kāds
būtu vislabākais
mācību organizēšanas
veids?
25. jautājums. Kam
būtu jāvada mācības?

Igaunija

Latvija

Lietuva

Kopskaits Trūkstošie

f
8

f%
8,8

f
1

f%
1,1

f
5

f%
5,6

f
14

f%
15,6

f
76

f%
84,4

13

14,4

31

34,3

20

22,2

64

71,1

26

28,9

11

12,2

35

38,9

22

24,4

68

75,6

22

24,4

11

12,2

29

32,2

19

21,1

59

65,6

31

34,4

11

12,2

30

33,3

20

22,2

61

67,8

29

32,2

Galvenie sadarbības veidi (22. tabula): jaunu darbinieku pieņemšana darbā;
audzēkņu darba vidē balstītas mācības / mācības darbavietā; sadarbība prakses laikā
(22. tabula).
22. tabula. Vēlamie un iespējamie sadarbības veidi ar PI iestādēm

10

11,1

31

34,3

22

24,4

63

70

27

30

26. jautājums.
11 12,2 28 31,1 20 22,2 59 65,6 31 34,4
Kas uzņēmumiem
ir nepieciešams
audzēkņu vadīšanai
darbavietā?
Kopskaits 75
185
128
388
242
12 %
30 %
20 %
62 %
38 %
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Statistikas dati liecina, ka lielākā daļa uzņēmumu vadītāju bija apmierināti ar
uzņēmuma un izglītības iestāžu sadarbību. Vīrieši (30 %) sadarbību ar izglītības
iestādēm novērtēja labāk nekā sievietes (22 %). 63 % uzņēmumu vadītāju atbildēja,
ka saņēma no izglītības iestādēm informāciju par darba vidē balstītu mācību
mērķiem, taču gandrīz 7 % uzņēmumu vadītāju nebija saņēmuši nekādu informāciju.
71 % uzņēmuma vadītāju sacīja, ka audzēkņu prakses vadīšanas norise bija atrunāta
un saskaņota ar izglītības iestādi. 85 % uzņēmumu vadītāju norādīja, ka uzņēmuma
un izglītības iestāžu atbildības jomas bija sadalītas, bet apmēram 5 % uzņēmumu
vadītāju nebija nekādas informācijas par audzēkņu prakses vadīšanu un par
uzņēmuma un izglītības iestādes atbildību. 11 % uzņēmumu vadītāju ar izglītības
iestādēm nebija pārrunājuši audzēkņu kompetenču novērtējumu. Lai gan uzņēmumu
vadītāji kopumā bija apmierināti ar sadarbību ar izglītības iestādēm, novērtējuma
aspekts tomēr bija būtisks – apmēram 50 % uzņēmumu vadītāju bija informēti,
bet pārējie saņēma nepilnīgu informāciju (24,4 %), nezināja atbildi uz šo jautājumu
(6,7 %) vai neatbildēja (6,7 %). Tas, cik ilgi uzņēmumi sadarbojas ar PI iestādēm,
neietekmēja viedokli par sadarbības kvalitāti (P = 0,843), tātad ilgtermiņa sadarbība
nebūt negarantē pozitīvu vērtējumu.

Parametrs
Jauni darbinieki
Darba vidē balstītas mācības / praktiskās mācības uzņēmumā
Sadarbība prakses laikā
Audzēkņu mācību vizītes uzņēmumā
Vasaras darba nodrošināšana audzēkņiem
Audzēkņu stipendijas
Speciālistu lekcijas PI iestādēs
Līdzdalība audzēkņu kompetences līmeņa noteikšanā
Dalība PI iestāžu darba grupās
Lekcijas PI iestāžu pedagogiem un prakšu vadītājiem
PI iestāžu sponsorēšana, finansiālais atbalsts
Tematu ieteikšana audzēkņu projektiem
PI iestāžu audzēkņu veidotu ziņojumu un projektu pasūtīšana

Biežums
38
35
34
29
25
21
20
19
17
13
12
10
3

%
14
13
12
10
9
8
7
7
6
5
4
4
1
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Profesionālo skolu audzēkņu veidotu ziņojumu un projektu pasūtīšana bija viena no
vismazāk vēlamajām sadarbības formām starp uzņēmumiem un izglītības iestādēm.
Tādejādi var secināt,ka uzņēmumu vadītāji uzskata, ka PI iestādes nespēj piedāvāt
uzņēmumiem izdevīgas sadarbības formas.
Uzņēmumi par nozīmīgāko ieguvumu no sadarbībasar PI iestādēm un audzēkņiem
uzskata iespēju piesaistīt un sagatavot sev jaunus darbiniekus (23. tabula). Kopumā
audzēkņi netiek uztverti kā pagaidu darbinieki, lai gan daži uzņēmumu vadītāji
ierosināja, ka audzēkņi var kompensēt pastāvīgo darbinieku trūkumu.
23. tabula. Uzņēmumu ieguvums no sadarbības un audzēkņiem

Parametrs
Jauni darbinieki
Sadarbība ar PI iestādēm
Jaunu darbinieku piesaiste uzņēmumam
Iesaistīšanās profesionālajā izglītībā
Pozitīva tēla veidošana un saglabāšana
Darbinieku kompetences līmeņa uzturēšana īstenojot
prakšu vadīšanu
Klientu skaita pieaugums pateicoties audzēkņu darbam
Iekavēto darbu pabeigšana pateicoties audzēkņu darbam
Audzēkņi kā bezmaksas darbaspēks

Biežums
78
63
61
52
46
46

Biežums, %
19,5
15,7
15,2
13
11,5
11,5

24
21
10

6
5,2
2,5

Kvalitatīvie dati apstiprina šos kvantitatīvos datus. Uzņēmumu vadītāji, atbildot
uz atvērtajiem jautājumiem, uzsvēra, ka darba vidē balstītas mācības dod iespēju
iepazīt audzēkņus kā iespējamos darbiniekus un līdzstrādniekus, lai izvēlētos
vislabākos darbiniekus, t. i., tos, kam ir darbā nepieciešamās atbilstošās prasmes un
uzņēmumam noderīgas, jaunas zināšanas.

“Uzņēmumiem ir izdevīgi sadarboties ar potenciālajiem darbiniekiem, un
tiem ir iespēja parādīt audzēkņiem darba apstākļus, atstāt labu iespaidu
un mainīt audzēkņu viedokli – pat to audzēkņu viedokli, kuri līdz šim nebija
apsvēruši domu strādāt attiecīgajā uzņēmumā.” (CML225–227)

Sadarbības uzlabošana
Kvalitatīvie dati ietvēra arī respondentu priekšlikumus sadarbības uzlabošanai darba
vidē balstītās mācībās. 34,3 % atbilžu iesniedza respondenti no Latvijas, 22,2 % – no
Lietuvas un 14,4 % – no Igaunijas.
Uzņēmumu vadītāju atbildes tika sadalītas šādās grupās un apakšgrupās:
• vispārīgs viedoklis (10);
• sadarbība (22):
o komunikācija (10),
o vienošanās (4),
o sadarbības veidi (8);
• finanšu resursi (8);
• noteikumi (1);
• mācību programma (11);
• audzēkņi (2);
• DVB mācību vadītāji (2);
• publiskā informācija (2).

“Uzņēmumu pārstāvji novērtē audzēkņus kā potenciālos līdzstrādniekus,
tāpēc sadarbība, zināšanu nodošana un praktiski padomi ir ikdienas
neatņemama sastāvdaļa.” (CMLi143–144)
Uzņēmumu vadītāji arī pieminēja, ka darba vidē balstītas mācības uzlabo uzņēmuma
tēlu, jo uzņēmumi apmācot audzēkņussagatavo kvalificētus speciālistus. Darba vidē
balstītu mācību laikā audzēkņi var iepazīt darba apstākļus, kas var palīdzēt pieņemt
lēmumu par pastāvīgu darbu uzņēmumā.
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Uzņēmumu vadītāji izteica viedokli par darba vidē balstītām mācībām un sacīja, ka
viņi ir diezgan apmierināti ar pašreizējo situāciju un sistēmas attīstību. Taču daži
uzņēmumu vadītāji vēlētos ciešāku sadarbību starp uzņēmumiem un izglītības
iestādēm, tāpēc uzskata, ka ir nepieciešami uzlabojumi un ka tos varētu panākt,
īstenojot dažādus projektus.
“Pašreizējā sadarbība ir apmierinoša.” (CML101)
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Atbildot uz jautājumu par sadarbību, uzņēmumu vadītāji pieminēja komunikāciju
un nepieciešamību pēc papildu informācijas par darba vidē balstītām mācībām.
Uzņēmumu vadītāji labprāt saņemtu informāciju no izglītības iestādēm, piemēram,
par darba vidē balstītu mācību mērķiem un par aktuāliem jautājumiem, un vairāk arī
citu informāciju. Tas lieksecināt, ka uzņēmumu vadītājinesaņēma pietiekami daudz
informācijas, tāpēc sniedza vairākus ierosinājumus.
“Saistībā ar praksēm, mūs satrauc sekojošais: 1. Nepietiekama informācija
par prakses līgumiem (tostarp par prakses specifiku, gaitu utt.). 2. Līgumā
nav definēti prakses mērķi, un audzēkņiem tie nav zināmi. 3. Sadarbība starp
uzņēmumiem un izglītības iestādēm ir nepilnīga (izglītības iestādes pārāk
vēlu paziņo prakses laiku).” (CMV72–75)
Uzņēmumu vadītāji izvērtēja līgumus un to, kā tiek koordinēts darba vidē balstītu
mācību process uzņēmumā un izglītības iestādē, un ierosināja noteikt atbildīgo
personu, kas koordinētu šo sadarbību un darbotos gan uzņēmuma, gan izglītības
iestādes interesēs. Turklāt līgumam jābūt tādam, lai audzēkņi varētu “brīvi apgūt
praksi un iejusties apgūstamās profesijas pārstāvja lomā, lai zinātu, kas viņus sagaida
darba dzīvē” (CML117–119). Uzņēmumu vadītāji arī uzskata, ka būtu jāprecizē, tas,
ko no šī procesa sagaida audzēkņi un uzņēmumi un kas viņiem ir nepieciešams,
un ka izglītības iestādēm būtu labāk jāizskaidro iespējamie sadarbības veidi.
Piemēram:
“Izglītības iestāžu darbiniekiem būtu regulāri jādodas vizītēs uz
uzņēmumiem, jāseko audzēkņu profesionālajai izaugsmei, kā arī jāsagatavo
un jāpielāgo mācību programma.” (CMLi35–36)
“Organizēt audzēkņu praktiskās mācības uzņēmumā, mācīt viņus strādāt
atbilstoši mācību programmai un uzņēmuma prasībām attiecīgajā
specialitātē.” (CMLi39–40)
“Vairāk sadarboties mācību programmas izveides procesā, biežāk organizēt
mācības uzņēmumā, lai palīdzētu audzēkņiem iepazīt dažādus uzņēmumus
un pieņemt patstāvīgus lēmumus.” (CMLi4849)
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Izglītības iestāžu un darbavietu ciešāka sadarbība varētu arī motivēt, mudināt un
iedrošināt uzņēmumus, pārliecināt audzēkņus turpināt darbu izvēlētajā profesijā
un palielināt iespējamību, ka audzēkņi izvēlēsies strādāt attiecīgajā uzņēmumā.
Uzņēmumu vadītāji papildus iepriekš tekstā minētajiem sadarbības veidiem iesaka
sekmēt sadarbību arī citos līmeņos: starp izglītības iestādēm, uzņēmumiem,
pašvaldībām un citām organizācijām.

Būtiskāko sadarbības aspektu uzlabošana
Uzņēmumu vadītāji pauda viedokli par finansiālu atbalstu, aplūkojot jautājumu
no dažādām perspektīvām.. Pirmkārt, viņi uzskata, ka finansiāls atbalsts motivētu
uzņēmumus uzņemt audzēkņus praksēs. Otrkārt, viņi norāda, ka uzņēmumiem
nepietiek materiālu, lai nodrošinātu kvalitatīvas mācības, un tiem nav papildu
aprīkojuma, ko varētu lietot audzēkņi, jo esošās iekārtas nepieciešamas ražošanā.
Visbeidzot uzņēmumu vadītāji pieminēja arī nodokļus, kas ir apgrūtinājums
uzņēmumiem, un ierosināja samazināt nodokļus.
“Darba vidē balstītas mācības ir ļoti vajadzīgas un efektīvas, taču būtu
nepieciešami papildu resursi, piemēram, iekārtas, datori un citi resursi,
lai audzēkņiem nodrošinātu piekļuvi iekārtām, programmām un citām
lietām, kas audzēkņiem nepieciešamas mācību procesā. Jārod iespēja
atbrīvot iekārtas, taču ātrā ražošanas procesā to ir ļoti grūti izdarīt.”
(CMV67–71)
Tika pieminēts arī noteikumu trūkums. Viens no šķēršļiem veiksmīgai sadarbībai bija
tiesiskā regulējuma neesamība.
Kopumā uzņēmumu vadītāji uzskata, ka darba vidē balstītas mācības ir svarīgas un
ka ir daudz priekšrocību iespējai sagatavot topošos speciālistus īstā darba vidē, kur
audzēkņi var iepazīt darba ikdienu un apgūtprofesionālas prasmes. Viņi uzskata,
ka darba vidē balstītas mācības būtu jāizvērš, teorētiskos priekšmetus jāagūst
izglītības iestādē, bet praktiskās iemaņas – uzņēmumā. Attiecīgi mācību process
būtu jāorganizē tā, lai uzņēmumā apgūtās prasmes, tiktu pamatotas ar teorētisko
zināšanu bāzi, ko apgūtu izglītības iestādē, piemēram, to apmeklējot vienu dienu,
bet pārējo DVB mācību laiku pavadot uzņēmumā. ierosināts arī cikliskais modelis,
paralēli nodrošinot mācības uzņēmumā un mācības izglītības iestādē. Biežākas
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mācoties uzņēmumā var palīdzēt audzēkņiem apgūt amata praktiskās iemaņas.
Uzņēmumu vadītāji vēlas, lai darba vidē balstītu mācību grafiks būtu elastīgāks
un lai mācību process tiktu plānots, ņemot vērā uzņēmumu iespējas. Bija arī
priekšlikums darba vidē balstītas mācības īstenot viena uzņēmuma dažādās
nodaļās un dažādos amatos.
“Darba vidē balstītas mācības būtu jāizvērš. Šajā profesijā praktiskās mācības
ir daudz svarīgākas, nekā tās ir paredzētas pašreizējā mācību programmā.
Būtu jāpalielina praktisko mācību nozīme, neatkarīgi no praktisko iemaņu
apguves vietas.” (CML103–106)
Uzņēmumu vadītājiem ir nepieciešams atbalsts un zināšanas par darba vidē
balstītām mācībām.
“Uzņēmumiem, kas var un vēlas uzņemt audzēkņus, būtu jānodrošina
atbalsts un mācības.” (CML107–108)
Viņi arī norādīja uz nepieciešamību motivēt audzēkņus, lai viņi pozitīvi vērtētu
darba vidē balstītas mācības. Uzņēmumu vadītāji uzskata, ka ar plašsaziņas līdzekļu
starpniecību sabiedrība būtu labāk jāinformē par darba vidē balstītām mācībām.

11.3. Prakses vadītāju kopīgas mācības
Kopumā statistikas dati liecina, ka uzņēmumu vadītāji atzinīgi vērtē darba vidē
balstītu mācību prakses vadītāju tandēma mācības. Apmēram 65 % uzņēmuma
vadītāju norādīja, ka šo mācību rezultātā ir saprotamāki mācību programmas
mērķi, ir uzlabojušās profesionālo kompetenču vērtēšanas prasmes, ir uzlabojušās
vadīšanas un vērtēšanas prasmes. Turpretī apmēram 20 % uzņēmumu vadītāju
sacīja, ka uzņēmuma pārstāvju novērtēšanas prasmes nemaz nav uzlabojušās (4,4 %),
vai respondenti neatbildēja (11,1 %) vai nezināja atbildi uz šo jautājumu (4,4 %).
Apmēram 15 % uzņēmumu vadītāju neuzskatīja, ka prakses vadītāju kopīgās mācības
būtu palīdzējušas izprast mācību programmu (6,6 %), nezināja atbildi uz šo jautājumu
(3,3 %) vai neatbildēja (5,6 %). Atbildot uz jautājumu par vadīšanu un prakses
vadītāju prasmēm, 4,4 % uzņēmumu vadītāju norādīja, ka prakses vadītāju kopīgo
mācību rezultātā šīs prasmes nav uzlabojušās, nezināja atbildi (3,3 %) vai neatbildēja
uz šo jautājumu (6,7 %). Gandrīz 60 % vadītāju uzskatīja, ka prakses vadītāju kopīgās
mācības palīdzēja veidot mācību programmu kopā ar PI iestādēm, bet apmēram 11 %
respondentu sacīja, ka prakses vadītāju kopīgās mācības nepalīdzēja labāk sadarboties
mācību programmas izveides procesā, 4,4 % uzņēmumu vadītāju nezināja atbildi,
un 7,8 % vadītāju uz šo jautājumu neatbildēja. Uzņēmumu vadītājiem no Latvijas
(50 %) bija labāks iespaids par prakses vadītāju tandēma mācībām un sadarbību ar PI
iestādēm nekā Igaunijas respondentiem (25 %).
Kvalitatīvie dati deva iespēju apkopot respondentu viedokli par prakses vadītāju
tandēma mācībām. Uzņēmumu vadītāju atbildes tika iedalītas šādās grupās:
o uzņēmuma prakses vadītāju kopīgas mācības (33);
o savstarpēja sapratne (18);
o audzēkņu prakses vadīšana (7);
o DVB mācību vadītāju kompetences (6);
o citi aspekti (2).
Uzņēmumu vadītāji izteica viedokli par prakses vadītāju tandēma mācību priekšrocībām,
uzsvēra komunikācijas nozīmīgumu ar izglītības iestādēm un savstarpējās sapratnes
veicināšanu. Viņi atzina, ka uzņēmumu pārstāvji guva labāku priekšstatu par izglītības
sistēmu un pedagogu darbu un viedokli. Kopīgās mācības arī veicināja izpratni par darba
vidē balstītām mācībām, to mērķiemno uzņēmumu un izglītības iestāžu perspektīvas.
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Uzņēmumu vadītāji uzskata, ka uzņēmuma prakses vadītāju kopīgas mācības ir
iespēja iegūt jaunu pieredzi, uzzināt citu iesaistīto pušu viedokli, iepazīt kolēģus,
risināt kopīgas problēmas un rast jaunas idejas. Tā ir iespēja pilnveidot sadarbību
starp uzņēmumiem un izglītības iestādēm. Abas puses pārrunāja un precizēja
atbildības jomas. Uzņēmumu vadītāji uzsvēra sadarbības nozīmi un norādīja, ka
mācības uzlaboja darbinieku prasmes vadīt darba vidē balstītu mācību norisi.
“Darba vidē balstītu mācību vadības prasmes. Izpratne par to, kāda ir
nozīme sadarbībai ar profesionālās izglītības iestādēm. Iespēja satikt līdzīgi
domājošus, mūsdienīgus nozares pārstāvjus.” (CML210–211)
Uzņēmumu vadītāji novēroja, ka pēc mācībām DVB mācību vadītāju prasmes bija
uzlabojušās. Prakses tandēma mācību dalībnieki sacīja, ka viņi labāk saprata audzēkņu
vadības principus, un it īpaši zināja, kam jāpievērš uzmanība, un kā sniegt atgriezenisko
saiti. Mācību rezultātā uzlabojās arī uzņēmumu prakses vadītāju prasme noteikt
audzēkņa sagatavotību un ieteikt nepieciešamās mācības. DVB mācību vadītāji arī
labāk izprata darba vidē balstītu mācību norises gaitu, to, novērtēt jauniešu prasmes
un ar viņiem komunicēt. Mācībās tika iegūta arī cita noderīga informācija, kas palīdzēs
uzlabot sadarbību ar audzēkņiem. Audzēkņi pozitīvi novērtēja DVB mācību vadītāju
darbu. Uzņēmumu vadītāji uzskatīja, ka galvenā mācību priekšrocība ir iespēja apgūt
prakses vadīšanas prasmes, nodot savas zināšanas un sniegt atgriezenisko saiti.
“Ņemot vērā dalībnieku atsauksmes, viņi labāk saprot vadīšanas procesu,

Kopīgo mācību programmas saturs
Uzņēmumu vadītāji izteica viedokli par DVB mācību vadītāju sagatavošanas
programmas saturu un par audzēkņu praktiskajām mācībām kopumā. Atbildes tika
sadalītas trīs kategorijās, un komentāri par audzēkņu profesionālo izglītību tika
apvienotas vienā. Tika iegūtas šādas kategorijas:
• DVB mācību vispārīgs raksturojums (16);
• saturs (20);
o pedagoģija (10);
o teorētiskās mācības un prakse (6);
o noteikumi (4);
• DVB mācību vadītāju sagatavošanas attīstība (2).
Kopumā uzņēmumu vadītāji bija diezgan apmierināti ar mācību programmu, tomēr
uzskaitīja dažus aspektus, kas vēl tajā būtu jāiekļauj. Pirmkārt, vadītāji apgalvo, ka
mācībām būtu jābūt īsām, kodolīgām, saturīgām un saprotamām, jo uzņēmumu
pārstāvjiem nav laika piedalīties, piemēram, garos semināros. Viņi arī vēlētos, lai
mācības būtu viegli pieejamas un vienkāršas. Otrkārt, uzņēmumu vadītāji sacīja, ka
DVB mācību programmai jābūt saprotamai gan izglītības iestāžu, gan uzņēmumu
pārstāvjiem. Treškārt, viņi norādīja, ka vadītāju sagatavošanai jābūt jēgpilnai,
saistošai un dinamiskai.

zina, kam jāpievērš uzmanība un kā sniegt atgriezenisko saiti.” (CMV180–181)
Runājot par DVB mācību vadītāju kompetenču pilnveidi, kopīgās mācības deva
iespēju iegūt jaunas,padziļināt esošās zināšanas,, unpieredzi,dibināt kontaktus ar
citiem uzņēmumoiem. Mācību laikā radās idejas jauniem sadarbības projektiem.
“Esošo zināšanu papildināšana, padziļināšana un jaunu kompetenču
apguve.” (CMLi149)
Uzņēmumu vadītāji pieminēja profesionālās izglītības kvalitāti un darba vidē balstītu
mācību nozīmi un uzsvēra, ka galvenais uzdevums ir nodrošināt labi sagatavotus
speciālistus.
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Uzņēmumu vadītāji uzskaitīja dažādus viņiem aktuālus ar DVB mācību vadītāju
sagatavošanu saistītus pedagoģiskos jautājumus. Viņi uzskata, ka ir nepieciešams
apgūt mūsdienu jaunatnes psiholoģiju un uzlabot audzēkņu motivāciju, un vēlas
zināt, kā sagatavoties mācībām, kā organizēt mācību gaitu un attīstīt individuālas
mācību programmas. Respondenti arī minēja prasmes, kas nepieciešamas, lai
jauniešiem nodrošinātu kvalitatīvu pedagoģisko atbalstu un lai sniegtu atgriezenisko
saiti. Uzņēmumu vadītāji uzskata, ka DVB mācību vadītāju sagatavošanā jāiekļauj arī
inovatīvas mācību metodes darbā ar audzēkņiem.
“Individuālu programmu izveide. Audzēkņu motivācijas uzlabošana.
Sadarbība.” (CML288–289)
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Uzņēmumu vadītāji uzsvēra, ka “nepieciešamas ne tikai teorētiskās, bet arī praktiskās
mācības” (CML304). Viņi vēlas apgūt ne tikai teoriju, bet vēlas apgūt arī praktiskas
metodes un uzzināt citu dalībnieku pieredzi. Tika pieminēti arī ar DVB mācību vadītāju
sagatavošanu saistītie tiesību akti.. Uzņēmumu vadītāji vēlējās vairāk uzzināt par
tiesību aktiem, regulējumu un administratīviem jautājumiem.
“Vairāk dokumentu aizpildīšanas piemēru.” (CMLi260)
“Vairāk tiesību aktu.” (CMLi262)
Lai varētu pilnveidot mācību saturu, uzņēmumu vadītāji ierosināja veikt novērtējumu
un īstenot novērtējumam atbilstošus uzlabojumus. Tika pieminēta arī prakses
vadītāju mācību programmas struktūra, un tika ierosināts to dalīt divās daļās:
pirmā, vispārīgā daļa potenciālajiem prakses vadītājiem, un, otrā, darbs ar konkrētu
specialitāšu programmām.
“Būtu jāņem vērā dalībnieku atsauksmes, un jāveic atbilstošas
izmaiņas.” (CMV269–270)
“Pirmkārt, vispārīgā daļa, kas jāapgūst visiem potenciālajiem prakses
vadītājiem, un, otrkārt, mācības sadalot dažādās specialitātēs atbilstoši
prakses vadītāju darba jomai.” (CMV275–276)

• DVB mācību vadītāju sagatavošana (21):
o prakses vadītāju sagatavošanas ilgums (10);
o prakses vadītāju sagatavošanas veids (5);
o prakses vadītāju mācību programmas saturs (6).
Komentāri par DVB mācību vadītāju sagatavošanu bija īsi un tieši. Uzņēmumu vadītāji
ierosināja rīkot vienas dienas mācības vairākas reizes gadā. Mācību programmā
būtu jāiekļauj darbsemināri, kopīgie semināri, lekcijas un tiešsaistes mācības. DVB
mācību vadītāju sagatavošanai jābūt praktiskai, jāietver arī tiešās uztveres metodes,
jāveicina izpratne par mācību programmām, jānodrošina informācijas apmaiņa un
labāk jāizskaidro standarti.
“Vienas dienas mācības nelielam skaitam dalībnieku vairākas reizes gadā.”
(CMV354)
“Praktiskas un iesaistot abas puses.” (CMV357)
Uzņēmumu vadītāji uzsvēra, ka DVB mācībās audzēkņiem jāapgūst ne tikai teorija,
bet arī jāgūst prakse īstā darba vidē. Uzņēmumu vadītāji ierosināja šādu teorētiskās
un praktiskās mācību programmas proporciju: 30/70 vai 70/30, un sacīja, ka
audzēkņi papildus mācībām varētu uzņēmumā strādāt nepilnas slodzes darbā.
Vairāki respondenti ierosināja dalīt mācību programmas apguvi izglītības iestādē
un uzņēmumā.
“Teorētiskās lekcijas kombinēt ar praktiskām nodarbībām: 30/70.”
(CMLi331)

Vislabākais sagatavošanas organizēšanas veids
Uzņēmumu vadītāji galvenokārt sniedza novērtējumu par audzēkņu mācībām un to,
kā būtu jāorganizē audzēkņu un DVB mācību vadītāju sagatavošana. Atbildes tika
iedalītas šādās grupās:

“70 % – teorija, 30 % – prakse.” (CML392)
“Izglītības iestāde – uzņēmums – izglītības iestāde – uzņēmums.” (CMLi335)

• audzēkņu mācības (27);
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Runājot par teorētisko un praktisko mācību sadalījumu uzņēmumu vadītāji ierosināja
teoriju mācīt izglītības iestādē, bet praktiskās iemaņas iegūt darba vidē. Teorētiskajai
un praktiskajai daļai jābūt saistītai. Teorētiskās zināšanas var pārbaudīt praksē.
Teorija audzēkņiem izglītības iestādē būtu jāpasniedz saistošā veidā, un praktisko
mācību laikā audzēkņi varētu pārliecināties par izvēlētās profesijas atbilstību.
“Teorētiskajās mācībās būtu jāaptver arī jaunās tehnoloģijas un vadošās
darba metodes. Lai audzēkņi izprastu darba specifiku un jaunās tehnoloģijas,
mācību programmā vairāk jāietver praktiskais darbs.” (CML393–396)
Uzņēmumu vadītāji sacīja, ka DVB mācībās būtu jāņem vērā attiecīgās profesijas
standarti un prasības kvalifikācijas ieguvei. Izglītības iestādei jāizveido individuāls
audzēkņu mācību plāns. Uzņēmumu vadītāji uzsvēra, cik būtiska ir laba komunikācija
un savstarpēja sapratne starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem, lai nodrošinātu
kvalitatīvas praktiskās mācības.

Kam būtu jāsagatavo prakses vadītāji?
Uzņēmumu vadītāji novērtēja gan audzēkņu, gan prakses vadītāju mācības, un
atbildes tika sadalītas trīs grupās: 1) kursu vadītāji; 2) kursu vadītāju kompetences,
un 3) kvartāli (quarters). Atbildes tika iedalītas šādi:
• kursu vadītāji (25):

Uzņēmumu vadītāji sacīja, ka DVB mācību kursu vadītājiem būtu jāpārstāv gan
izglītības iestāde, gan uzņēmums un ka mācības jāvada kopā.
“Mācības būtu jāvada profesionāliem pedagogiem un uzņēmumu
darbiniekiem, kas var pastāstīt par profesijas praktisko daļu.”
(CML475–476)
Uzņēmumu vadītāji pieminēja arī pedagogu un uzņēmuma prakses vadītāju dažādos
uzdevumus mācot audzēkņus un norādījaka pedagoga uzdevums ir iemācīt teoriju,
bet uzņēmuma pārstāvja uzdevums ir nodrošināt praktiskās iemaņas.
Kursu vadītāju kompetences tika pieminētas vispārīgi, un uzņēmumu vadītāji
uzsvēra, ka kursu vadītājiem jābūt kompetentiem, taču nepaskaidroja, kas tieši ar
to bija domāts. Tomēr pieredze bija minēta kā viena no kompetencēm, un pārējie
bija pedagoģiskās un komunikācijas prasmes. Uzņēmumu vadītāji uzskata, ka kursu
vadītāji būtu atbilstoši jāsagatavo, lai viņi varētu mācīt speciālistus, norādot, ka “ne
katrs savas nozares profesionālis ir labs skolotājs.”
“Darba vidē balstītas mācības būtu jāvada atbilstoši sagatavotiem
profesionāļiem, kas ir pabeiguši darba vidē balstītu mācību vadītāju
sagatavošanas kursus.” (CML462–463)
Uzņēmumu vadītāji ierosināja, ka kursu vadītājus varētu sagatavot, piemēram,
izglītības ministrija, izglītības iestādes un uzņēmumi. Tika minēts, ka kursu
vadītājusagatavošana būtu jāuztic tiem, kas organizē un atbild par audzēkņu
praksēm.es

o pedagogi un uzņēmumu prakses vadītāji kopā (14),
o pedagogi vai uzņēmumu prakses vadītāji (10);
• kursu vadītāju kompetences (30):
o vispārīgās kompetences (21),
o pedagoģiskās kompetences (3),

Apgūto prasmju atbilstība darba devēja prasībām

o mācības (6);

Uzņēmumu vadītāji kopumā pozitīvi novērtēja audzēkņu izglītības iestādē apgūtās
profesionālās prasmes. Lielākā daļa respondentu (60 %) sacīja, ka apgūto prasmju

• kvartāli (quarters) (5).
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11.4. Audzēkņu prasmju pilnveide
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atbilstība laba un atbilst darba prasībām. Neviens no uzņēmumu vadītājiem
neapgalvoja, ka apgūtās prasmes būtu pilnīgi neatbilstošas darba veikšanai.
Apmēram 36 % norādīja, ka prasmes ir apmierinošas.
Uzņēmumu vadītājiem, kas nebija apmierināti ar izglītības un darba prasību atbilstību,
lūdza paskaidrot savu atbildi. Kvalitatīvās atbildes tika sadalītas piecās grupās:
• pamatprincipu atšķirība (4);
• pamatprasmju trūkums (1);

Audzēkņu adaptācija uzņēmumā
Respondenti pozitīvi vērtē audzēkņu atrašanosuzņēmumā. Gandrīz 67 % uzņēmumu
vadītāju norādīja, ka audzēkņi apmierinošā līmenīsasniedza darba vidē balstītu
mācību mērķus. Lielākā daļa uzņēmumu vadītāju (67,8 %) bija pārliecināti, kapārzina
audzēkņu izglītības un mācību programmas saturu, tomēr daži uzņēmumu vadītāji
(4,4 %) to nepārzināja. Uzņēmumu vadītāji (80 %) norādīja, ka uzņēmumi pienācīgi
atbalsta audzēkņus mācību procesā un mācību mērķu sasniegšanā. Uzņēmumu
pārstāvji pārliecinoties, vai mācību programmas mērķi tiek sasniegti un vai audzēkņu
uzdevumi tiek atbilstoši pielāgoti.

• prakses trūkums (6);
• nepietiekama izpratne par profesijas principiem (1);
• negatīva attieksme (1).
Uzņēmumu vadītāji norādīja, ka viena no neatbilstībām starp audzēkņu
profesionālajām prasmēm un uzņēmuma prasībām ir tā, ka audzēkņiem trūkst
pieredzes un līdz ar to – praktisko iemaņu. Taču uzņēmumu vadītāji apzinās, ka
profesionālās izglītības programmas ietvaros apgūto prasmju spektrs ir plašāks, un
tāpēc nevar nodrošināt specifiskas uzņēmuma prasības.
“Izglītības iestādēm jānodrošina plašs zināšanu spektrs ,bet šīs
zināšanas ne vienmēr tiek apgūtas. Uzņēmumā parasti galvenais ir
paveikt konkrētu darbu, tāpēc nepieciešama papildu sagatavošana, ir
audzēkņu zināšanas un prasme ir jāpilnveido. ” (CMLi5–7)
Uzņēmumu vadītāji arī uzskatīja, ka audzēkņiem ir nepietiekamas pamatprasmes,
tāpēc ir grūtības strādāt un veikt darba uzdevumus. Viņi arī piezīmēja, ka audzēkņi
ne vienmēr izprot izvēlēto profesiju.

Atbildot uz jautājumu par sistemātisku un mērķtiecīgu audzēkņu prakses vadīšanu,
uzņēmumu vadītāji (80 %) uzskata, ka viņiem ir pietiekamas prasmes, lai vadītu
audzēkņu praksi. Viņi norādīja, ka apmēram 75 % uzņēmumu darbinieku vēlas
ņemt audzēkņus praksē un ka viņiem ir labas vai teicamas prasmes, lai to darītu,
tomēr 9 % uzņēmumu vadītāju sacīja, ka uzņēmuma darbinieki nav sagatavoti
vadīt audzēkņu darba vidē balstītas mācības. Prakses vadīšanasprasmes var
pilnveidot tās vadot. Šisapgalvojums ir sniegts, salīdzinot uzņēmumus, kas praksē
uzņem 1–3 audzēkņus, uzņēmumus, kas praksē uzņem 4–6 audzēkņus (P = 0,017),
un uzņēmumus, kas uzņem vairāk nekā 7 audzēkņus (P = 0,083). Rezumējot - –
uzņēmumi, kas uzņem lielāku audzēkņu skaitu, uzskata, ka darba vidē balstītas
mācības notiek veiksmīgāk.
Lai gan statistikas dati liecina par pozitīvu tendenci audzēkņu prakšu vadīšanā,
analizējot kvalitatīvos datus, atklājās, ka ir audzēkņu prakšu vadīšanas process
ir jāpilnveido. Uzņēmumu vadītāju viedoklis atšķīrās par to, kas nepieciešams
audzēkņu prakšu veiksmīgākai vadīšanai darbavietā. Atbildes tika sadalītas astoņās
grupās:
• mācību programma (3);
• sagatavošana (2);
• sadarbība (4);

Kopumā uzņēmumu vadītāji pozitīvi vērtē audzēkņu prasmes, bet, arī piezīmēja,ka
dažreiz par par audzēkņu prasmēm uzņēmumā dzirdētas negatīvas atsauksmes

• vadīšana (15);
• resursi (14);
• audzēkņi (9);
• pieņemšana darbā (3);
• mācības (5).
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Lai veiksmīgi vadītu audzēkņu prakses, uzņēmumu vadītāji norādīja, ka viņiem ir
jāpārzina audzēkņu mācību programma, it īpaši prakses un atskaitīšanās daļa.
Viņi avēlējās arī vairāk izprast kādas ir iespējas izveidot individuālu mācību
plānu atbilstoši audzēkņa karjeras plāniem. Dažiem uzņēmumu vadītājiem ir
laba pieredze saņemot no izglītības iestādēm rakstisku un skaidri saprotamu
dokumentāciju.
“Pārzināt audzēkņu prakses plānu un sniegt atgriezenisko saiti.”
(CML543)
Uzņēmumu vadītāji vēlētos zināt, kāds ir audzēkņu prasmju līmenis pirms prakses
sākuma, piemēram, satikties ar audzēkņiem un pārrunāt darba vidē balstītas mācību
aspektus pirms prakses sākuma.
Trīspusēja sadarbība (audzēknis, izglītības iestāde un uzņēmums) tika uzskatīta par
būtisku aspektu, lai novērstu iespējamās problēmas un lai audzēkņi vēlētos turpināt
strādāt izvēlētajā profesijā. Uzņēmumu vadītāji vēlētos no izglītības iestādēm saņemt
lielāku atbalstu, kā arī palīdzēt audzēkņiem un veicināt viņu motivāciju. Tika uzsvērta
arī ciešas sadarbības nozīme ar izglītības iestādi. un
Uzņēmumu vadītāji vēlas, lai izglītības iestādes sniegtu atbalstu audzēkņu prakšu
vadīšanā. Nepieciešams ir arī metodoloģiskais zināšanu nodrošināšana audzēkņu
prasmju un progresa vērtēšanai, kvalitatīva pedagoģiskā atbalsta sniegšanai,
jauniešu motivācijas uzlabošanai un uzturēšanai, kā arī izvirzīto mērķu sasniegšanai.
Uzņēmumu vadītāji vēlējās uzzzināt jaunākās prasības un izmaiņas saistībā ar
audzēkņu izglītošanu, kā arī dalīties ar savu pieredzi.

min nepieciešamību nodrošināt ar speciālo aprīkojumu un profesionālajiem
instrumentiem.
“Audzēkņa prakses vietas iekārtošanai nepieciešams papildu
aprīkojums (ierīces, programmatūra, dators, rakstāmgalds un krēsls).”
(CML551552)
“Nodrošināt atbalstu prakses programmas īstenošanai nepieciešamā
aprīkojuma un materiālu iegādei.” (CML566567)
Uzņēmumu vadītāji pauda uzskatu, ka uzņēmumiem, kasmeklē potenciālos
darbiniekus, darba vidē balstītas mācības var palīdzēt sastapt savus topošos
darbiniekus.
Atbildot uz jautājumu par uzņēmumu darbinieku sagatavošanu, uzņēmumu vadītāji
uzsvēra, ka audzēkņu sagatavošanai mācību nodrošināšanai nepieciešami īpaši
sagatavoti profesionāļi. Viņi iesaka turpināt tandēma mācības, jo mācības būtu
jāorganizē ikgadu, lai gan daži uzņēmumu vadītāji atbildēja, ka viņiem jau ir kvalificēti
speciālisti, kas var nodrošināt mācības uzņēmumā.

Audzēkņu ieguvumi no darba vidē balstītām mācībām
Uzņēmumu vadītāju viedoklis par audzēkņu ieguvumiem no darba vidē balstītām
mācībām iedalīts šādās grupās:
• DVB mācības no audzēkņu viedokļa (16):

“Iesaistīt un motivēt savus audzēkņus sasniegt mērķus un sniegt
kvalitatīvu pedagoģisko atbalstu.” (CML534–535)
Uzņēmumu vadītāji norādīja, ka audzēkņu prakšu vadīšanai ir nepieciešami papildu
resursi. Uzņēmumu pārstāvjiem ir nepieciešami informatīvi izdales materiāli par
audzēkņu prakšu vadīšanu un par mācību programmai atbilstošas teorijas apguvi
palīdzība šādu materiālu izveidē. Papildus izdales materiāliem uzņēmumu vadītāji
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o teorija un prakse (11);
o apgūtās prasmes (3);
o nodarbinātība (3);
o zināšanu nodošana (1).
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Uzņēmumu vadītāji izteica viedokli par audzēkņu ieguvumiem no darba vidē
balstītāmmācībām , unviņi uzskata, ka darba vidē balstītas mācības ļauj apvienot
teorijas un praktisko iemaņu apguvi reālos darba apstākļos. Darba vidē balstītām
mācībām jāatbilst audzēkņu individuālajam mācību plānam, ņemot vērā attiecīgā
uzņēmuma iespējas un specifiku.
“Īsti darba apstākļi, gandrīz individuāla sagatavošana – mēs mācām
atbilstoši uzņēmuma vajadzībām.” (CMLi159–160)
Uzņēmumu vadītāji uzskaitīja uzņēmumā apgūtās audzēkņu kompetences,
piemēram, komunikācijas prasmes, kas nepieciešamas darbā ar kolēģiem un
sazinoties ar saviem darbiniekiem. Tika pieminēta arī problēmu risināšanas un
neatkarīgu lēmumu pieņemšanas prasmju pilnveide un atbildības uzņemšanās darbā
ar klientiem.
Uzņēmumu vadītāji norādīja, ka audzēkņiem, kas ir piedalījušies darba vidē balstītās
mācībās, ir vieglāk atrast darbu, jo viņiem jau ir profesionālā pieredze. Darba vidē
balstītu mācību laikā audzēkņi iepazīst izvēlēto profesiju un var vieglāk pieņemt
lēmumu par tālāko karjeru.
“Šie audzēkņi uzreiz atrod darbu. Tas palīdz viņiem izlemt, vai viņi patiešām
vēlas strādāt šajā profesijā, kā viegli iekļūt darba tirgū un mācību laikā
saņemt samaksu.” CMLi157–158)

12. PI IESTĀŽU VADĪTĀJU UN UZŅĒMUMU
VADĪTĀJU VIEDOKĻU PAR DVB MĀCĪBU
VADĪTĀJU SAGATAVOŠANU SALĪDZINĀJUMS
Irmeli Maunonena-Eskelinena (Irmeli Maunonen-Eskelinen)
Daži PI iestāžu vadītāju un uzņēmumu vadītāju anketu jautājumi bija līdzīgi. Anketā
tika apskatīti dažādi jautājumi, piemēram, sadarbības uzlabošana darba vidē
balstītās mācībās, audzēkņu mācības uzņēmumā, uzņēmuma darbinieku vēlēšanās
un prasmes vadīt audzēkņu DVB mācībasun PI piedāvātās izglītības atbilstība darba
tirgus prasībām , kā arī dalībnieku pieredze un viedoklis par prakses vadītāju
kopīgām mācībām (tandēma mācībām). Šajā sadaļā ir salīdzinātas vadītāju atbildes
uz jautājumiem, kas tika izmantoti kvantitatīvo un kvalitatīvo datu ieguvei.
Kopumā PI iestāžu un uzņēmumu vadītāju viedoklis par sadarbības veidiem bija
līdzīgs. 24. tabulā redzami visbiežāk un visretāk pieminētie sadarbības veidi.
Tabulā apkopotie skaitļi atspoguļo dažādus sadarbības veidus. Ar krāsām ir
atzīmētas nozīmīguma pakāpes: zaļā krāsā ir vēlamākie sadarbības veidi, sarkanā –
visnevēlamākie sadarbības veidi, bet dzeltenā – iespējamie sadarbības veidi. Tabulā
redzams, ka PI iestāžu nu uzņēmumu vadītāju viedoklis ir līdzīgs, lai gan PI iestāžu
vadītāji audzēkņu kompetenču vērtēšanu vairāk uzskata par vienu no sadarbības
veidiem. Uzņēmumu vadītāji norādīja, ka šāda sadarbība ir iespējama, taču ne
vēlamākā. Uzņēmumu vadītāji visvairāk vēlējās sadarboties jaunu darbinieku
piesaistīšanā, bet PI iestāžu vadītāji neuzskatīja jauno darbinieku rekrutēšanu par
svarīgu sadarbības veidu.

Uzņēmumu vadītāji norādīja, ka darba vidē balstītu mācību laikā dažādas paaudzes
var apmainīties ar profesionālajām zināšanām.
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24. tabula. Vēlamie un iespējamie sadarbības veidi

Jaunu darbinieku pieņemšana darbā
Audzēkņu darba vidē balstītas mācības / mācības uzņēmumā
Sadarbība prakses laikā
Audzēkņu mācību vizīšu organizēšana uzņēmumā
Vasaras darba nodrošināšana audzēkņiem
Audzēkņu stipendijas
Uzņēmuma ekspertu vadītas nodarbības PI iestādēs
Līdzdalība audzēkņu kompetences līmeņa novērtēšanā
Dalība PI iestāžu darba grupās
Iepazīšanās kurss PI iestāžu pedagogiem un mācību vadītājiem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Izglītības
iestāžu
vadītāji
11
1
2
4
8
7
6
3
5
10

Sponsorēšana, finansiālais atbalsts PI iestādēm
Tematu ierosināšana audzēkņu projektiem
Projektu un ziņojumu pieprasījums PI iestāžu audzēkņiem

11
12
13

9
12
13

Parametrs
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Uzņēmumu
vadītāji

vadītāju viedoklim. Turpretī uzņēmumu vadītāji pieminēja nepietiekamus mācību
resursus uzņēmumos, piemēram, materiālus, aprīkojumu un iekārtas, kas varētu
nelabvēlīgi ietekmēt audzēkņu mācību rezultātus.
Atbilstība starp profesionālo izglītību vai mācībām un darba tirgus prasībām tika
novērtēta kā laba. 60 % uzņēmumu vadītāju un līdz pat 90 % PI iestāžu vadītāju
uzskatīja, ka atbilstība ir laba. Lai gan kopumā vērtējums bija pozitīvs, PI iestāžu
vadītāji un uzņēmumu vadītāji uzsvēra, cik svarīgi ir, lai darba vidē balstītas
mācības palīdzētu uzlabot darba tirgus prasību un profesionālajā izglītības
iestādē iegūto zināšanu atbilstību un lai audzēkņiem tiktu nodrošināta mācību
pieredzi. PI iestāžu vadītāji uzsvēra to, ka pieaug uzņēmumu loma un atbildība
audzēkņu sagatavošanā.
Kopumā gan PI iestāžu, gan uzņēmumu vadītāji atzinīgi novērtēja prakses vadītāju
kopīgās mācības (tandēma mācības). Tomēr Latvijā PI iestāžu un uzņēmumu vadītāji
tandēma mācības novērtēja labāk nekā viņu kolēģi Lietuvā un Igaunijā. 70 % PI
iestāžu vadītāju un gandrīz 60 % uzņēmumu vadītāju norādīja, ka tandēma mācību
rezultātā sadarbība uzlabojās. Tandēma mācībubūtiskiaspekti bija zināšanu apmaiņa
un komunikācija par darba vidē balstītām mācībām. Tātad tandēma mācību laikā
veidojās un uzlabojās savstarpēja sapratne.

Kopumā sadarbība starp uzņēmumiem un PI iestādēm tika novērtēta pozitīvi.
Statistiski tas redzams parametru summā atbildēs uz 9. jautājumu, ko uzdeva PI
iestāžu pedagogiem, un uz 11. jautājumu, ko uzdeva prakses vadītājiem, kur galvenais
mainīgas lielums bija 16,67 – uzņēmumiem un 12,25 – izglītības iestādēm: P < 0,001.
Tomēr mazliet atšķīrās apmierinātības līmenis. 75 % uzņēmumu vadītāju uzskatīja,
ka sadarbība starp uzņēmumiem un izglītības iestādēm ir laba, bet 55 % PI iestāžu
vadītāju uzskatīja, ka sadarbība ir apmierinoša. PI iestāžu un uzņēmumu vadītāji
ierosināja sadarbību uzlabot. Informācijas sniegšana un saziņa par darba vidē balstītu
mācību jautāumiemun citu sadarbības veidu koordinēšana bija respondentu minētie
faktori kas palīdz sasniegt kopīgus mērķus un sadalīt atbildību.

PI iestāžu un uzņēmumu vadītāji ierosināja saīsināt mācību laiku – no vienas līdz
maksimums trīs dienām, ko ilgākā posmā var sadalīt mazākos mācību periodos. PI
iestāžu un uzņēmumu vadītāju viedoklis bija līdzīgs arī attiecībā uz mācību saturu. Trīs
galvenajām mācību tēmām būtu jābūt šīm: 1) DVB mācību noteikumi un pārvaldība;
2) mācību programma un standarti un 3) pedagoģija DVB mācību kontekstā. PI
iestāžu un uzņēmumu vadītāji minēja arī praktiskus piemērus par vēlamo mācību
saturu. Viņi uzsvēra, ka DVB mācību programmai jābūt saprotamai gan izglītības
iestāžu, gan uzņēmumu pārstāvjiem. Viņi arī norādīja, ka mācību programmai jābūt
jēgpilnai, saistošai un dinamiskai.

PI iestāžu vadītāji vairāk uzsvēra, kanodrošināt uzņēmumiem vispārīgu
sagatavošanas semināru par darba vidē balstītām mācībām. Turklāt PI iestāžu
vadītāji uzņēmumu darbiniekus neuzskatīja par pietiekami kompetentiem
audzēkņu prakses vadīšanā. 30 % uzņēmumu vadītāju teicami novērtēja
uzņēmumu pārstāvju spēju un vēlmi vadīt audzēkņus. Tikai 2,2 % PI iestāžu
vadītāju bija tikpat pozitīvi noskaņoti par uzņēmumu pārstāvju audzēkņu
vadīšanas prasmēm, tātad lielākā daļa PI iestāžu vadītāju nepiekrita uzņēmumu

PI iestāžu un uzņēmumu vadītāji atzinīgi novērtēja sadarbību, lai gan uzņēmumu
vadītāji to novērtēja augstāk. Viņi arī uzskatīja, ka tandēma mācības palīdzēja
uzlabot sadarbību, kā arī pilnveidoja pedagoģiskās prasmes, piemēram, audzēkņu
atbalstīšanu mācību laikā uzņēmumā un prasmes veikt audzēkņu profesionālās
kompetences līmeņa novērtēšanu. Respondenti arī norādīja, ka tandēma mācības
palīdzēja labāk izprast mācību programmas mērķus un kopīgi izstrādāt mācību plānu.
16. attēlā salīdzinātas PI iestāžu un uzņēmumu vadītāju atbildes.
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17. attēlā redzamas PI iestāžu un uzņēmumu vadītāju viedokļu atšķirības attiecībā
uz vispārīgo parametru.

15,00

10,00
audzēkņu mācīšanās uzņēmumā

kopīgās mācības

25,00

5,00
13

0,00

20,00

15,00

10,00

uzņēmumu prakses vadītāju

5,00

16. attēls. PI iestāžu un uzņēmumu vadītāju viedokļa salīdzinājums par tandēma mācību ieguvumiem

0,00

PI prakses vadītāji

Kā redzams 16. attēlā, vismaz puse vadītāju uzskatīja, ka tandēma mācības palīdzēja
uzlabot DVB mācību vadītāju kompetences līmeni un sadarbību starp PI iestādēm un
uzņēmumiem.
PI iestāžu un uzņēmumu vadītāju viedoklis par dažādiem ar audzēkņu mācībām
uzņēmumā saistītiem aspektiem atšķīrās. Vispārīgais parametrs “Audzēkņu mācības
uzņēmumā” veidojās no šiem apgalvojumiem:
• Cik veiksmīgi PI iestāžu audzēkņi sasniedz darba vidē balstītu mācību
mērķus?
• Vai uzņēmumi palīdz audzēkņiem sasniegt viņiem uzstādītos mācību
mērķus?
• Uzņēmumu pārstāvji pārzina izglītības programmas un audzēkņu
mācību programmu.

PI prakses vadītāji

uzņēmumu prakses vadītāju

17. attēls. PI iestāžu un uzņēmumu vadītāju viedokļa salīdzinājums par audzēkņu mācībām
uzņēmumā

Izglītības iestāžu un uzņēmumu vadītāju viedoklis uzskatāmi atšķīrās, un vidējais
rādītājs uzņēmumu vadītājiem bija 16,67, bet PI iestāžu vadītājiem – 12,25; P < 0,001.
PI iestāžu vadītāji, salīdzinot ar uzņēmumu vadītājiem, negatīvāk novērtēja audzēkņu
mācības uzņēmumā un uzņēmumu pārstāvju spēju palīdzēt audzēkņiem sasniegt
mācību mērķus.
Savukārt PI iestāžu un uzņēmumu vadītāji atzinīgi novērtēja uzņēmumu prakses
vadītāju un PI iestāžu prakses vadītāju tandēma mācības un sacīja, ka mācības bija
noderīgas un ka tās palīdzēja uzlabot prakses vadītāju kompetences līmeni.

• Uzņēmumi nodrošina prakses atbilstību mācību programmas
mērķiem.
• DVB mācībās darba uzdevumi tiek pielāgoti, lai sasniegtu vajadzīgo
prasmju līmeni.
• Uzņēmuma darbība atbilst mācību programmā aprakstītajam
profesionālajam kompetences līmenim.
• Uzņēmumu pārstāvji nodrošina audzēkņu prakses sistemātisku un
uz mērķa sasniegšanu orientētu vadīšanu.
• Uzņēmuma darbinieki ir sagatavoti audzēkņu prakses vadīšanai.
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13. KURSU VADĪTĀJU VIEDOKLIS PAR PRAKSES
VADĪTĀJU SAGATAVOŠANAS MĀCĪBĀM

Būtībā kvalitatīvos datus var iedalīt četrās galvenajās grupās. Divām grupām tika
iedalītas tematiskas apakšgrupas. Sarunu galvenais temats bija prakses vadītāju
kopīgās mācības, bet tika pārrunāti arī citi saistīti temati.

Irmeli Maunonena-Eskelinena (Irmeli Maunonen-Eskelinen)
Kursu vadītāju viedoklis tika apkopots, lai analizētu viņu pieredzi saistībā arDVB
mācībām un to īstenošanu, un tas tika darīts trīs reizes katra izmēģinājuma posma
beigās kursu vadītāju grupas intervijās, kur tika pārrunāta gūtā pieredze.
Izmēģinājuma projektā piedalījās 16 kursu vadītāji: četri Igaunijā, seši Latvijā un seši
Lietuvā. Pieci dalībnieki bija vīrieši, un 11 – sievietes. Kursu vadītāji pārstāvēja dažādas
nozares, uzņēmumus, tomēr viņi visi bija ļoti pieredzējuši eksperti un pedagogi. Kursu
vadītājiem (kopumā 13 ) intervijās uzdeva jautājumus par kopīgo mācību īstenošanu
Baltijas valstīs. Kopumā tika saņemtas 242 atbildes: 43 no Igaunijas respondentiem,
80 no Latvijas respondentiem un 119 no Lietuvas respondentiem. Kvalitatīvos datus
analizēja un sadalīja šādās grupās (25. tabula):
25. tabula. Kursu vadītāju interviju kategorijas

Kategorija
Prakses
vadītāju
kopīgās
mācības

Ar kontekstu
saistīti
jautājumi
Audzēkņu
mācības
Kursu vadītāji
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Apakškategorija

Igau- Latnija
vija
Vispārīgs novērtējums
3
2
Saturs
9
1
Metodes
8
12
Baltijas valstu modelis
4
Prakses vadītāju mācību dalībnieks 1
8
Izaicinājumi
4
19
Sadarbība
10
Prakses vadītāju kompetences
3
līmeņa paaugstināšana
2
8

Kopīgas mācības
Kursu vadītāju loma
Kursu vadītāju kompetences
Kopskaits

Lietuva
7
14
22
10
11
9
11
6

Kopskaits
12
24
42
14
20
32
21
9

12

22

1

1

5

7

1
2
5
39

7
5
2
79

2

10
7
22
242

15
124

13.1. Prakses vadītāju kopīgās mācības
Kursu vadītāji uzskatīja, ka kopīgās mācības ir jauna un veiksmīga metode, un ka,
pateicoties tam, ka dalībnieki pārstāvēja dažādas nozares, mācībās bija brīvāka
un radošāka gaisotne, kas atviegloja kursu vadītāju darbu. Kursu vadītāji sacīja,
ka kopumā dalībnieku izpratne par darba vidē balstītām mācībām ir diezgan vāja.
Mācībās piedalījās pārstāvji no dažādiem reģioniem, lai Baltijas valstīs uzlabotu
izpratni par darba vidē balstītām mācībām. Tā kā mācībās piedalījās dažādu
nozaru pārstāvji, ar atšķirīgu pieredzi, un “runāja dažādās valodās” (PI iestādes
un uzņēmumi), prakses vadītāju kopīgās mācības lielā mērā bija iespēja mācīties
vienam otru saprast.
“Labi, ka PI iestāžu un uzņēmumu pārstāvji mācās kopā. Sākumā viņi it kā
runāja dažādās valodās, bet vēlāk viņi viens otru saprata jau labāk.” (LT3Li
117.–118.)
Kursu vadītāji komentēja arī mācību ilgumu. Izmēģinājumā tika īstenoti dažādi kursu
modeļi: divas nodarbības vakaros un viena nodarbība visas dienas garumā; viena
nodarbība vakarā un viena nodarbība visas dienas garumā, un divas dienas pēc
kārtas. Kursu vadītāji uzskatīja, ka mācībām jābūt ilgākām par divām dienām pēc
kārtas. Starp nodarbībām ir jādod laiks pārdomāt līdz šim apgūto. Kopīgo mācību
ilgums tika izvērtēts no dažādiem aspektiem. Pirmkārt, kursu vadītāji mācību ilgumu
analizēja no dalībnieku kompetenču pilnveides viedokļa. Viņi uzskatīja, ka mācības
ir pārāk īsas, lai apgūtu arī pedagoģiskos jautājumus un pieejas. Otrkārt, uzņēmumu
pārstāvji sacīja, ka divu dienu mācības ir pārāk ilgas, lai gan viņi saprot, ka jaunu lietu
apguvei ir nepieciešams laiks. Respondentu viedoklis par mācībām un darba vidi
atšķīrās. Treškārt, kursu vadītāji sacīja, ka no izglītības iestāžu un pedagogu viedokļa
noteikti ir iespējams organizēt divu dienu garas mācības. Kursu vadītāji sacīja, ka ir
iespējams pielāgot mācību laiku un garumu.
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“Ļoti īss laiks (2 dienas), lai saprastu svarīgus DVB mācību īstenošanas
pedagoģiskos aspektus un metodes. 32 stundu ilga programma ir pārāk īsa;
piemērotākas būtu 72 stundu ilgas mācības.” (LT1L53–54)
“Ilgums: uzņēmumu pārstāvjiem 2 dienas ir diezgan daudz (greznība), bet
izglītības iestāžu pārstāvjiem 2 dienas ir pieņemamas.” (LT2Li173)
“Bet kā gan var apgūt kādas prasmes, apguvei neveltot pietiekami daudz
laika.” (LT2Li174)

Prakses vadītāju kopīgo mācību saturs
Viedokļi par prakses vadītāju kopīgām mācībām bija diametrāli pretēji: “Mācību
saturs ir labi izvēlēts un atbilstošs” (LT3E37) un “Mācību saturs ir jāmaina” (LT2Li22).
Kursu vadītāji pastāstīja par izaicinājumiem un par sev svarīgiem jautājumiem.
Igaunijā, Latvijā un Lietuvā viedokļi atšķīrās par tiesību aktu, noteikumu un
administratīvo jautājumu apskates nepieciešamību. Igaunijas kursu vadītāji sacīja,
ka mācību saturs dalībniekiem nav ļoti svarīgs, jo viņiem ir priekšzināšanas. Turklāt
Igaunijas tiesību aktos ir noteikts, ka PI iestāžu pienākums ir sagatavot ar darba vidē
balstītām mācībām saistītus dokumentus. Lietuvā nav pieņemts darba vidē balstītu
mācību tiesiskais regulējums, un tas apgrūtina šo procesu. Uzņēmumu pārstāvji ļoti
vēlas uzzināt par piemērojamiem tiesību aktiem, jo viņiem šis jautājums ir neskaidrs.
Lietuvas kursu vadītāji apsvēra priekšlikumu par mācību satura vadmotīvu noteikt šo:
“tiesību akti pret noteikumiem par indivīdu un māceklību” (LT2Li93). Latvijas kursu
vadītāji norādīja, ka dalībnieku interese par administratīvajiem jautājumiem bija
atšķirīga, taču šo jautājumu detalizēti nekomentēja. Izmēģinājuma posmā mācību
saturā informācijas apjoms parpar tiesību aktiem, noteikumiem un administratīviem
jautājumiem visās dalībvalstīs tika samazināts.
“Dalībniekus ne pārāk interesē administratīvie jautājumi, tiesību akti,
noteikumi un līdzīgi temati, tāpēc tie tika mazliet pieminēti ievaddaļā,
piemēram, jautājot, kā viņi tiek galā ar nepieciešamo dokumentu
aizpildīšanu.” (LT3E42–43)
“Ir nepietiekams tiesiskais regulējums, un šo procesu ir grūti izskaidrot
dalībniekiem.” (LT2Li17)
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Dalībniekiem no Igaunijas uzņēmumiem bija jāapgūst profesionālās kvalifikācijas
standarts, lai noteiktu audzēkņu mērķus un lai varētu sniegt atgriezenisko saiti.
Kursu vadītājiem bija grūti iepazīstināt ar šo tematu, jo kritēriji bija aprakstīti
vispārīgi un pedagoģiskā valodā. Bija arī grūti saistīt standartus ar atgriezeniskās
saites sniegšanu. Nebija vienprātības par profesionālās kvalifikācijas standarta
saturu – “uzņēmumu pārstāvjiem tie ir jāapgūst; PI iestāžu pedagogi tos jau pārzina,
un dalībnieki kritizēja profesionālo standartu saturu un lūdza sniegt atgriezeniskās
saites kritērijus (LT3E40–41).”
Kursu vadītāji uzskatīja, ka šis temats ir svarīgs. Prakses vadītāju kopīgu mācību
dalībnieki par svarīgiem uzskatīja tādus tematus kā “audzēkņu motivācija”
un “atgriezeniskās saites sniegšana”. Kursu vadītāji arī uzsvēra, cik svarīgi ir
pārrunāt un saprast to, ka darba vidē balstītas mācības ir trīspusējs process.
Ir trīs svarīgas iesaistītās puses: izglītības iestāde, uzņēmums un audzēknis
vai izglītības iestādes pārstāvis, uzņēmuma pārstāvis un audzēknis. Mācībās
būtu jāiekļauj vairāk labās prakses piemēru, kā arī praktiski un reāli piemēri
attiecīgajā valstī un citās valstīs.
Par nesvarīgu tika uzskatīta abstrakta informācija, piemēram, temati par Eiropas
Savienību un sociālie aspekti, kā arī vienkārši un pašsaprotami temati, piemēram,
pedagoga nozīme.

Prakses vadītāju kopīgo mācību metodes
Visi kursu vadītāji uzsvēra to, cik svarīgi ir mācībās izmantot iesaistes metodes. Ir
jānodrošina iespēja pārrunāt ar tēmu saistītusdalībniekiem aktuālus jautājumus
Pedagogu un uzņēmumu pārstāvju sarunas un viedokļu apmaiņa palīdzēja mainīt
uzskatus un uzzināt, ko no mācību procesa sagaida otra puse. Dalībnieku un
kursu vadītāju komunikācija un mijiedarbība palīdzēja radīt draudzīgu un pozitīvu
atmosfēru, kas savukārt sekmēja dalībnieku atklātību un radošumu un motivēja
viņus vairāk iesaistīties.
Kursu vadītāji mācību norises laikā veicināja pieredzē balstītas mācības un iedrošināja
dalībniekus dalīties savā pieredzē. Mācībās tika izmantotas, piemēram, lomu
spēles (novērtējuma un atgriezeniskās saites sniegšanai), praktiski vingrinājumi,
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“praktikanta instruēšanas mini modeli”, spēles,, dalīšanos ar veiksmes stāstiem,
ar pozitīviem un ar negatīviem piemēriem, un kursu vadītāji sagatavoja arī video
prezentācijas. Kursu vadītāji sacīja, ka laika trūkuma dēļ bija iespējams pastāstīt tikai
par pašām svarīgākākajām tēmām.. Tāpēc viņiem bija jāizdomā, kādas metodes un
uzdevumi būtu visefektīvākie attiecīgās tēmas apgūšanai.
Kursu vadītāji mācību metodes izvēlējās, ņemot vērā dalībnieku motivāciju,
attieksmi un iesaisti. Pedagogu un uzņēmumu pārstāvju attieksmes problēmas
kursu vadītāji risināja, izmantojot dažādas metodes. Dalībnieku attieksme pret
mācībām un darba vidē balstītām mācībām bija virspusēja un saistīta ar dažādiem
aizspriedumiem, tāpēc kursu vadītājiem bija jāizmanto tādas metodes, kas
dalībniekus motivēja labāk saprast konkrēto tematu nozīmīgumu. Kursu vadītāji
pāros un grupu darbā apzināti izmantoja informāciju par dalībnieku pārstāvēto
izglītības iestādi vai uzņēmumu, lai sekmētu informācijas un pieredzes apmaiņu un
lai risinātu problēmjautājumus. Kursu vadītāji uzsvēra, ka, lai iesaistītu dalībniekus,
mācību procesā bija jāizmanto dažādas metodes. Kursu vadītāji arī uzsvēra
prasmes izmantot radošas un jaunas metodes, nevis ierastas mācību metodes,
prezentācijas un lekcijas.
“Lai mazinātu plaisu starp pedagogiem, darba devējiem un teorētiķiem.”
(LT1L38–40).
“Dalībnieki šo jautājumu nevērtē no indivīda (audzēkņa) perspektīvas, un
dalībnieki uzskata, ka viņi visu zina. Lai viņus motivētu, ir jāizmanto dažādi
materiāli un dažādas metodes, piemēram, video un praktiski uzdevumi.”
(LT2Li37–39)
“Uzņēmumu un izglītības iestāžu pārstāvji bija no dažādām nozarēm. Zināmā
mērā tas bija labi, jo tas sarunām deva pievienoto vērtību. Ir daudz līdzību,
un daži izaicinājumi ir līdzīgi.” (LT3E9–11)
“Ja kopā mācījās vienas nozares izglītības iestāžu un uzņēmumu pārstāvji,
bija iespējams izveidot tandēmus. Attiecīgi varēja pildīt specifiskākus
uzdevumus, un dalībnieki varēja strādāt kopā.” (LT2L61–63)
Kursu vadītāji izmantoja daudzveidīgas metodes un mācību materiālus, un tos
pielietoja atbilstoši dažādu prakses vadītāju grupu vajadzībām. Viņi mācību
procesā centās būt elastīgi un pēc vajadzības pielāgoties situācijai. Ir svarīgi, lai
metodes un mācību saturs būtu aktuāls, tāpēc viņi lūdza audzēkņus dalīties ar
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savu darba vidē balstīto mācību pieredzi ar kopīgo mācību dalībniekiem. Kursu
vadītāji vēlētos pilnveidot mācību procesu tajā iekļaujottiešsaistes mācību
metožu izmantošanu.

Kopīgo mācību dalībnieki
Kursu vadītāji sniedza vērtējumu par kopīgo mācību dalībniekiem. Viņi uzskata, ka
prakses vadītāju kopīgās mācības nav vienkāršs temats, tāpēc dalībnieki jāatlasa
rūpīgāk. Izmēģinājumā kursu vadītājiem bija grūti atrast dalībniekus. Katrā valstībija
kardināli atšķirīga pieredzedalībnieku atlases veikšanā.
“Man bija žēl, ka dalībnieku sastāvs nebija labi saplānots. Viņi bija vadības
pārstāvji, un un mācību programma viņiem bija par vieglu.” (LT2Li15–16)
“Prakses vadītāji ir ļoti augsti kvalificēti un motivēti. Viņi nebija jāmotivē.
Mums bija ļoti labi prakses vadītāji. Mēs izvēlējāmies īstos cilvēkus.”
(LT3Li141–143)
Bija grūti pārliecināt dalībniekus piedalīties mācībās, tāpēc kursu vadītāji ierosināja
vairāk pūļu ieguldīt dalībnieku iesaistes procesā. Uzņēmumu pārstāvji uzskata, ka
vadītāji ir jāinformē par darba vidē balstītām mācībām un par prakses vadītāju
kopīgām mācībām. Pirms vadītāji ļauj saviem darbiniekiem piedalīties mācībās,
viņiem ir jāsaprot, cik tās ir svarīgas. Būtu ieteicams mācībās piedalīties uzņēmumu
īpašniekiem, taču viņi parasti ir pārāk aizņemti darbā. Turklāt kursu vadītāji uzskatīja,
ka ir svarīgi mācībās piedalīties tiem, kas tieši strādās ar audzēkņiem. Ja mācībās
piedalās vadītāji, kuri neiesaistās audzēkņu praktiskajās mācībās, viņus šīs mācības
neinteresēs un viņiem nebūs motivācijas iesaistīties. Tomēr kursu vadītāji sacīja, ka
uzņēmumu prakses bija motivēti, ieinteresēti un iesaistījās mācībās. Dažādās valstīs
dalībniekiem bija atšķirīgas prasības. Bija gadījumi, kad dalībnieki neieradās uz
mācībām, bet citos gadījumosprakses vadītājiem bija iespēja pēc mācībām saņemt
algas pielikumu, kas viņus motivēja apmeklēt mācības.
Kursu vadītāji secināja, ka būtu noderīgi iesaistīt mācībās izglītības iestāžu DVB mācību
prakses vadītājus kā ekspertus. Izglītības iestāžu prakses vadītāji varētu dalīties savā
pedagoģiskajā pieredzē un darba vidē balstītu mācību vadīšanas pieredzē.
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Ar kopīgu prakses vadītāju mācību vadīšanu saistīti izaicinājumi
Kursu vadītāji uzskaitīja arī vairākus izaicinājumus, ar ko sastapās mācību laikā.
Tos var iedalīt trīs tematiskās grupās: dalībnieku attieksme, dalībnieku dažādība
un mācību satura pielāgošana. Kursu vadītāji noskaidroja, ka vairums PI iestāžu
pārstāvju nebija pārāk ieinteresētiPI reformu īstenošanā. Kursu vadītāji sacīja,
ka bija grūti strādāt ar skeptiski noskaņotiem dalībniekiem, jo viņi nevēlējās
pārmaiņas, turklāt daži PI iestāžu pārstāvji bija bezatbildīgi un pieteicās mācībām,
lai gan viņiem paralēli bija jāveic citi pienākumi. Šie dalībnieki pilnvērtīgi nespēja
piedalīties mācībās. Kursu vadītāji norādījaarī uz patieso domu apzinātu slēpšanu:
dalībnieku atsauksmes bija labas, taču viņu neapmierinātība tika pausta slēpti.
Tāpēc kursu vadītāji ierosināja, ka PI pedagogiem nepieciešama papildu stimuls
piedalīties prakses vadītāju mācībās.
“Mācību laikā es jutos skumji, jo man bija sajūta, ka dalībnieku attieksme
bija tāda, kā Padomju Savienības laikos.” (LT2Li171–172)
Uzņēmumu un izglītības iestāžu pārstāvjiem bija atšķirīgs viedoklis par viņu
pienākumiem, nodrošinot darba vidē balstītas mācības. Piemēram, uzņēmumu
pārstāvji uzskatīja, ka par audzēkņu mācībām un nākotni galvenokārt ir atbildīgas
izglītības iestādes, bet pedagogi uzskatīja tieši pretēji. Uzņēmumu pārstāvji pārmeta
izglītības iestādēm par to, ka audzēkņi nav gatavi darbam uzņēmumā, bet pedagogi
uzskatīja, ka uzņēmumi nav ieinteresēti pieņemt darbā audzēkņus. Kursu vadītāji
bija spiesti graut dalībnieku aizspriedumus, izmantojot atbilstošus uzdevumus un
mācību metodes.
Kursu vadītāji sacīja, ka dalībniekiem bija vērojama pārspīlēta izpratne par savām
prasmēm. Dalībnieki uzskatīja, ka viņiem viss bija zināms un ka viņi neko jaunu
neiemācīsies.
“Dalībnieki nespēja reālistiski novērtēt savas prasmes un uzskatīja, ka viņi
visu zina – “nestāstiet mums, mēs to zinām. Sakiet tikai, kas ir jādara.””
(LT2Li9–10)
Kursu vadītāji ņēma vērā dalībnieku daudzveidību gan vienas grupas ietvaros,
gan, salīdzinot vairākas grupas. Prakses vadītāju kopīgo mācību dalībnieki pārstāv
dažādas nozares, viņiem ir atšķirīga izglītība, pieredze, vēlmes un vajadzības.
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Kursu vadītāji novēroja, ka uzņēmumu pārstāvjiem trūka teorētisko zināšanu,
bet izglītības iestāžu pārstāvjiem trūka praktisko zināšanu. Dalībnieki ikdienā
veica atšķirīgu darbu, piemēram, daži bija uzņēmumu vadītāji, daži bija praktisko
nodarbību vadītāji un citi – pedagogi. Kursu vadītāji arī secināja, ka dalībniekiem
bija arī atšķirīgas intereses.
“Mūs interesē procedūra, nevis cilvēki.” (LT2Li13)
Tāpēc mācību laikā bija jāpanāk tas, lai visi dalībnieki runātu “vienā valodā”. Kursu
vadītāji sacīja, ka darbs ar pieaugušajiem bija grūts un izaicinošs. Attiecībā uz prakses
vadītāju kopīgām mācībām kursu vadītājiem radās vairākas grūtības.
Kursu vadītājiem bija grūti atrast līdzsvaru starp prakses vadītāju kopīgo mācību
programmu un mācību dalībnieku dažādajām vēlmēm. Laika trūkuma dēļ daudzi
svarīgi temati tika apskatīti virspusēji. Divu dienu garajās mācībās bija neiespējami
padziļināti pārrunāt un informēt par katru nozīmīgo jautājumu. Kursu vadītājiem
bija jāatrod vidusceļš, pasniedzot informāciju par inovatīvām pedagoģiskajām
metodēm un par DVB mācību regulējumu. Viņi bija spiesti nodalīt politiskos un
ekonomiskos jautājumus no pedagoģiskajiem, palīdzēt atrast vienojošo cilvēkiem
no divām pilnīgi dažādām pasaulēm – uzņēmumiem un izglītības iestādēm, un
mazināt abu iesaistīto pušu aizspriedumus. Kursu vadītāji centās arī izpildīt prakses
vadītāju kopīgo mācību mērķus attiecībā uz prakses vadītāju pedagoģiskajām
kompetencēm, taču viņi norādīja, ka dalībnieku DVB mācību pedagoģiskās
kompetences kursu laikā lielā mērā attīstītnav iespējams. Uzņēmumu pārstāvjiem
pedagoģiskās kompetences būtu jāapgūst atsevišķi. Prakses vadītāju kopīgajās
mācībās uzņēmumu un izglītības iestāžu pārstāvjiem bija iespēja apmainīties ar
viedokļiem un dalīties pieredzē, un tas bija vērtīgi.

Sadarbība
Kursu vadītāji sacīja, ka prakses vadītāju kopīgo mācību būtiska priekšrocība bija
tā, ka izglītības iestāžu un uzņēmumu pārstāvji mācījās kopā un veidoja pamatu
sadarbībai darba vidē balstītās mācībās. Pedagogi un uzņēmumu pārstāvji
sadarbojās gan mācību laikā, gan risinot neformālās sarunas. Dalībnieki dalījās ar
izglītības iestāžu un uzņēmumu līdzšinējās sadarbības labajiem piemēriem, un
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varēja uzklausīt pieredzējušus DVB mācību vadītājus, kas dalījās savā pieredzē.
Mācību pārtraukumos izglītības iestāžu un uzņēmumu pārstāvjiem bija iespēja
neformālās sarunāsapmainīties ar kontaktinformāciju, vienoties par tikšanos un
plānot turpmāku sadarbību.

Mācību dalībnieki arī guva labāku priekšstatu par darba vidē balstītu mācību procesu
kopumā (pirms DVB mācībām, šo mācību laikā un pēc DVB mācībām). Kursu vadītāji
pieminēja arī ar darba vide balstītām mācībām saistītu tiesisko regulējumu. Viens no
prakses vadītāju kompetenču aspektiem bija prasme sadarboties un mijiedarboties
ar cilvēkiem no atšķirīgas vides.

“Jā, mēs redzam, kādas ir izmaiņas. Dalībnieki veidoja kontaktus un jau
mācību laikā sāka sastrādāties, apmainīties ar idejām un uzklausīt citu
viedokli.” (LT2L72–73)
Baltijas valstu modelis
“Šo mācību rezultātā uzlabojās sadarbība, un tas ir jauki. Kopīgas
kafijas pauzes ir vērtīgas, jo dod iespēju sarunāties un veidot neformālas
sadarbības saiknes. Kursu vadītāji cer, ka tas uzlabos PI iestāžu un
uzņēmumu pārstāvju savstarpējo sapratni. Tā jau ir uzlabojusies..”
(LT3Li46–48)
Prakses vadītāju kopīgās mācības deva iespēju satikties dažādu nozaru pārstāvjiem
kopīga mērķa vārdā. Mācību saturs un sadarbība bija ieguvums visiem prakses
vadītāju mācību dalībniekiem. Mācību rezultātā ne tikai tika nostiprināta sadarbība
starp izglītības iestādēm un uzņēmumiem, bet tika veidots prakses vadītāju tīkls.
Kursu vadītāji uzskata, ka prakses vadītāju tīkls varētu būt noderīgs turpmākiem
projektiem.

Kompetences līmeņa paaugstināšana
Kursu vadītāji sacīja, ka, lai gan mācības nebija garas, dalībnieku kompetences
līmenis ir uzlabojies. Uzlabojās šādas dalībnieku pedagoģiskās kompetences:
audzēkņu motivēšana, atgriezeniskās saites sniegšana un vērtēšana, kā arī dažādu
mācību metožu pielietošana. Dalībnieki iemācījās vairāk pievērst uzmanību cilvēka
personībai un saprast jauniešus.
“Dalībnieki vēlējās, lai viņiem izsniedz kompetenču sarakstu, jo domāja, ka
tas viņiem palīdzēs novērtēt audzēkņus un sniegt viņiem atgriezenisko saiti.”
(LT3E61–62)
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Kursu vadītāji sacīja, ka Baltijas valstu modeļa mērķis ir sagatavot prakses vadītājus
darba vidē balstītu mācību vadīšanai, nevis vispārīgi informēt par darba vidē balstītām
mācībām. Baltijas valstu modelis būtu vairāk vērsts uz maziem uzņēmumiem, t. i.,
uzņēmumiem, kuros ir mazāk nekā 50 darbinieku, jo lielajiem uzņēmumiem ir
atšķirīga motivācija iesaistīties – iespēja kompetentus darbiniekus sagatavot darba
vidē balstītām mācībām, kas ir ilgtermiņa stratēģija. Lielajos uzņēmumos ir izveidota
darba vidē balstītu mācību sistēma, ir skaidra struktūra un ir sadalītas atbildības
jomas, savukārt mazajiem uzņēmumiem ir motivācija apmeklēt mācības par darba
vidē balstītām mācībām. Turklāt tie vēlas saņemt darba vidē balstītu mācību vadītāju
sertifikātu, lai varētu saņemt finansiālu atlīdzību (piemēram, Latvijā) par darba vidē
balstītu mācību vadīšanu.
Kursu vadītāji arī uzskatīja, ka viens no Baltijas valstu modeļa mērķiemir arī
nodrošināt regulāru pieredzes apmaiņu starp Baltijas valstīm. Viņi arī uzsvēra, ka
tiesību akti dažādās valstīs atšķiras, un atšķiras arī nostāja pretdarba vidē balstītām
mācībām. Tāpēc iespēja mācīties no citu dalībnieku pieredzes ir daudzējādā ziņā
nenovērtējama. Kursu vadītāji uzsvēra, ka Baltijas valstu ministrijām būtu kopīgi
jāiesaistās darba vidē balstītu mācību sistēmas nodrošināšanā.
Viņi uzsvēra, ka Baltijas valstu modeļa pamatā ir tieši tandēma mācības: prakses
vadītāju kopīgu mācības, kur piedalās gan uzņēmumu, gan PI iestāžu pārstāvji un
kur kursu vadītāji strādā pāros. Lai Baltijas valstu modelis varētu pastāvēt arī pēc
projekta beigām, ir nepieciešams tiesiskais regulējums.
“Tas, kas būs noteikts likumā, tiks saglabāts.” (LT3Li158)
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13.2. Ar kontekstu saistīti jautājumi
Kursu vadītāji pieminēja arī dažus aspektus, kas ietekmēja dalībnieku piesaisti
prakses vadītāju kopīgām mācībām un šo mācību īstenošanu. Politikas izmēģinājuma
konteksts katrā no Baltijas valstīm atšķīrās. Igaunijā PI iestāžu pedagogiem ir bijis
daudz mācību, tāpēc pedagogus bija grūti iesaistīt mācībās. Mācībās piedalījās
galvenokārt uzņēmumu pārstāvji, un prakses vadītāju kopīgo mācību pamatmērķis
netika sasniegts. Turklāt paralēli notiek līdzīgi projekti: Izglītības ministrijas projekts,
kurā divas universitātes izglītības iestāžu darbiniekiem nodrošina dažādus ar darba
vidē balstītām mācībām saistītus kursus (8–24 stundas), un ESF projekts izglītības
iestādēm un uzņēmumiem, kas sākās 2017. gada pavasarī.

balstītām mācībām saistītu dokumentu aizpildīšana ir laikietilpīga. Neskatoties uz
dažādiem ar darba vidē balstītām mācībām saistītiem izaicinājumiem, ir arī vairāki
veiksmīgi pavērsieni, piemēram, attiecībā uz IKT. Uzņēmumi vēlas piesaistīt labākos
audzēkņus. Kopumā Lietuvā darba vidē balstītu mācību vispārīgais mērķis joprojām
nav skaidrs.

13.3. Audzēkņu mācības
Arī Latvijā nebija viegliiesaistīt pedagogus. PI iestādēm deleģēt pedagogusbija
sarežģīti dažādu PI nozarē notiekošu aktivitāšu dēļ norišu: vērienīgas pārmaiņas PI
sistēmā un daudzu izglītības iestāžu darbinieku dalība dažādosprojektos. Attīstības
projekti prasa vērienīgu ieguldījumu, kā arī laiku, finanšu līdzekļus un izglītības
iestāžu un pedagogu ieguldījumu, tāpēc viņiem trūkst motivācijas piedalīties prakses
vadītāju kopīgās mācībās. Dažiizglītības iestāžu pedagogi jau ir pabeiguši mācības,
un viņiem ir nodibināti kontakti sadarbībai ar daudziem uzņēmumiem. Piemēram,
kādā PI iestādē 15 sagatavotie pedagogi sadarbojas ar 150 uzņēmumiem. Kursu
vadītāji arī secinājaka Latvijā valda uzskats, ka PI sistēma ir laba un ka izmaiņas
nav nepieciešamas. Tas mazina ieinteresētību un vēlmi mainīt pastāvošo kārtību.
Kursu vadītāji tomēr uzsvēra vairākus risināmos jautājumus. Pirmkārt, būtu
jāpilnveidoreģionālo PI iestāžu vadītāju prasmes, un, otrkārt, plašākai sabiedrībai ir
daudz neskaidru jautājumu. Ir spēkā dažādi noteikumi, taču tie ir nekonkrēti, tāpēc
ir nepieciešamas vadlīnijas par Ministru kabineta noteikumu piemērošanu. Kursu
vadītāji pieminēja arī tandēma mācību (kopīgo mācību) finansēšanu. Bez finansiāla
atbalsta kopīgas mācības būtu grūti nodrošināt.
Lietuvā iprojekta laikā izstrādes procesā bija jauns PI likums. Prakses vadītāju kopīgo
mācību dalībnieki uzskatīja, ka viņi varētu ietekmēt šo likumu. Prakses vadītāju
kopīgo mācību izmēģinājums notika tieši laikā, kad tika uzsākta jaunā regulējuma
veidošana.. Prakses vadītāju kopīgo mācību dalībnieki izjuta atbildību par veiksmīgu
turpmāku darba vidē balstītu mācību īstenošanu savā valstī. Tomēr apstākļi darba vidē
balstītu mācību īstenošanā bija sarežģīti. Uzņēmumi nevēlējās piesaistīt audzēkņus
nepietiekama finansējuma dēļ. Turklāt pedagogi nesaņem pienācīgu atlīdzību,
un zaudē darba stundas (t. i., naudu), ja audzēkņi dodas mācīties uzņēmumos.
Pedagogiem nepietiek laika audzēkņu DVB mācību vadīšanai, jo tas aizņem trīs
reizes vairāk laika nekā audzēkņu mācīšana standarta nodarbībās. Arī ar darba vidē
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Intervijās, pārrunājot prakses vadītāju darbu, kursu vadītāji pieminēja arī audzēkņu
mācības. Kursu vadītāji vēlējās uzsvērt, ka DVB mācības ir ilgtermiņa saistības un
uz tām jābūt uz jauniešu nākotnes perspektīvu vērstām. Viņi uzsvēra, cik svarīgi ir
uzņemties atbildību par jauniešiem, lai viņi spētu veiksmīgi strādāt uzņēmumā un
jebkurā profesijā. Izglītības iestādēm un uzņēmumiem ir jārūpējas par jauniešiem un
jādomā par audzēkņu vajadzībām.
Kursu vadītājiem ir bijusi gan pozitīva, gan negatīva pieredze par to, cik lielā mērā
prakšu vadītāji DVB mācību laikā ņem vērā audzēkņu viedokli. Atzinīgi tika novērtēta
dalībnieku ieinteresētība uzlabot audzēkņu kompetences līmeni, vispārējo izaugsmi
un sekmēt profesionālo attīstību. Dažidalībnieki bija apņēmības pilni atbalstīt
audzēkņus mācībās, tomēr daļa dalībnieku nevērtēja situāciju no audzēkņu viedokļa.
Viņi uzskatīja, ka visu zina un ka viņiem nav vērts mainīt savu viedokli.
Attiecībā uz audzēkņu mācībām kursu vadītāji ierosināja mainīt darba vidē balstītu
mācību struktūru un veidu. Audzēkņiem būtu jāmācās uzņēmumā jau mācību
sākumā, lai iepazītu darba vidi, un mācību laikā jābūt vairākiem darba vidē balstītu
mācību posmiem. Turklāt audzēkņiem mācību procesā ir nepieciešams vadītājs un
atbalsts, tāpēc būtu jānodrošina vairāk iespēju PI iestādes pedagogam doties uz
attiecīgo uzņēmumu un piedalīties mācību vadīšanā.
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13.4. Kursu vadītāji
Prakses vadītāju mācības kursu vadītāji vadīja strādājot pāros. Bija četru veidu
pāri: 1) divi PI iestāžu pedagogi; 2) viens PI iestādes pedagogs un viens uzņēmuma
pārstāvis; 3) divi uzņēmuma eksperti un 4) viens Tirdzniecības un rūpniecības
kameras pārstāvis un viens izglītības iestādes pedagogs. Šajās grupās bija arī
atšķirīgs dzimumu sadalījums: tikai sievietes, tikai vīrieši un jauktas grupas. Kursu
vadītāji kopīgās mācības raksturoja kā abpusēju mācību procesu arī pašiem kursu
vadītājiem, jo bija iespēja mācīties vienam no otra. Kursu vadītāji pārstāvēja dažādas
nozares, un šāda izvēle tika veikta apzināti, lai izmēģinājuma laikā pēc iespējas
vairāk iemācītos. Kopīgo mācību jeb tandēma mācību laikā visas iesaistītās puses
varēja viena otru atbalstīt un justies brīvāk nekā ierastajās mācībās. Viņi kopā
risināja problēmsituācijas, mācījās būt elastīgi, dalīties ar zināšanām un dalīt darba
uzdevumu slogu, un viņiem bija arī iespēja izteikt viedokli vienam par otru, novērtēt
un uzlabot mācības.
“Tandēma mācības ir lieliskas! Mēs viens no otra visu laiku kaut ko
mācījāmies.” (LT2L94)
“Kursu vadītāji pārstāv dažādas nozares, viņi strādā pāros, un mēs mainījām
pārus, lai tie būtu dažādi un lai vairāk varētu viens no otra iemācīties. Mums
patīk strādāt pārī.” (LT3E26–27)
“Pēc katrām mācībām mēs izvērtējām, kā tās varētu uzlabot un kā varētu
mainīt lomas. Viņš labi pārzina tiesisko regulējumu, bet mani tas nešķiet tik
ļoti saistošs. Es visu laiku uzzinu kaut ko jaunu.” (LT3Li144–149)
Kursu vadītāji uzsvēra, ka prakses vadītāju kopīgo mācību programma un saturs ir
jāpilnveidoun jāpārstrukturē. Viņiem bija jāzina un jāievēro formālie noteikumi un
procedūras saistībā ar darba vidē balstītu mācību sistēmu. Lai sekmētu dalībnieku
mācību procesu, svarīga ir iejūtība, elastība un tūlītēja rīcība.
“Elastība un ātrāka lēmumu pieņemšana, konstatējot, ka plānotais uzdevums
vai mācību metode nedarbojas (laika trūkuma vai sarežģītības dēļ).”
(LT1L86–87)
“Man ir liela pieredze un man ir arī kontakti ar uzņēmumiem, taču tagad
man ir arī plašāksredzesloks.” (LT2E74–75)
Kursu vadītāji nosauca savas stiprās puses un trūkumus prakses vadītāju kopīgo
mācību vadīšanas kontekstā. Kursu vadītāju stiprās puses var iedalīt šādi: pieredze,
zināšanas par PI, pedagoģiskās kompetences un prasmes darboties kā starpniekam.
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Daudzi kursu vadītāji pieminēja arī pieredzi dažādu mācību vadīšanādarba pieredzi
uzņēmējdarbības un izglītības nozarē, kā arī labas zināšanas par PI un it īpaši par
darba vidē balstītu mācību tiesību aktiem. Kursu vadītāji arī uzsvēra savas prasmes
strādāt ar dalībniekiem, izmantot dažādas mācīšanas un mācīšanās metodes, dažādi
iesaistīt un motivēt cilvēkus, kā arī labas komunikācijas un saskarsmes prasmes. Viņi
pieminēja arī spējas būt par starpnieku un rīkoties proaktīvi, kā arī paust vērtības,
pārliecību un vēlmi attīstīt darba vidē balstītas mācības valstī.
“Ilga pieredze, esmu vadījis daudz mācību; es izmantoju daudz darba metožu,
un man ir stabilas vērtības.” (LT3E68–69)
“Panākt to, lai cilvēki aizdomātos par attiecīgo tematu. Izmanto pretmetu
metodi (piemēram, salīdzināt divus šķietami nesavienojamus piemērus), kas
klausītājiem šķiet interaktīva.” (LT2LI163–164)
Kursu vadītāji secināja kas viņiem būtu jādara, lai uzlabotu prakses vadītāju kopīgās
mācības: jāpapildina zināšanas par darba vidē balstītām mācībām un pedagoģiskās
prasmes un praktiskās iemaņas. Kursu vadītāji sacīja, ka vēlētos vairāk zināt par
darba vidē balstītu mācību īstenošanu un nostiprināt zināšanas par darba vidē
balstītu mācību tiesisko regulējumu un par dažādu pušu iesaisti. Pedagoģisko
prasmju pilnveide attiecās uz jaunu metožu apguvi, komunikācijas un saskarsmes
prasmju uzlabošanu, spēju labāk pielāgoties mainīgiem apstākļiem un mainīties.
Kursu vadītāji arī vēlējās apgūt “praktiskas metodes, ar kuru palīdzību varētu palīdzēt
uzņēmumiem ieviest māceklību.” (LT2Li140).
“Es vēlētos vairāk uzzināt par to, kā vienot cilvēkus, kā panākt to, lai viņi
sadarbotos, un kā pasniegt kādu tematu detalizētāk, lai mainītu cilvēku
izpratni un attieksmi.” (LT2Li120–121)
“Nebaidīties uzstāties publiski, pārzināt (ne tikai no praktiskās pieredzes)
DVB mācību sistēmu un sniegt piemērus, lai sekmētu DVB mācību attīstību
nākotnē.” (LT2Li130–131)
Lai gūtu plašāku priekšstatu un lai uzzinātu vairāk par darba vidē balstītām mācībām,
kursu vadītāji ierosināja dalīties ar labas prakses piemēriem uzņēmumos trīs līmeņos:
pirmkārt, šī izmēģinājuma projekta līmenī, otrkārt,starp Baltijas valstīm un, treškārt,
Eiropas mērogā. Viņi norādīja, ka Baltijas valstu kursu vadītājiem būtu vienam otru
jāatbalsta kā pedagogiemun jāsekmē profesionālā pilnveide.
“Dalīties ar citu valstu kursu vadītājiem, lai paplašinātu Redzesloku.” (LT3E71)
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DISKUSIJA
Izmēģinājuma pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai tandēma metode, ko sākotnēji
izstrādāja un izmantoja darba vide balstītu mācību vadītājiem Latvijā, ir piemērota
visām Baltijas valstīm.
Izmēģinājuma pamatā bija pieņēmums, ka tandēma mācības ir piemērotāka metode
PI iestāžu un uzņēmumu prakses vadītāju sagatavošanā un ka šai metodei ir vairākas
priekšrocības, kas ietekmē darba vidē balstītu mācību un DVB mācību vadītāju
prasmju pilnveidi. Šo pieņēmumu pārbaudīja visās trīs Baltijas valstīs, īstenojot
DVB mācību vadītāju tandēma mācības jeb izmēģinājumu, ko atkārtojas trīs reizes.
Pētījuma rezultātā tika noteikta DVB mācību vadītāju kopīgo mācību ietekme – kā
darba vidē balstītu mācību vadītāji, kas piedalījās tandēma mācībās, apgūst DVB
mācību audzēkņu vadīšanas prasmes? Vai tandēma mācības palīdz uzlabot sadarbību
starp PI iestādēm un uzņēmumiem vai cita veida darbavietām?
Izmēģinājuma pētījuma galvenais uzdevums bija noskaidrot, kā šīs mācības palīdz
DVB mācību vadītājiem apgūt svarīgas prasmes un kompetences. DVB mācību
vadītāju dati tika apkopoti divreiz – mācību sākumā un sešus mēnešus pēc mācībām.
Abos posmos DVB mācību vadītāji novērtēja savas prasmes četrās darba vidē
balstītu mācību kompetences jomās: i) DVB mācību plānošana uzņēmumā; ii) DVB
mācību vadīšana; iii) Audzēkņu novērtēšana DVB mācībās un iv) DVB mācību
pilnveide sadarbībā ar PI iestādēm / uzņēmumiem. DVB mācību vadītāji arī sniedza
atgriezenisko saiti par personiskiem ieguvumiem no šīm mācībām un par to, kā būtu
jāmaina PI iestāžu un uzņēmumu sadarbība. DVB mācību vadītāju kursu ietekmi tika
izvērtēta, analizējot divu prakses vadītāju anketu rezultātus, izmantojot kvantitatīvo
un kvalitatīvo datu analīzi. DVB mācību vadītāju grupu intervijās ieguva konkrētāku
papildu informāciju.
PI darba vidē balstītu mācību novērtēšanai plašākā mērogā pētījumā tika izmantoti
arī citu personu un iesaistīto pušu dati – PI iestāžu audzēkņu, PI iestāžu vadītāju un
uzņēmumu vadītāju atbildes. Tika intervēti arī kursu vadītāji, jo viņiem bija būtiska
nozīme izmēģinājuma nodrošināšanā un secinājumu apkopošanā, jo tieši viņi īstenoja
DVB mācību vadītāju tandēma izmēģinājuma mācības.

Ar mācību ietekmi saistītie faktori
Vai var uzskatīt, ka īstenojot DVB mācību vadītāju tandēma mācības tika sasniegta
plānotā ietekme? Lai atbildētu uz šo jautājumu, ņemot vērā dažādu respondentu
datu analīzes rezultātus, ir vispirms jānosaka ar ietekmi saistītie faktori.
R. Raivola (Raivola), P. Valtonena (Valtonen) un M. Vurensirje (Vuorensyrjä)
(2000, 11.–12. lpp.) analizējot izglītības efektivitātes jēdzienu, apgalvo, ka vairumā
gadījumu efektīva izglītība nozīmē pozitīvus sasniegumus izglītības jomā un izglītības
mērķu sasniegšanu un to funkcionalitāti. Tomēr autori norāda, ka efektivitāte
nemaz nav tik vienkāršs un viennozīmīgs jēdziens. R. Raivola (Raivola) et al. (2000)
izglītības efektivitāti analizē plašākā kontekstā, bet Dž. Mūna (Moon) (2004, 4.–
5. lpp.) apraksta īsāku mācību kursu ietekmi un ietekmes faktorus. Turpmāk tekstā
ir apkopoti pētījuma secinājumi, izmantojot R. Raivola et al. un Dž. Mūnas teoriju
speciāla modeļa izveidei (skatīt 18. attēlu), kas veido kontekstuālo un individuālo
ietvaru, lai izceltu DVB mācību vadītāju mācību programmas ietekmi. Saskaņā ar šo
modeli vispirms izvērtē darba vidē balstītu mācību kontekstu, kas Igaunijā, Latvijā
un Lietuvā bija atšķirīgs, un attiecīgi analizē respondentu pieredzi un viedokli un
izdara secinājumus. R. Raivola et al. (2000) uzsver izglītības procesa ietekmes būtību
un struktūru. Šī modeļa mērķis ir izkristalizēt vairākus ar DVB mācību vadītāju
sagatavošanas ietekmi saistītus aspektus.

Sociālo faktoru modelis, kas ietekmē DVB mācības
Likumdošana,
juridiskais
regulējums

DVB mācību
vadītāju
iepriekšējā
pieredze

Finansiālie
resursi

-

Sociālie resursi

Administrācija, plānošana, a īstība

DVB mācību
vadītāju
atbilstoša
sagatavošana

DVB mācību vadītāju kompetences pilnveide un
PI iestāžu un uzņēmumu sadarbība

Tandēma
grupa

Kursu vadītāju
kompetence

Mācībām
atvēlētais
laiks

Izmantotās
mācību metodes

Mijiedarbība un
komunikācija

Tandēma pieeja kā izglītības modelis DVB mācību vadītāju sagatavošanā

18. attēls. DVB mācību vadītāju sagatavošanu ietekmējošo faktoru modelis
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Dažas struktūras daļas zināmā mērā ir saistītas ar izglītības sistēmu, kas sekmē vai
kavē mācību gaitu (Raivola et al., 2000, 17. lpp.). Sociālie faktori sastāv no četriem
elementiem: pirmkārt, tiesību akti un darba vidē balstītu mācību regulējums, otrkārt,
dažādu iesaistīto pušu finanšu resursi, treškārt, administratīvie aspekti un, visbeidzot
atbildīgais par plānošanu un attīstību. Sociālo faktoru kategorijā ietilpst sociālie
resursi – kopīgas vērtības, normas un uztvere – un aspekti, kas sekmē sadarbību
grupā un starp vairākām grupām. PI iestāžu un uzņēmumu vadītāji īpaši uzsvēra
sociālos faktorus kā pamatojumu darba vidē balstītu mācību vadītāju sagatavošanai.
Kursu vadītāji un DVB mācību vadītāji prakses vadītāju grupas intervijās komentēja
šos faktorus. PI iestāžu un uzņēmumu vadītāju atbildēs atklājās sociālo resursu
trūkums, un viņi norādīja, ka nepieciešams vairāk publisku diskusiju par darba vidē
balstītām mācībām un vairāk kampaņu, lai labāk informētu sabiedrību. Tātad sociālo
resursu loma ir sabiedrībā veidot DVB mācības atbalstošu kultūru un labvēlīgu vidi,
kā arī iedrošināt un motivēt dažādas ieinteresētās puses iesaistīties.
Papildus vispārīgākiem sociāliem faktoriem R. Raivola et al. (2000) un Dž. Mūna
(2002) raksturo ar izglītību saistītus faktorus, kas ietekmē dalībnieku viedokli par
mācībām. Analizējot pētījuma dalībnieku sniegto informāciju, redzama atbilstība
R. Raivolas un Dž. Mūnas aprakstītajiem faktoriem. Šajā pētījumā izglītības struktūru
veido ar DVB mācību vadītāju sagatavošanu saistīti faktori: tandēma mācību grupa,
tās dalībnieku skaits un citi raksturojošie lielumi, kursu vadītāji un to sagatavotība,
pieredze un ieguldījums, DVB vadītāju mācīšanas un mācīšanās metodes, mācību
ilgums, kursu vadītāju un DVB mācību vadītāju mijiedarbības un komunikācijas veids
un mijiedarbība un komunikācija starp uzņēmumu un izglītības iestāžu prakses
vadītājiem. Tandēma mācību pieejas izglītības struktūra un saistība ar visiem
šiem faktoriem parādīta 18. attēlā. R. Raivolas et al. (2000) un Dž. Mūnas (2002)
konceptuālajā struktūrā ir iekļauta fiziskā infrastruktūra, piemēram, aprīkojums un
iekārtas, kā arī papildu funkcijas, piemēram, administratīvie aspekti, plānošana un
pilnveide, kas ir izglītības faktoru īstenošanas pamatā. Taču šajā pētījumā respondenti
neapsprieda šos faktorus.
Modeļa trešā sastāvdaļa bija mācību dalībnieka potenciāls. Potenciāls ir personas
rīcībā esošie izglītības resursi: zināšanas, prasmes, kompetences, pieredze, kā arī
fiziskie, kognitīvie un sociālie resursi. Izglītības struktūras faktori sniedz iespēju
mācīties un izmantot personas potenciālu. Kopīgo mācību rezultāti un personas
izmantotais potenciāls attiecīgi atspoguļojas struktūras faktoros (R. Raivola et al.,
2000, 17. lpp.). Šajā pētījumā DVB mācību vadītāju atšķirīgā izglītība, pieredze un
pārstāvētā nozare ievērojami ietekmēja viņu uztveres un prasmju pilnveidi. Mācību
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rezultātus lielā mērā ietekmēja tieši tas, ka DVB mācību vadītāji tika sagatavoti
piedaloties kopīgās mācībās. To var secināt pēc prakses vadītāju atbildēm uz
atvērtajiem jautājumiem un atbildēm grupu intervijās.
Kopumā izglītības nozīmīgumu nosaka atkarībā no atbilstības sabiedrības un
indivīda vēlmēm un vajadzībām (R. Raivola et al., 200017. lpp.). Šajā kontekstā vārds
“nozīmīgums” apzīmē izglītības piemērotību, lietojamību, derīgumu (šī vārda plašākā
nozīmē) un jēgu. DVB mācību vadītāju sagatavošanas nozīmīgumu var vērtēt no trīs
aspektiem: personīgā, organizācijas un sabiedrības. Personīgā līmenī ietekme var būt
zināšanu pilnveide, labākas prasmes iesaistīties, pašvērtējuma paaugstināšanās un
sociālā statusa un atalgojuma izmaiņas. Organizācijas un sabiedrības līmenī ietekme
var būt, piemēram, produktivitātes vai konkurētspējas pieaugums starptautiskā
mērogā (ibid.). Kopumā šajā pētījumā DVB mācību vadītāji uzskatīja, ka šīs mācības
bija jēgpilnas un noderīgas. Pieredzējušiem prakses vadītājiem un tiem, kuri
pētījuma laikā vadījā kāda audzēkņa DVB mācības, šīs mācības bija noderīgākas.
Tandēma mācību būtiskumu skaidri apliecina arī tas, ka tika sasniegtsmērķis uzlabot
uzņēmumu un PI iestāžu sadarbību Baltijas valstu mērogā. Prakses vadītāji sacīja,
ka sasniegt šo mērķi palīdzēja mācībās pielietotās aktīvās mācību metodes un
mijiedarbības iespējas.

Tandēma mācību ietekme
Tagad varam detalizētāk analizēt to, kā tandēma mācības ietekmēja DVB mācību
vadītāju kompetences un DVB mācību vadīšanas prasmes, un kā tās sekmēja
sadarbību starp PI iestādēm un uzņēmumiem vai darbavietām.
Pētījuma kontekstā vārdu savienojumā “tandēma mācības” vārds “tandēms”
raksturo divu veidu sadarbību: pirmkārt, starp izglītības iestādi un uzņēmumu
pārstāvošiem DVB mācību vadītājiemun, otrkārt, starp abiem kursu vadītājiem,
kas pārstāv dažādas nozares un kompetenču jomas.. Kursu vadītāju loma un
pedagoģiskās zināšanas bija būtisks aspekts, lai mazinātu neredzamo plaisu starp
uzņēmumiem un izglītības iestādēm un lai palīdzētu dalībniekiem vienam otru labāk
saprast un mācībās izmantot viņu atšķirīgo pieredzi un to, ka viņi pārstāv dažādas
nozares. Tandēma mācības bija pamats kopīgai zināšanu veidošanai darba vidē
balstītu mācību kontekstā. G. Sings (Singh) et al. (2007, 91. lpp.) uzskata, ka pretrunas
veicina sadarbību. I. Engestrems (Engeström) (2001, 137. lpp.) skaidro, ka pretrunas
ir “vēsturiski veidojusies strukturāla sistēmas spriedze vai spriedze starp vairākām
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sistēmām.” Šajā gadījumā runa ir par uzņēmumiem un izglītības iestādēm. Pētījuma
secinājumi ir pretrunīgi attiecībā uz DVB mācībām un prakses vadīšanu un to, kā
kursu vadītāji spēja pārvarēt šīs pretrunas veicināt abu pušu savstarpējo sapratni.
F. Tērners (Turner) un S. Tērnere (Turner) (2001, 2. lpp.) norāda, ka “pretrunas ir
dabisks mediācijas līdzeklis, kad runa ir par saikni starp (pašreizējā) darba aprakstu un
prasībām attiecībā uz jaunu darba veidu.” Tātad, DVB mācību vadītāju sagatavošanā
izmantojot tandēma metodi, ir iespējams satuvināt divas dažāda sistēmas, izmantot
to pretrunas kā dzinējspēku sadarbības veicināšanai.
Pētījuma rezultāti attiecībā uz tandēma metodes izmantošanu akcentēja trīs
būtiskus, pozitīvus aspektus, kas apliecina DVB mācību vadītāju tandēma mācību
piemērotību. Pirmkārt, atzinīgi tika novērtēta tandēma metodes nozīme divu
dažādu nozaru satuvināšanā. Otrkārt, DVB mācību vadītāji uzskatīja, ka šīs mācības
palīdz paplašināt viņu redzesloku un uzlabot prasmes. Treškārt, šīs mācības lielā
mērāuzlaboja sadarbību starp PI iestādēm un uzņēmumiem vai darbavietām.
Kopumā, sagatavotie DVB mācību vadītāji sacīja, ka tandēma mācību pieeja bija
vērtīga, un izteica vēlēšanos, lai DVB mācību vadītāju sagatavošanai arī turpmāk
izmantotu kopīgās mācības. Viņi arī norādīja, ka tandēma mācības palīdzēja viņiem
labāk izprast darba vidē balstītas mācības, mācoties grupās, kuru dalībnieki bija
prakšu vadītāji gan no uzņēmumiem, gan no PI iestādēm. Mācību laikā pielietotās
aktīvās mācību metodes ļāva viņiem uzklausīt citas DVB mācībās iesaistītās puses,
dalīties zināšanās un pieredzē, vienam no otra mācīties un izprast uzņēmumu un PI
iestāžu vajadzības. Tas veicināja pušu sadarbību un uzlaboja DVB mācību vispārējo
kvalitātes līmeni.
Sagatavotie DVB mācību vadītāji arī sacīja, ka tandēma mācības kopumā bija
noderīgas. Atbildot uz anketas atvērtajiem jautājumiem un uz jautājumiem grupu
intervijās, prakses vadītāji sacīja, ka mācību rezultātā ir uzlabojies viņu zināšanu
līmenis un arī pedagoģiskās prasmes. Viņi uzskatīja, ka viņi prot labāk novērtēt esošo
prakses vadīšanas prasmju līmeni, un zināja, kā šīs prasmes būtu jāuzlabo. Tandēma
mācības, kuru laikā dalībniekiem bija iespēja satikties ar otru iesaistīto pusi bija viens
no izpratni veicinošajiem faktoriem. Prakses vadītāji secināja, ka pēc mācībām viņiem
uzlabojās analītiskā domāšana un prasmestrādāt ar teorētisko informāciju un ka viņi
apguva praktiskas iemaņas, piemēram, spēju sasaistīt teorētiskās zināšanas arpraksi.
Mācību ietekmē arī uzlabojās viņu pašvērtējums, un izpratne par pedagoģisko
un vadīšanas prasmju būtību. Uzlabojās arī izpratne par audzēkņu vajadzībām un
par komunikāciju ar audzēkņiem. Var uzskatīt, ka tandēma mācības zināmā mērā
paplašināja DVB mācību vadītāju redzesloku, nodrošinot viņiem zināšanas un pieredzi,
196

kā arī uzlabojot darba vidē balstītu mācību vadīšanas prasmes. Tās arī deva iespēju
dažādām iesaistītajām pusēm – izglītības iestādēm un uzņēmumiem – satikties, kas ir
sadarbības un turpmākas attīstības priekšnosacījums. Tātad uzskatāms, ka tandēma
mācības var uzlabot prakšu vadītāju DVB mācību vadīšanas prasmes.
Attiecībā uz citiem pieņēmumiem, piemēram, to, ka tandēma mācības var palīdzēt
DVB mācību vadītājiem uzlabot DVB mācību uzraudzības kompetences, būtu jāveic
papildu kvantitatīvo un kvalitatīvo datu analīze. Šajā nolūkā izmēģinājuma ietvaros
tika izstrādāti kvantitatīvie izpētes instrumenti attiecībā uz DVB mācību vadītājiem
atbilstoši ES līmeņa metodēm, kompetences vērtējot plašākā, daudzpusīgā
kontekstā. Šajā ziņā tika izmantotas izpratnes kompetenču definīcijas attiecībā uz
indivīda profesionalitāti, ko veido prasmes, zināšanas, attieksmes un rīcība, kas
nepieciešama, lai efektīvi pildītu darba uzdevumus vai darbības, kā redzams 4. attēlā
(skat. 20. lpp.). Tātad kompetences ir personas prasme konkrētā situācijā atbilstoši
rīkoties (A. Lehtonena et al., 2018; M. Malders (Mulder), 2014. Ar kompetencēm
saistīta izglītība un mācības).
Veicot savu kompetenču novērtēšanu, atbildot uz anketu jautājumiem, DVB mācību
vadītāji, savu kompetenču līmeni četrās vispārīgās kategorijās attiecībā uz darba vidē
balstītu mācību audzēkņu vadīšanu novērtēja kā labu. Tomēr, izmantojot novērtējuma
apgalvojumus un anketas jautājumus, DVB mācību vadītāju rezultāti bija līdzīgi,
salīdzinot ar vispārējo kompetences līmeni DVB mācību vadītāju sagatavošanas
laikā un sešus mēnešus pēc mācībām. Atšķirība nebija liela, pat neskatoties uz to, ka
respondenti sacīja, ka izmaiņas bija, ko apliecina apkopotie kvalitatīvie dati.
Viens no skaidrojumiem pieredzējušu dalībnieku rezultātu atšķirībām varētu būt
jautājumu un apgalvojumu formulējums, nevēlēšanās lielīties vai laika trūkums,
atbildot uz jautājumiem. Un tam var būt arī citi iemesli. Viens no pieņēmumiem,
kas izkristalizējās, analizējot datus, ir tas, ka DVB mācību vadītājiem nebija iespējas
mācībās apgūto pielietot praktiski. Daudzi prakses vadītāji anketās norādīja, ka
viņiem mācību laikā vai pēc mācībām nebija iespējas vadīt audzēkņu praksi. Tāpēc,
ja nav iespējas pielietot un izmēģināt mācībās apgūto, nevar pilnvērtīgi novērtēt
kompetenču līmeni. Tandēma mācības sniedza dalībniekiem noderīgas prasmes,
zināšanas un pieredzi audzēkņu vadīšanā un DVB mācību nodrošināšanā, tomēr
ievērojamākiem rezultātiem būtu jābūt iespējai apgūto praktiski pielietot un
attiecīgi novērtēt prasmju un domāšanas veida izmaiņas. Šo pieņēmumu apliecināja
arī apkopotie kvantitatīvie dati, kas apliecināja, ka šīs mācības bija īpaši noderīgas
tad, ja prakses vadītāji kādreiz bija vadījuši kāda audzēkņa praksi vai ja tas tika darīts
prakses vadītāju sagatavošanas laikā.
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Sīkāk analizējot kvantitatīvos datus, tika konstatēts, ka prakses vadītāju
pašvērtējums par izmaiņām četrās kompetences jomās attiecībā uz DVB mācībām
neietekmēja to, kāda, viņuprāt, bija mācību ietekme. Īsumā, uzskatāms, ka,
neatkarīgi no tā, vai dalībnieki uzskata, ka viņu kompetenču līmenis ir uzlabojies,
DVB mācību vadītāji uzskatīja, ka tandēma mācības bija vērtīgas. Šis pieņēmums
tika sīkāk pētīts, veicot attiecīgo prasmju klasteru analīzi. Tika secināts, ka jo
augstāks bija DVB mācību vadītāja prasmju pašnovērtējums, jo par noderīgākām
tika uzskatītas mācības.
Turklāt tandēma mācību būtiskumu apliecināja vēl kāds interesants kvantitatīvo
datu izkristalizēts fakts. Proti, ja prakses vadītāji mācījās īstā tandēma grupā, kur bija
pārstāvēts atbilstošs skaits uzņēmumu un PI iestāžu pārstāvju, nevis parastā grupā,
šīs mācības bija vērtīgas.
Attiecībā uz citiem pētījuma aspektiem apmācītie DVB mācību vadītāji ļoti pozitīvi
novērtēja sadarbību starp PI iestādēm un uzņēmumiem. 68 % DVB mācību
vadītāju sacīja, ka kopš šī procesa sākuma sadarbība ir uzlabojusies. Vislielākais
progress bija vērojams Latvijā, par ko liecināja 87 % prakses vadītāju atbildes.
Lietuvas respondentu rādītājs bija mazliet zemāks (66 %), bet Igaunijā tikai mazliet
mazāk nekā puse prakses vadītāju uzskatīja, ka sadarbība ir uzlabojusies (42 %).
Tomēr jāatceras, ka Igaunijā kopumā bija maz PI iestāžu prakses vadītāju, tāpēc,
iespējams, mācības šo aspektu tik ļoti neietekmēja. Latvijā sadarbība vēl vairāk
uzlabojās (92 %) prakses vadītājiem, kas mācījās tandēma grupās nekā līdzīgāka
sastāva grupās (83 %). Lietuvā un Igaunijā šādu salīdzinājumu nevar veikt, jo
šajās valstīs bija mazāk tandēma grupu. Šos apgalvojumus pamatoja atbildes uz
atvērtiem jautājumiem, kurās kā tandēma mācību galvenās priekšrocības tika
nosaukti sadarbība un mijiedarbība.

iestādēm un darbavietām būtu kopīgi jāveido uz sadarbību vērsta mācību vide,
kas sekmē mācību procesu. Saskaņā ar šo pieeju pedagoga pienākums ir izveidot
ciešu sadarbību starp PI iestādēm un darbavietām. Šis sadarbības modelis mācību
procesā liek pārskatīt un uzlabot mācību un zināšanu pilnveides procesu dažādās
mācību vidēs un to starpā. Autori uzskata, ka tas ir priekšnosacījums zināšanu
vairošanai un apguvei izglītības iestādē un darbavietā un to starpā (D. Gilē un
T. Grifitsa, 2003).
Darba vidē balstītu mācības ir starpposmsaudzēkņu pārejai no izglītības iestādes
uz darba vidi, kurā tiek sasaistītaizglītības iestādē un uzņēmumā gūtā pieredze
un zināšanas. Lielākajai pētījumā iesaistīto audzēkņu daļai šis process šķietami
bija veiksmīgs. Tomēr, analizējot atbildes, atklājās dažādas citas pieredzes, kam ir
vairāki iespējamie skaidrojumi. Viens no tiem varētu būt šo procesu organizēšanas
vēsturiskie jeb administratīvie aspekti, piemēram, pedagogu darba apstākļi. Un
to varētu arī skaidrot ar nezināšanu, kā palīdzēt audzēkņiem pilnvērtīgi izmantot
mācības abās vietās. Līdzīgi, kā minēts iepriekš par DVB mācību vadītāju sniegumu
un pilnveidi, padziļinātai zināšanu apguvei audzēkņiem ir nepieciešams atbalsts.
S. Mikonena et al. (2017) uzskata, ka šajā saistībā būtu jāveic vairāki pasākumi,
piemēram, mācības jāvada pieredzējušākiem speciālistiem, kas atbalstītu audzēkņus
un palīdzētu viņiem sasaistīt teorētiskās zināšanas un praksi. Tomēr dažādiem mācību
organizēšanas veidiem uzņēmumā un dažādām mācību un zināšanu veidošanas
iespējām pamatā ir arī izaugsme plašākā mērogā. Pedagogi un izglītības iestādes
var turpināt pilnveidoties, taču šo sadarbību ietekmē arī sociālie aspekti (piemēram,
tiesību akti un finanšu resursi).

Ar pētījuma veikšanu saistītie ierobežojumi
Abas tandēma puses – izglītības iestāžu un uzņēmumu pārstāvjus – var novērtēt
arī no DVB mācību galvenās mērķauditorijas – PI iestāžu audzēkņu – viedokļa,
kad mācību procesā viņu ceļi krustojas ar abām tandēma pusēm un kad viņus
prakses vada PI iestāžu un uzņēmumu prakšu vadītāji. No mācību viedokļa tas
raisa jautājumus par mācību vadīšanu uzņēmumā no pedagoģiskā viedokļa un to,
kā tiek veidota saikne starp šīm abām mācību vidēm. D. Gilē (Guile) un T. Grifitsa
(Griffiths) (2001, 2003) izdala vairākus DVB mācību organizēšanas veidus. Ierasts,
ka sadarbība starp PI iestādēm un darbavietu ir minimāla un ka mācības darbavietā
“vienkārši notiek”. Tomēr autori uzskata, ka mācībās nepietiek ar darba pieredzi
vai pieredzi uzņēmumā – ir jāpalīdz audzēkņiem saprast saistību starp dažādām
zināšanām, prasmēm un pieredzēm, ko apgūst atšķirīgajās mācību vidēs. PI
198

Ir jāanalizē arī šīs ierobežojumi, ar kuriem pētnieki sastapās veicot pētījumu Viens no
izaicinājumiemveicot pētījumu Igaunijā, Latvijā un Lietuvā, bija valodas barjera un ar
tur izmantotās metodoloģiju saistītie aspekti. Pētnieku lielākais apgrūtinājums bija
igauņu, latviešu un lietuviešu valodas nezināšana. Tāpēc anketas un to aizpildīšanas
norādes tika tulkotas no somu valodas angļu valodā un pēc tam igauniski, latviski
un lietuviski. Iespējams, ka tulkošanas rezultātā daļu informācijas varētu pārprast,
un konotācijas varētu zaudēt jēgu. Runa nav tikai par valodas lietojumu un par
tulkojumu, bet arī par izmantotajiem jēdzieniem, ko dažādās valstīs atkarībā no DVB
mācību attīstības līmeņa saprot atšķirīgi. Turklāt atbildes uz atvērtajiem jautājumiem
analīzes nolūkos angļu valodā tulkoja no trīs dažādām valodām. Tika analizēti dati
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angļu valodā, kas pētniekiem nav dzimtā valoda. Turklāt lielākā daļa atbilžu nebija
noformulētas pilnos teikumos, tāpēc atbildes jēga varētu tikt pārprasta. Atšķirīgās
valodas ietekmēja arī kvalitatīvo datu ieguvi. Pētnieki nevarēja veikt prakses vadītāju
grupas intervijas, jo visi iesaistītie nepārvaldīja vienu valodu.
Pēc izmēģinājuma posma DVB mācību vadītāju anketas tika uzlabotas – no anketām,
ko izmantoja tandēma mācību sākumā, izņēma atvērtos jautājumus un iekļāva
tos anketā, ko respondentiem izsūtīja sešus mēnešus pēc mācībām. Analizējot
kvantitatīvos datus, no statistikas viedokļa DVB mācību vadītāju kompetences
pirms un pēc mācībām būtiski neatšķīrās. Tomēr kvantitatīvie dati, ko ieguva
mācību sākumā un sešus mēnešus pēc mācībām, apliecināja, ka tandēma mācībām
bija atšķirīga ietekme. Vērtējot retrospektīvi, atvērtie jautājumi, iespējams, būtu
ierosinājuši kvalitatīvas izmaiņas attiecībā uz DVB mācību vadītāju zināšanām,
uzskatiem un prasmēm un palīdzējuši izprast DVB mācību vadītāju pieredzi
tandēma mācību un kompetenču uzlabošanas jomā. Tomēr šī informācija tika
iegūta prakses vadītāju grupas intervijās, kurās piedalījās apmēra 10 % sagatavoto
prakses vadītāju.
Turklāt visās trīs valstīs datus apkopoja pastarpināti. To veica kursu vadītāji un par DVB
mācību vadītāju sagatavošanu atbildīgie projekta partneri apkopojot daļu kvalitatīvo
datu un sniedzot anketēšanas norādījumus. Tādejādi dati bija neviennozīmīgi. Tas
uzskatāmi bija redzams prakses vadītāju grupas intervijās un audzēkņu anketās.
Piemēram, atbildes uz anketas jautājumiem iesniedza arī tie audzēkņi, kuriem
nebija darba vidē balstītu mācību pieredzes, lai gan datu ieguvējiem bija jāsameklē
audzēkņi, kas bija piedalījušies DVB mācības. Šī iemesla dēļ daļu datu nevarēja
izmantot. Pētnieku grupa izsniedza rakstiskus norādījumus un video materiālus par
datu savākšanas gaitu, tomēr tas nebija pietiekami.
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Pētījuma rezultāti apliecināja, ka tandēma mācības palīdz uzlabot dalībnieku
zināšanas, prasmes un attieksmi, un ka šīs mācības ir vērtīgas. Tomēr netika pierādīta
nozīmīga ietekme uz dalībnieku kompetencēm. Dalībnieki, kam bija pieredze
audzēkņu un darba vidē balstītu mācību vadīšanā, no šīm mācībām ieguva vairāk
nekā tie, kam nebija šādas pieredzes. Tātad kompetenču uzlabošanas nolūkā ir
jānodrošina iespēja apgūto izmēģināt praksē, lai tādējādi uzlabotu savas iemaņas un
gūtu padziļinātu izpratni.
Atsaucoties uz pētījuma datiem, var uzskaitīt vairākus tandēma mācību pozitīvos
aspektus un jomas, kurās nepieciešama pilnveide. Lai uzlabotu DVB mācību vadītāju
tandēma mācības, būtu jāņem vērā tas, kā atspoguļot to dalībnieku faktisko DVB
mācību pieredzi, kuri nevada vai kuri nekad nav vadījuši DVB mācību audzēkņu praksi.
Pilnvērtīgu DVB mācību pieredzi var iegūt un sekmēt, uzlabojot mācību struktūru
un uzdevumus. Īsi mācību kursi, piemēram, šajā dokumentā aprakstītās tandēma
mācības, var faktiski ietekmēt profesionālo pilnveidi, ja tiek izmantota pietiekami
spēcīga un pedagoģiskajā metodoloģijā pamatota saikne ar praktisko darbu un
darba uzdevumiem.

Priekšlikumi
Pētījuma rezultātā tika apkopoti priekšlikumi DVB mācību pilnveidei..
Atzīts Baltijas valstu DVB mācību vadītāja kompetenču profils un statuss
Prasībās, kas ir definēta sdarba vidē balstītu mācību vadītājiem, ir noteiktas konkrētas
kompetences, kas nepieciešamas audzēkņu mācību procesa vadīšanai darba vidē.
Kompetenču profils var palīdzēt uzlabot DVB mācību vadītāju prestižu. Kompetenču
profilu var izmantot arī DVB mācību vadītāju sagatavošanā.

Secinājumi

DVB mācību vadītāju kompetences līmeņa celšana

Šis pētījums parādīja, ka tandēma mācību metodes izmantošana DVB mācību vadītāju
sagatavošanā palīdzēja uzlabot uzņēmumu un PI iestāžu sadarbību. Uzņēmumu un PI
iestāžu pārstāvji tandēma mācības izmantoja kā platformu attiecību veidošanai, un
šo mācību rezultātā PI iestāžu un uzņēmumu prakses vadītāju sadarbība uzlabojās.
Klātienes sarunās dalībnieki varēja apmainīties ar viedokļiem, dalīties pieredzē un
gūt labāku priekšstatu par dažādu iesaistīto pušu vajadzībām, vēlmēm un iespējām.

Ir svarīgi turpināt pilnveidot jau sagatavoto DVB mācību vadītāju profesionālo
pilnveidi. Turklāt ir nepieciešams sagatavot jaunus DVB mācību prakses vadītājus –
uzņēmumos un PI iestādēs.
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Informēšanas kampaņas un konferences DVB mācību popularizēšanai

Lai turpinātu un pilnveidotu DVB mācību vadītāju sagatavošanu, ir jāizveido DVB
mācību vadītāju sagatavošanas sistēma (atbildīgā iestāde, kursu vadītāji, finansiālais
nodrošinājums un sistēmas novērtējums). DVB mācību vadītāju kursu vadītāju
sagatavošana ir šīs sistēmas nozīmīga daļa.

Informēšanas kampaņas un konferences palīdz veidot pozitīvu iespaidu par DVB
mācībām sabiedrībā un DVB mācībās iesaistīto vidū. Ar dažādu publisku pasākumu
starpniecību iedzīvotāji uzzina par dažādām iespējām kā iegūt profesiju, un tādejādi
tiek uzlabots PI prestižs.

PI iestāžu pedagogu loma darba vidē balstītās mācībās

Sadarbība darba vidē balstītu mācību īstenošanā katras valsts ietvaros un starp
Baltijas valstīm.

Darba vidē balstītas mācības maina pedagogu lomu, liekot uzsvaru uz vadīšanu
un sadarbības veicināšanu ar uzņēmumiem, nevis uz mācīšanu. Audzēkņu prakšu
vadīšanā jāizmanto inovatīvas metodes, piemēram, jauno tehnoloģiju sniegtās
iespējas, kas savukārt liek PI iestāžu pedagogiem apgūt jaunas prasmes. Turklāt PI
iestāžu pedagogi varētu sagatavot arī uzņēmumu prakses vadītājus. Lai tas būtu
iespējams, ir jāmaina PI iestāžu pedagogu uzskati. Pedagogu sagatavošanā un
pieredzējušu pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanā būtu jāiekļauj arī DVB mācību
aspekti, lai veidotu kopīgu priekšstatu un DVB mācību vadīšanas kompetences.
Vienota izpratne par DVB mācību jēdzienu un tā nozīmi profesionālajā izglītībā
Ir jāveicina kopīga izpratne par DVB mācību jēdzienu un jāpalielina šo mācību nozīme
profesionālajā izglītībā. Jāizvērtē DVB mācību nozīme profesionālajā izglītībā un to
vispārējais mērķis, lai veidotu vienotu izpratni par DVB mācībām. Vienota izpratne
palīdzētu izlemt, kā organizēt DVB mācības un nodrošināt veiksmīgu prakses
īstenošanas procesu.

Sadarbība reģionālā, valsts un starptautiskā mērogā dod iespēju mācīties no citu
iesaistīto pušu labās prakses p un izmantotajiem risinājumiem. Tā kā mācību
dalībnieki pārstāv dažādas nozares, būtu jāuzlabo arī starpnozaru sadarbība.
Būtu sarežģīti īstenot visus šos priekšlikumus, un tas būtu laikietilpīgi, turklāt šajā
jomā notiek nemitīgas izmaiņas. Visbeidzot – “Lai uz pētījumiem balstīta izglītības
modelis veiksmīgu darbotos, pētniekiem un praktiķiem ir jāsadarbojas. Un šajā
procesā lielu lomu spēlē tieši praktiķi. Pētnieks nezina, kas ir aktuāls attiecīgās
nozares pārstāvjiem; to nosaka tieši nozares pārstāvji.” (T. Kvērnbeka (Kvernbekk),
2017.).

DVB mācību pedagoģiskie aspekti
Profesionālās pedagoģijas loma pieaug, kad mācību apjoms izglītības iestādē
samazinās, bet uzņēmumā – palielinās. DVB mācības maina pedagoģiskos procesus,
sekmē individuālās pieeju izmantošanu, akcentējot, cik būtiski ir vadīt audzēkņu
prakses, izmantojot dažādas metodes, un uzsver nepieciešamību novērtēt audzēkņu
prasmes. Ir nepieciešams laiks, lai izveidotu jaunu pedagoģisko kultūru, un ir
nepieciešams pedagoģisks atbalsts.
Darba vidē balstītu mācību kvalitāte
DVB mācību kvalitātes pilnveides nolūkā ir sistemātiski jāapkopo sniegtā atgriezeniskā
saite un ir jāuzrauga DVB mācību īstenošanas process. PI iestādēm DVB mācību
pilnveidei ir nepieciešami novērtēšanas modeļi un kritēriji. Pateicoties tiem, PI
iestāžu pedagogi var turpināt pilnveidot pašnovērtējuma mehānismu un analizēt
atgriezeniskās saites un novērtējumu rezultātus.
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Galvenie temati

3. DVB mācību vai
māceklības posmi; trīs galvenie
dalībnieki (galvenās
iesaistītās personas)

2. Ievads DVB
mācībās, kā arī
par tiesību aktiem, prasībām un
DVB mācību un
māceklības kvalitāti

Iepazīšanās ar pārējiem dalībniekiem
Problēmu identificēšana PI un DVB mācību
jomā

1.2. Iepazīšanās
1.3. Tandēma mācību metode. Galvenie termini

3.1. Trīs galvenie dalībnieki un to loma DVB mācību 3 posmos

Izpratne par PI iestāžu, darbavietu
un apmācāmo lomu un to, kāpēc ir
nepieciešams sadarboties katrā no 3 DVB
3.2. Saziņa 3 galveno dalībnieku starpā; sadarbība starp PI
mācību posmiem
iestādēm un uzņēmumiem
Izpratne par motivācijas nozīmīgumu un
3.3. DVB mācību mērķi, apmācāmo motivācija, individuāla
par individuālas pieejas īstenošanu
pieeja
Izpratne par jēdzienu “kompetences”
3.4. Kompetenču pieeja, mācību plāns, apmācāmā
kompetenču novērtējums

Profesionālā izglītība un DVB mācības: ko darām pareizi un
kas būtu jāuzlabo?
Ar kopīgo mācībām un sadarbību saistītu
iespēju identificēšana
Izpratne par DVB mācībām;
2.1. PI sistēma un DVB mācības Latvijā. DVB mācību
nozīme uzņēmuma cilvēkresursu nodaļas darbinieku
prot nosaukt DVB mācību sistēmas
pilnveidē. DVB mācību priekšrocības
priekšrocības un prot analizēt uzņēmuma
gatavību nodrošināt DVB mācības
2.2. DVB mācību kvalitāte: kuri uzņēmumi drīkst
piedalīties; pāru meklēšana
Izpratne par PI iestāžu un uzņēmumu prak2.3. Uzņēmumu un izglītības iestāžu prakses vadītāju loma ses vadītāja lomu un nepieciešamajām
kompetencēm
DVB mācību jomā un nepieciešamās kompetences

Ievads

Mācību rezultāti
1.1. Sveiki! Semināra mērķi

Saturs

Gadījumu izpēte

Diskusija

Prezentācija

Ideju meklēšana

Darbs grupās

Diskusija

Gadījumu izpēte

Ideju meklēšana

SWOT

Individuālais darbs

Prezentācijas

Darbs pāros

Metodes
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1. diena 1. Iepazīšanās

Ilgums

1. pielikums. Tandēma mācību programma 					

Seminārs PI iestāžu un uzņēmumu prakses vadītājiem, kas nodrošina DVB mācības.
2 dienas “Pedagoģijas pamati darba vidē balstītu mācību īstenošanas jomā”

Pielikumi

221

222
223

5.3. Praktiskās mācību metodes, atgriezeniskās saites
došanas nozīmīgums

Diskusija

Individuālais darbs

2. Prezentācija vai ar DVB mācībām saistīta gadījuma
simulācija

Semināra novērtējums
1. Rakstisks pārbaudījums vai

koordinatoriem, kā arī piemēri no Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras pieredzes Latvijā.

Treneru apkopoti praktiski piemēri un informācija, kas apkopota, intervijās ar treneriem, uzņēmumu prakses vadītājiem, PI iestāžu prakses vadītājiem un PI iestāžu DVB mācību

D. Krastiņas pieredze, kas gūta DVB mācību vadītāju sagatavošanā Vācijā;

V. Žundas un viņas kolēģu darba pieredze, strādājot par DVB mācību vadītāju treneriem programmas “Baltic Training Programme” ietvaros un savā uzņēmumā;

dalībvalstīs un ko pielāgo DVB mācību kontekstam Latvijā;

ES projekti “Baltic Training Programme”, “HansaVET”, “Q-Placements”, “ECVET-Enterprise” un DVB mācību vadītāju sagatavošanas pieejas, ko izmanto Vācijā, Somijā un citās ES

priekšlikumi 72 un 32 stundu mācību programmām uzņēmumu prakses vadītājiem, ko ko izveido un īsteno ar ESF finansiālu atbalstu;

Darba grupu un sociālo partneru (Latvijas Darba devēju konfederācijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra, Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras)

Ideju meklēšana

Gadījumu izpēte

6.6. Ideāla DVB mācību vadītāja raksturojums
(kompetenču kartēšana)

Lomu spēle vai
simulācija

Prezentācijas

Diskusija

Individuālais darbs

Darbs grupās

Prot novērtēt DVB mācību procesu un komunicēt ar citiem
dalībniekiem

Prot novērtēt praktikanta sasniegumus / apgūto, kā arī progresu
personiskā un profesionālā līmenī

6.5. Citu valstu pieredze

Šīs mācību programma koncepcijas, metodoloģijas un satura avoti:

Pārbaudījums

DVB mācību procesa izpratne
uzņēmumā

Darbs grupās
Zina, kādi lēmumi ir jāpieņem
Demonstrācija
kopīgi. Prot vadīt praktikanta
sagatavošanas procesu un vienoties Gadījumu izpēte
par individuālu mācību plānu. Prot
izmantot atbilstošu komunikācijas
stratēģiju, sadarbojoties ar citiem
dalībniekiem

Simulācija

Lomu spēle vai

Prezentācija

Diskusija

Individuālais darbs

Pārzina praktiskās mācību metodes,
Prezentācijas
prot izmantot dažādus uzdevumu
Lomu spēle vai
veidus un individuālu pieeju
5.4. Motivēšanas veidi, izaugsmes vadības principi
simulācija
Prot izmantot atbilstošu
5.5. Trīspusēja sadarbība un komunikācija starp citiem gal- komunikācijas stratēģiju, sadarbojo- Darbs grupās
venajiem dalībniekiem
ties ar citiem dalībniekiem
Darbs pāros
5.6. Y un Z paaudze, problēmsituāciju un konfliktu
Demonstrācija
risināšana

5.2. Mācīšanās stili, atmiņas veidi

5.1. DVB mācību vadītāja loma uzņēmumā, vadības stili

Praktikants–uzņēmums

PI iestāde–uzņēmums

4.1. DVB mācību plānošana. Nepieciešamā dokumentācija Pārzina kvalifikācijas nosacījumus,
profesiju standartus un spēj tos
4.2. Profesiju standarti, DVB mācību programma,
sasaistīt mācību programmu un
individuālais mācību plāns
mācību rezultātiem
4.3. Trīspusēja sadarbība un sadarbība pirms māceklības
Prot plānot sagatavošanās posmu
(DVB mācībām)
un citus posmus; prot plānot DVB
PI iestāde–praktikants
mācības uzņēmumā

6. 3. posms.
6.1. DVB mācību rezultāti: trenera novērtējums
Audzēkņa vērtējums
6.2. Dokumentācija
pēc mācībām.
6.3. Saziņa starp 3 galvenajiem dalībniekiem
DVB mācību
6.4. DVB mācību novērtējums un sadarbības starp PI
novērtējums
iestādēm un uzņēmumiem novērtējums

laikā

5. 2. posms.
DVB mācību vai
sagatavošanas

2. diena 4. 1. posms. Pirms
DVB mācībām,
pirms māceklības:
plānošana un
sagatavošanās

1. PIELIKUMS. Tandēma mācību programma (Vita Žunda un Diāna Krastiņa)

2. pielikums

3. pielikums

DVB mācību prakses vadītāja anketa prakšu vadītājiem uzņēmumos un
profesionālajās skolās

DVB mācību vadītāja 1. anketa

God./cien. DVB mācību vai prakses vadītāj(-a)!

Vispārējie dati
1. Valsts: Igaunija, Latvija, Lietuva
2. Vecums: <20, 20–30, 30–40, 40–50, >50
3. Dzimums: vīrietis; sieviete
4. Profesionālās nodarbinātības joma: tehniskās profesijas (būvniecība,
metālapstrāde, transporta nozare, informācijas tehnoloģijas utt.), pārtikas
nozare, tekstilizstrādājumu un apģērbu nozare, uzņēmumu vadība, viesnīcu,
restorānu un tūrisma nozare, sociālie pakalpojumi, veselība, sports un skaistums,
vide un vides resursi, amatniecības un mākslas joma, kultūra vai cita nozare
5. Prakses vadītājs profesionālajā skolā / DVBM vai prakses vadītājs uzņēmumā
6. DVBM/prakšu vadītāji uzņēmumā: darba pieredze: ____ gadi
7. Prakšu/DVBM vadītājiem uzņēmumos: vai šobrīd uzņēmumā ir audzēkņi,
kuriem Jūs vadāt praksi/DVBM: jā/nē
8. DVBM/prakšu vadītāji skolā: pieredze mācību darbā: ____ gadi
9. Pieredze audzēkņu prakšu/DVBM vadīšanā: ____ gadi
10.Uzņēmuma/profesionālās skolas lielums: ____ darbinieku skaits
ATBILŽU VARIANTI: Nav nemaz (1), apmierinošs līmenis (2), labs līmenis (3),
teicams līmenis (4)

Mācības DVB mācību un prakšu vadītājiem, kurās Jūs piedalīsieties, ir daļa no lielāka
ES finansēta projekta “Jaunu pieeju izmēģināšana prakšu vadītājiem skolās un
uzņēmumos darba vidē balstītās mācības” (TTT4WBL) ietvaros. Projekta dalībvalstis
ir Igaunija, Latvija un Lietuva.
Ar šī projekta atbalstu visas Baltijas valstis ir apņēmušās izstrādāt mācību programmu
DVB mācību vadītājiem no skolām un uzņēmumiem. Lai pārliecinātos par mācību
piemērotību, tiks veikta mācību programmas efektivitātes novērtēšana. Baltijas
valstis izpētes veikšanu ir uzticējušas Somijas Jiveskiles lietišķo zinātņu universitātei
(JAMK).
Dalība pētījumā ir brīvprātīga, bet tā ir ļoti svarīga. Attiecībā uz pētījuma lauku un
uzticamību ir svarīgi, lai uz anketas jautājumiem atbildētu respondenti, kas izmanto
dažādas metodes mācībām darbavietā, un prakses vadītāji profesionālajās skolās.
Datu analīze tiks veikta ar kvantitatīvās analīzes metodēm, un atbildes netiks
individuāli identificētas. Kvantitatīvo datu atspoguļošanai tiks izmantotas statistisko
datu tabulas un grafiki, un kvalitatīvo datu atspoguļošanai — citāti.
Lūdzam uzmanīgi izlasīt jautājumus un uz tiem atbildēt atklāti.
Lūdzam norādīt arī pamata informāciju, jo tā ir nepieciešama, jo tā ir nepieciešama,
lai gūtu vispārēju priekšstatu par respondentiem. Atbildes tiks apstrādātas anonīmi
un konfidenciāli, un tā, lai nebūtu iespējams identificēt Jūsu atbildes.
Tāpēc mēs vēršamies pie Jums ar lūgumu dot savu ieguldījumu šīs programmas
tapšanā un atbildēt uz turpmākajiem jautājumiem.
Mēs pateicamies Jums par vērtīgo ieguldījumu!
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DVB mācību vadītāja anketa pirmās mācību dienas sākumā

11.Manas zināšanas par to, kā plānot audzēkņu mācīšanos darbavietā
Man ir:
a. zināšanas par DVBM/prakses vadītāja funkcijām un veicamajām
darbībām uzņēmumā;
b. prasme organizēt darbavietas apmeklējumu;
c. prasme informēt audzēkni par mācību procesu uzņēmumā;
d. prasme informēt audzēkni par galvenajām kompetencēm, kas
saistītas ar darbu manā profesionālajā jomā;
e. zināšanas par profesionālās izglītības eksāmeniem manā
profesionālajā jomā;
f. zināšanas par profesionālās izglītības mācību programmu un
galvenajām kompetencēm manā profesionālajā jomā;
g. prasme plānot uzdevumus audzēknim darbavietā saskaņā ar
profesionālās izglītības mācību programmu;
h. prasme informēt citus manā darba vietā / profesionālajā skolā
strādājošos par DVBM.
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12.Manas zināšanas par audzēkņa prakses/DVBM vadīšanu
Man ir:
a. prasme ierādīt audzēknim darbā veicamos uzdevumus;
b. prasme sadarboties ar audzēkni;
c. prasme sniegt atbalstu, veidojot sarunu ar audzēkni;
d. prasme veidot atgriezenisko saiti ar audzēkni;
e. prasme konsultēt audzēkni pašnovērtējuma jomā;
f. prasme tikt galā ar problemātiskām situācijām, vadot audzēkņa praksi
/ DVB mācības;
g. zināšanas par dažādiem mācīšanas stiliem audzēkņa prakses vadīšanā;
h. prasme atbalstīt audzēkņa sadarbību ar profesionālo skolu/uzņēmumu.
13.Manas zināšanas par to, kā vērtēt audzēkņa mācīšanos un kompetenci
darbavietā
Man ir:
a. prasme novērot audzēkņa praktisko darbību uzņēmumā;
b. prasme sistemātiski veikt pārrunas ar audzēkni uzņēmumā;
c. prasme veidot mācībām labvēlīgu atmosfēru uzņēmumā;
d. prasme organizēt sarunu un sniegt novērtējumu kā līdzekli audzēkņa
prakses/DVBM vadīšanā;
e. prasme organizēt apspriedes audzēknim darba vietā / profesionālajā
skolā sadarbībā ar uzņēmuma / skolas prakses vadītāju (tā, lai apspriedēs
piedalītos gan audzēknis, gan skolas prakses vadītājs, gan uzņēmuma
prakses vadītājs)
f. prasme sniegt un saņemt atgriezenisko saiti;
g. prasme nodrošināt atgriezenisko saiti korektīviem mērķiem;
h. prasme novērtēt audzēkni atbilstoši mācību programmā paredzētajām
kompetencēm.
14.Manas zināšanas par DVB mācību veidošanu sadarbībā ar profesionālo skolu
/ darbavietu
Man ir:
a. prasme organizēt tikšanos ar profesionālo skolu/uzņēmumu;
b. spēja attīstīt savas personīgās iemaņas kā ekspertam DVBM jomā;
c. prasme koordinēt mācību procesu uzņēmumā
d. atbild tikai prakšu vadītāji skolās: prasme apmācīt DVB mācību
vadītājus uzņēmumos;
e. atbild tikai prakšu vadītāji uzņēmumos: prasme izstrādāt norādījumus par
DVB mācību vadīšanu savā uzņēmumā sadarbībā ar profesionālo skolu.
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4. pielikums
DVB mācību vadītāja 3. anketa prakšu vadītājiem uzņēmumos un profesionālajās
skolās
Anketa, ko aizpilda 6 mēnešus pēc DVB mācību beigām
Vispārējie dati
1. Valsts: Igaunija, Latvija, Lietuva
2. Vecums: <20, 20–30, 30–40, 40–50, >50
3. Dzimums: vīrietis; sieviete
4. Profesionālās nodarbinātības joma: tehniskās profesijas (būvniecība,
metālapstrāde, transporta nozare, informācijas tehnoloģijas utt.), pārtikas
nozare, tekstilizstrādājumu un apģērbu nozare, uzņēmumu vadība, viesnīcu,
restorānu un tūrisma nozare, sociālie pakalpojumi, veselība, sports un skaistums,
vide un vides resursi, amatniecības un mākslas joma, kultūra vai cita nozare
5. Prakses vadītājs profesionālajā skolā / DVBM vai prakses vadītājs uzņēmumā
6. DVB mācību vadītāji uzņēmumā: darba pieredze: ____ gadi
7. Prakšu/DVBM vadītājiem uzņēmumos: vai šobrīd uzņēmumā ir audzēkņi,
kuriem Jūs vadāt praksi/DVBM: jā/nē
8. DVBM/prakšu vadītāji skolā: pieredze mācību darbā: ____ gadi
9. Prakšu vadītāji skolās: pieredze audzēkņu prakšu / DVB mācību vadīšanā:
____ gadi
10.Uzņēmuma/profesionālās skolas lielums: ____ darbinieku skaits
Pēc prakses vadītāju mācību beigām
11.Manas zināšanas par to, kā plānot audzēkņu mācīšanos darbavietā
Man ir
a. zināšanas par DVB mācību vadītāja funkcijām un veicamajām
darbībām uzņēmumā;
b. prasme organizētvizītes uzņēmumā;;
c. prasme informēt audzēkni(-ņus) par mācību procesu uzņēmumā;
d. prasme informēt audzēkni(-ņus) par galvenajām kompetencēm, kas
saistītas ar darbu manā profesionālajā jomā;
e. zināšanas par profesionālās izglītības eksāmeniem manā
profesionālajā jomā;
f. zināšanas par profesionālās izglītības mācību programmu un
galvenajām kompetencēm manā profesionālajā jomā;
g. prasme plānot audzēknim(-ņiem) uzņēmumā veicamos uzdevumus
saskaņā ar profesionālās izglītības mācību programmu;
h. prasme informēt manus kolēģusuzņēmumā / profesionālajā skolā par
DVB mācībām.
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12.Manas zināšanas par DVB mācību vadīšanu
Man ir
a. prasme ierādīt audzēknim darbā veicamos uzdevumus;
b. prasme sadarboties ar audzēkni;
c. prasme sniegt atbalstu, veidojot sarunu ar audzēkni;
d. prasme veidot atgriezenisko saiti ar audzēkni;
e. prasme konsultē audzēkni pašnovērtējuma jomā;
f. prasme tikt galā ar problemātiskām situācijām, vadot audzēkņa praksi
/ DVB mācības;
g. zināšanas par dažādiem mācīšanas stiliem audzēkņa prakses vadīšanā;
h. prasme atbalstīt audzēkņa sadarbību ar profesionālo skolu/darba
vietu.
13.Manas zināšanas par to, kā vērtēt audzēkņa mācīšanos un kompetenci
darbavietā
Man ir
a. prasme novērot audzēkņa praktisko darbību darbavietā;
b. prasme sistemātiski organizēt pārrunas ar audzēkni darbavietā;
c. prasme veidot mācībām labvēlīgu atmosfēru darbavietā;
d. prasme organizēt sarunu un sniegt novērtējumu kā līdzekli audzēkņa
prakses/DVBM vadīšanā;
e. prasme organizēt pārrunās uzņēmumā / profesionālajā skolā
sadarbībā ar uzņēmuma / skolas prakses vadītāju (tā, lai apspriedēs
piedalītos gan audzēknis, gan skolas prakses vadītājs, gan uzņēmuma
prakses vadītājs)
f. prasme sniegt un saņemt atgriezenisko saiti;
g. prasme nodrošināt atgriezenisko saiti korektīviem mērķiem;
h. prasme novērtēt audzēkni atbilstoši mācību programmā paredzētajām
kompetencēm.

15.Kopīgo mācību ieguvumi ir...
16.Pēc kopīgajām mācībām sadarbība ar uzņēmumiem uzlabojās: jā / nē
Prakšu vadītāji skolās:
17.Pēc kopīgajām mācībām:
a. Man izdevās uzlabot sadarbību ar prakšu vadītājiem uzņēmumos.
b. Man izdevās pilnveidot savas profesionālās un pedagoģiskās prasmes.
c. Man izdevās pilnveidot manas profesionālās un zināšanas sadarbības
veidošanā ar prakšu vadītājiem uzņēmumos.
d. Man izdevās uzzināt vairāk par to, kā notiek praktiskās mācības
uzņēmumos.
e. Man ir izdevies uzlabot savas kompetences izaugsmes vadības jomā,
lai audzēkņiem sadarbībā ar uzņēmuma darbiniekiem uzlabotu uz
uzņēmējdarbību vērstu domāšanu.
Prakšu vadītāji uzņēmumā:
18.Pēc kopīgajām mācībām:
a. Man izdevās uzlabot sadarbību ar PI iestāžu prakšu vadītājiem.
b. Man izdevās uzlabot savas profesionālās un pedagoģiskās prasmes.
c. Man izdevās uzlabot manas profesionālās un zināšanas sadarbības
veicināšanai ar PI iestāžu prakšu vadītājiem.
d. Man sadarbībā ar skolas prakšu izdevās uzzināt vairāk par PI mācību
programmu vadītājiem.
e. Man ir izdevies pilnveidot savas prasmes veicināt audzēkņu izaugsmi ,
lai sadarbībā ar PI iestāžu vadītājiem sekmētu uz uzņēmējdarbību vērstu
domāšanu.
19.Priekšlikumi kopīgo mācību satura, metožu vai mācību organizatorisko
aspektu pilnveidošanai...

14.Manas zināšanas par DVB mācību veidošanu sadarbībā ar profesionālo skolu
/ darbavietu
Man ir
a. prasme organizēt tikšanās ar profesionālo skolu/uzņēmumu;
b. spēja attīstīt savas personīgās iemaņas kā ekspertam DVBM jomā;
c. prasme koordinēt mācību procesu uzņēmumā;
d. atbild tikai prakšu vadītāji skolās: prasme apmācīt DVB mācību
vadītājus uzņēmumos;
e. atbild tikai prakšu vadītāji uzņēmumos: prasme izstrādāt norādījumus par
DVB mācību vadīšanu savā uzņēmumāsadarbībā ar profesionālo skolu.
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5. pielikums
4. anketa. PI iestādes audzēkņa anketa
God./cien. audzēkni(-e)!
Mēs lūdzam Tevi atbildēt uz turpmākajiem jautājumiem. Rūpīgi izlasi katru jautājumu
un tam pievienotos norādījumus. Izvēlies atbilstošāko atbildes variantu. Pie dažiem
jautājumiem ir paredzēta tukša vieta, kurā ierakstīt savas domas. Raksti tās bez bažām.  
Mēs uzdodam šos jautājumus daudziem audzēkņiem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.
Atbildes būs redzamas tikai pētniekiem un tiks rūpīgi apstrādātas. Tavas individuālās
atbildes nebūs identificējamas – tāpēc droši atbildi atklāti un godīgi.
Vispārēji dati
1. Valsts: Igaunija, Latvija, Lietuva
2. Vecums: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 gadi, 21 gads vai vairāk gadu
3. Dzimums: vīrietis; sieviete
4. Mana mācību programma: tehniskās profesijas (būvniecība, metālapstrāde,
transporta nozare, informācijas tehnoloģijas utt.), pārtikas nozare,
tekstilizstrādājumu un apģērbu nozare, uzņēmumu vadība, viesnīcu,
restorānu un tūrisma nozare, sociālie pakalpojumi, veselība, sports un
skaistums, vide un vides resursi, amatniecības un mākslas joma, kultūra vai
cita nozare
5. Profesionālajā skolā mācos: 1, 2, 3 , 4 gadus
6. Esmu apguvis(-usi) mācības darbavietā: vienu reizi, divas reizes, trīs reizes,
vairāk nekā 3 reizes
7. Laika posmi, kuros es mācījos uzņēmumā: 1–2 dienas, 3–5 dienas, 2 nedēļas,
3 nedēļas, 1 mēnesis, cits ilgums / precizēt
ATBILŽU VARIANTI: Nevaru atbildēt, neatbilst, apmierinošā līmenī, labā līmenī,
teicamā līmenī / Nevaru atbildēt, neatbilst, mazliet atbilst, lielā mērā atbilst, ļoti
atbilst
Mana mācību pieredze uzņēmumā
PIRMS mācību pieredzes uzņēmumā
8. Es ieguvu informāciju par iespēju mācīties uzņēmumā
a) no sava(-iem) skolotāja(-iem)
b) no citiem audzēkņiem
c) no vecākiem
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d) no kāda cita. Lūdzu, precizējiet! ___________
e) Uzzināju citā veidā. Lūdzu, precizējiet! ___________
9. Skolotājs(-i) informēja par mācīšanos uzņēmumā pirms šīs mācības sākās
a) sarunā ar visu klasi
b) personīgā sarunā ar mani
c) informējot mani rakstiski
d) citā veidā. Lūdzu, precizē! ____________
e) Pirms doties uz mācībām uzņēmumā
10.skolotājs(-i) man izstāstīja
a) par uzņēmumu, uz kuru es došos
b) par to, kas man tur būs jādara
c) par darbam vajadzīgajām prasmēm
d) par to, kādas prasmes/kompetences man būtu jāapgūst šajā uzņēmumā
e) par to, kā man būtu jāuzvedas darbavietā
f) par praktiskiem jautājumiem, kas saistīti ar laiku, ko pavadīšu uzņēmumā
(darba laiku, apģērbu, kur paēst, kā nokļūt darbā utt.)
g) par citām lietām, kādām? ______________
11.Pirms mācību sākšanas uzņēmumā, es saņēmu informāciju no uzņēmuma
a) uzņēmums nosūtīja informāciju skolai, un es to saņēmu no skolas
b) es apmeklēju uzņēmumu kopā ar savu skolotāju pirms mācību sākšanas
c) es patstāvīgi apmeklēju uzņēmumu pirms mācību sākšanas
d) es meklēju informāciju par uzņēmumu internetā
e) es runāju ar citu audzēkni / citiem audzēkņiem, kas zināja attiecīgo
uzņēmumu
f) es ieguvu vēl citu informāciju. Lūdzu, precizē, kādu?
___________________
Uzņēmumā pavadītajā LAIKĀ
12.Laikā, ko pavadīju uzņēmumā, skolotājs(-i) apmeklēja uzņēmumu; jā/nē
Ja atbildēja “nē”, turpināt ar 20. jautājumu / ja atbildēja “jā”, turpināt ar
18. jautājumu
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13.Kad mans skolotājs(-a) apmeklēja uzņēmumu, viņš/viņa vēlējās uzzināt
a) par maniem veiktajiem darbiem
b) par apgūtajām prasmēm/kompetencēm
c) vai skolā apgūtās zināšanas ir saistītas ar darbu, kas jāveic uzņēmumā
d) par to, kas vēl būtu jāiemācās
e) cik labi esmu apguvis(-usi) apgūto
f) kā prakses vadītājs uzņēmumā ir vadījis manu praksi
g) kā citi uzņēmuma darbinieki ir iesaistījušies mani prakses laikā
h) kāda ir sadarbība ar citiem uzņēmuma darbiniekiem
i) par manu iniciatīvu
j) par citiem jautājumiem. Lūdzu, precizē!
14.Kad skolotājs(-a) apmeklēja uzņēmumu
a) viņš/viņa vēroja, kā es strādāju
b) viņš/viņa strādāja kopā ar mani
c) sniedza man atgriezenisko saikni par to, kā es daru savu darbu
d) notika saruna starp mani, manu skolotāju un prakses vadītāju uzņēmumā
par to, kā norit mana mācīšanās uzņēmumā
15.Uzņēmumā notika saruna ar uzņēmuma prakses vadītāju par to,
a) kādus darbus esmu veicis(-usi) uzņēmumā
b) kādas prasmes/kompetences esmu apguvis(-usi)
c) kā skolā apgūtais ir saistīts ar veikto darbu uzņēmumā
d) kas vēl man jāapgūst
e) cik labi ir apgūts mācītais
f) kā prakses vadītājs uzņēmumā ir vadījis manu praksi
g) kāda sadarbība man bija ar citiem uzņēmuma darbiniekiem
h) kāda bija mana iniciatīva
i) par citiem jautājumiem. Lūdzu, precizē! ____________

f) deva man iespēju veikt dažādus darba uzdevumus
g) runāja ar mani par prasmēm, kas man būs vajadzīgas šajā profesijā
h) labi prata savu darbu
III PĒC uzņēmumā pavadītā laika
17.Mans(-i) skolotājs(-i)
a) runāja ar mani par manu pieredzi uzņēmumā
b) deva man iespēju pastāstīt citiem audzēkņiem par manu mācību pieredzi
uzņēmumā
c) lūdza man izvērtēt uzņēmumā apgūto
d) izvērtēja manu mācību pieredzi uzņēmumā
e) runāja ar mani par nākamo laika posmu, ko pavadīšu uzņēmumā
f) runāja ar mani par to, kas man turpmāk jāapgūst skolā
g) mudināja mani turpināt mācīties
h) lūdza man uzrakstīt atskaiti par pieredzi uzņēmumā
i) nerunāja ar mani mācībām uzņēmumā
18.Es domāju, ka skolā iegūtās zināšanas bija noderīgas, veicot darba
uzdevumus uzņēmumā; jā/nē
19.Mani skolotāji labi zina, kādas prasmes ir nepieciešamas darbā; jā/nē
20.Mani skolotāji spēj izpildīt darba uzdevumus; jā/nē
21.Par savu pieredzi uzņēmumā es vēl gribētu pateikt šo: ____________

16.Mans prakses vadītājs uzņēmumā
a) parādīja man, kā veicami darba uzdevumi
b) vēroja, kā es izpildu darba uzdevumus
c) deva man ieteikumus saistībā ar veicamo darbu
d) kopā ar mani veica darba uzdevumus
e) sniedza man vērtējumu darba izpildes gaitā
232

233

6. pielikums
5. anketa. PI iestādes vadītāja anketa
Lūdzam uzmanīgi izlasīt katru jautājumu un uz tiem atbildēt atklāti.
Lūdzam norādīt arī pamata informāciju, jo tā ir nepieciešama, jo tā ir nepieciešama,
lai gūtu vispārēju priekšstatu par respondentiem. Atbildes tiks apstrādātas anonīmi
un konfidenciāli, un tā, lai nebūtu iespējams identificēt Jūsu atbildes.
Informācija par pārstāvēto organizāciju
1. Valsts: Igaunija, Latvija, Lietuva
2. Iestādes nosaukums: _______
3. Iestādes lielums (darbinieku skaits):
Dati par respondentu
4. Ieņemamais amats: Direktors/vadītājs; direktora vietnieks / nodaļas vadītājs;
cits variants. Lūdzu, precizē!
5. Darba stāžs (gadi): 0–1, 2–6, 7–10, 11 vai vairāk gadi
6. Dzimums: vīrietis; sieviete
7. Vārds, uzvārds:
8. Kā esat saistīts ar darba vidē balstītu mācību procesā? Koordinēju darba vidē
balstītas mācības; Risinu organizatoriskus jautājumus; Risinu vadības līmeņa
jautājumus (līgumi, finansējums u.c.); Esmu prakses vadītājs
ATBILŽU VARIANTI: Nav nemaz (1), apmierinošs līmenis (2), labs līmenis (3),
teicams līmenis (4), nevaru atbildēt
Darba vidē balstītas mācības uzņēmumos
9. Novērtējiet audzēkņu mācīšanos uzņēmumos:
• Cik labi audzēkņiem izdodas sasniegt mācību mērķus, kas izvirzīti darba vidē
balstītām mācībām?
• Cik labi uzņēmumi atbalsta audzēkņus izvirzīto mācību mērķu sasniegšanā?
• Uzņēmumi pārzina audzēkņu zināšanu līmeni un skolas mācību programmu,
pēc kuras norit mācības.
• Uzņēmumi nodrošina to, ka skolas mācību programmā paredzētie mērķi tiek
sasniegti.
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• Laikā, kuru audzēknis pavada mācoties uzņēmumā, darba uzdevumi tiek
mainīti, lai audzēknis apgūtu nepieciešamās kompetences.
• Uzņēmumu darbība atbilst noteiktajām kompetences prasībām, kas
aprakstītas konkrētās profesijas mācību programmā.
• Uzņēmumi nodrošina audzēkņiem sistemātisku un mērķtiecīgu prakses
vadīšanu.
• Uzņēmumos ir apmācīti darbinieki, kas var vadīt audzēkņu praksi.

Atbilstība starp skolā apgūtajām profesionālajām prasmēm un tām, kas
pieprasītas darba tirgū
10.Atbilstība starp izglītību un darba vidi
• Kādā mērā profesionālās prasmes, ko jaunieši apgūst skolā, atbilst
prasībām darba tirgū?
Ja Jūsu izvēlētie atbilžu varianti ir “nemaz” vai “apmierinoši”, lūdzu,
paskaidrojiet savu viedokli: _____________
• Kādā mērā profesionālās prasmes, ko apgūst skolā, atbilst darba tirgus
prasībām?
Ja Jūsu izvēlētie atbilžu varianti ir “nemaz” vai “apmierinošā līmenī”,
lūdzu, paskaidrojiet savu viedokli: ______________
11.Kuras no uzskaitītajām vispārīgajām/svarīgākajām prasmēm būtu jāapgūst?
Izglītības iestādē, Pirms mācībām uzņēmumā, Mācību laikā uzņēmumā
Ergonomika
Zināšanu pārvaldības prasme
Prasme mācīties
Uzņēmējdarbība
Darba spēju uzlabošana
Laika plānošanas prasme
Prasme lietot informācijas tehnoloģijas
Darba drošība
Prasme izprast citu tautu kultūru
Prasme izprast uzņēmuma finanšu darbību
Prasme strādāt grupā
Elastīgums
Prasme risināt problēmas
Spēja reaģēt uz pārmaiņām
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Prasme mijiedarboties un komunicēt
Atbildības sajūta
Valodu prasmes
Praktiskas iemaņas
Iniciatīva
Pārdošanas prasme
Prasme noteikt klientu vajadzības
Klientu apkalpošanas prasme
Citas prasmes. Lūdzu, precizē!

Sadarbību starp uzņēmumiem un profesionālajām skolām var raksturot šādi:
12.Sadarbība starp uzņēmumiem un profesionālajām skolām pastāv:
Nav sadarbības , Apmierinošā līmenī, Labā līmenī, Teicamā līmenī
13.Sadarbība darba vidē balstītu mācību jomā
• PI iestādes informē uzņēmumus par darba vidē balstītas mācīšanās
mērķiem.
• Uzņēmumi un PI iestādes vienojas par audzēkņu prakšu vadīšanu.
• Uzņēmumi un PI iestādes skolas vienojas par pienākumu sadali.
• Ir apspriesta audzēkņu kompetenču novērtēšana.
• PI iestādes sniedz atbalstu, īstenojot darba vidē balstītas mācības
14.Uzņēmumu darbinieki
• Darbinieku vēlēšanās vadīt audzēkņu praksi.
• Darbinieku prasme vadīt audzēkņu praksi un apmācīt tos darbam.
15.Vērtējot dažādās sadarbības formas starp uzņēmumiem un PI iestādēm,
kuras no tām Jums šķiet visvēlamākās un iespējamākās?
No turpmāk norādītā saraksta izvēlieties trīs (3) jūsuprāt svarīgākās.
•
•
•
•
•
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sora atbalsts PI iestāžu sponsorēšana, finansiāls atbalsts.
Stipendijas audzēkņiem.
Dalība audzēkņu kompetenču izvērtēšanā.
Tēmu rosināšana audzēkņu projektiem.
Dalība PI iestāžu darba grupās.

• Audzēkņu vizīšu organizēšana uzņēmumā.
• PI iestāžu audzēkņu spēkiem realizētu projektu un pētījumu pasūtīšana.
• Iepazīšanās vizītes skolotājiem un mācību konsultantiem no PI iestādēm
uzņēmumā.
• Uzņēmuma ekspertu lekcijas PI iestādēs.
• Jaunu darbinieku atrašana.
• Sadarbība prakšu organizēšanā.
• Darba vidē balstītas mācības / audzēkņu mācības uzņēmumā.
• Darbavietu nodrošināšana audzēkņiem vasarā.
16.Kā būtu jāattīsta sadarbība darba vidē balstītu mācību / mācību darbavietā
jomā?

Lūdzu, novērtējiet PI iestāžu un uzņēmumu prakses vadītāju kopīgās mācības
17.Uzņēmuma un PI iestāžu prakses vadītāju kopīgās mācības
Nevaru atbildēt, Nemaz, Apmierinošā līmenī, Labā līmenī, Teicamā līmenī
• Ir veicināta izpratne par mācību programmas mērķiem.
• Ir veicināts darbs pie mācību programmas izstrādes kopā ar PI
iestādēm.
• Ir veicināta profesionālo kompetenču novērtēšana uzņēmumā.
• Kopumā ir veicināta sadarbība starp PI iestādi un uzņēmumu.
• Ir pilnveidotas uzņēmuma darbinieku prakses vadīšanas prasmes.

Kā būtu turpmāk jāpilnveido uzņēmumu un prakses vadītāju un PI iestāžu
skolotāju mācības (ilgums, satura, mācību organizēšanas veids)?
18.Kāds ir optimālais mācību ilgums?
19.Kāds ir optimālais mācību organizēšanas veids?
20.Kam būtu jāvada mācības?
21.Kā, jūsuprāt, būtu jāpilnveido darba vidē balstītas mācības Jūsu pārstāvētajā
valstī turpmākajos četros gados?
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7. pielikums
6. anketa – uzņēmuma vadītāji (vai līdzīgi respondenti)
Dati par uzņēmumu
1. Valsts: Igaunija, Latvija, Lietuva
2. Uzņēmuma nosaukums
3. Darbības joma: tehniskās profesijas (būvniecība, metālapstrāde, transporta
nozare, informācijas tehnoloģijas utt.), pārtikas nozare, tekstilizstrādājumu un
apģērbu nozare, uzņēmumu vadība, viesnīcu, restorānu un tūrisma nozare,
sociālie pakalpojumi, veselība, sports un skaistums, vide un vides resursi,
amatniecības un mākslas joma, kultūra vai cita nozare
4. Uzņēmuma lielums: 1–9, 10–49, 50–100, 101–250, 251 vai vairāk.
Dati par respondentu
5. Ieņemamais amats uzņēmumā: īpašnieks, vadītājs, vidējā līmeņa vadītājs,
eksperts, amatnieks
6. Darba stāžs uzņēmumā: 0–1, 2–6, 7–10, 11 vai vairāk gadi.
7. Dzimums: vīrietis; sieviete
8. Vārds, uzvārds:
9. Vai respondents pašlaik veic kādas ar prakses vadīšanu saistītas funkcijas
uzņēmumā? Jā, Nē
Profesijas apgūšana uzņēmumā
10.Cik audzēkņus no PI iestādēm uzņēmums uzņem vidēji gadā? 0–1, 1–3, 4–6,
7 vai vairāk
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11.Novērtējiet šos apgalvojumus no uzņēmuma viedokļa.
Nevaru atbildēt, Nemaz, Apmierinošā līmenī, Labā līmenī, Teicamā līmenī
• Cik labi audzēkņiem izdodas sasniegt mācību mērķus, kas izvirzīti darba
vidē balstītām mācībām?
• Cik labi uzņēmumi atbalsta audzēkņus izvirzīto mācību mērķu
sasniegšanā?
• Uzņēmumi pārzina audzēkņu zināšanu līmeni un skolas mācību
programmu, pēc kuras norit mācības.
• Uzņēmumi nodrošina to, ka skolas mācību programmā paredzētie mērķi
tiek sasniegti.
• Laikā, kuru audzēknis pavada mācoties uzņēmumā, darba uzdevumi tiek
mainīti, lai audzēknis apgūtu nepieciešamās kompetences.
• Uzņēmumu darbība atbilst noteiktajām kompetences prasībām, kas
aprakstītas konkrētās profesijas mācību programmā.

• Uzņēmumi nodrošina audzēkņiem sistemātisku un mērķtiecīgu prakses vadīšanu.
• Uzņēmumos ir apmācīti darbinieki, kas var vadīt audzēkņu praksi.
12.Atbilstība starp PI iestādē apgūtajām zināšanām un darba tirgū aktuālajām
profesionālajām prasmēm
• Kādā mērā profesionālās prasmes, ko jaunieši apgūst skolā, atbilst prasībām
darba tirgū?
Ja Jūsu izvēlētie atbilžu varianti ir “nemaz” vai “apmierinoši”, lūdzu,
paskaidrojiet savu viedokli: _____________
• Kādā mērā profesionālās prasmes, ko apgūst skolā, atbilst darba tirgus
prasībām?
Ja Jūsu izvēlētie atbilžu varianti ir “nemaz” vai “apmierinošā līmenī”, lūdzu,
paskaidrojiet savu viedokli: ______________
13.Kuras no uzskaitītajām vispārīgajām/svarīgākajām prasmēm būtu jāapgūst?
Izglītības iestādē, Pirms mācībām uzņēmumā (1), Mācību laikā uzņēmumā (2)
Ergonomika
Zināšanu pārvaldības prasme
Prasme mācīties
Uzņēmējdarbība
Darba spēju uzlabošana
Laika plānošanas prasme
Prasme lietot informācijas tehnoloģijas
Darba drošība
Prasme izprast citu tautu kultūru
Prasme izprast uzņēmuma finanšu darbību
Prasme strādāt grupā
Elastīgums
Prasme risināt problēmas
Spēja reaģēt uz pārmaiņām
Prasme mijiedarboties un komunicēt
Atbildības sajūta
Valodu prasmes
Praktiskas iemaņas
Iniciatīva
Pārdošanas prasme
Prasme noteikt klientu vajadzības
Klientu apkalpošanas prasmes
Citas prasmes. Lūdzu, precizē!
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Sadarbība starp Jūsu uzņēmumu un PI iestādēm
14.Cik gadus Jūsu uzņēmums ir sadarbojies ar PI iestādēm? Sadarbība nav bijusi,
0–1, 2–3, 4–5, vairāk nekā 6 gadus
15.Sadarbību starp manis pārstāvēto uzņēmumu un PI iestādi var raksturot šādi:
16.Sadarbība darba vidē balstītu mācību īstenošanā
• PI iestādes informē uzņēmumus par darba vidē balstītas mācīšanās
mērķiem.
• Uzņēmums un PI iestādes vienojas par audzēkņu prakšu vadīšanu.
• Uzņēmums un PI iestādes vienojas par pienākumu sadali.
• Notiek apspriešanās ar skolas pārstāvjiem par audzēkņu kompetenci.
• PI iestādes sniedz atbalstu, darba vidē balstītumācību īstenošanā.
17.Vērtējot dažādās sadarbības formas starp uzņēmumiem un PI iestādēm,
kuras no tām Jums šķiet visvēlamākās un iespējamākās?
No turpmāk norādītā saraksta izvēlieties trīs (3) jūsuprāt svarīgākās.
• PI iestāžu sponsorēšana, finansiāls atbalsts.
• Stipendijas audzēkņiem.
• Dalība audzēkņu kompetenču izvērtēšanā.
• Tēmu rosināšana audzēkņu projektiem.
• Dalība PI iestāžu darba grupās.
• Audzēkņu mācību vizīšu organizēšana uzņēmumā.
• PI iestāžu audzēkņu spēkiem realizētu projektu un pētījumu
pasūtīšana.
• Iepazīšanās vizītes skolotājiem un mācību konsultantiem no PI
iestādēm uzņēmumā.
• Uzņēmuma ekspertu lekcijas PI iestādēs.
• Jaunu darbinieku atrašana.
• Sadarbība prakšu organizēšanā.
• Darba vidē balstītas mācības / mācības darbavietā.
• Darbavietu nodrošināšana audzēkņiem vasarā.
18.Uzņēmuma darbinieki
Nav nemaz, apmierinošs līmenis, labs līmenis, teicams līmenis
• Uzņēmuma darbiniekiem ir vēlēšanās vadīt audzēkņu praksi.
• Uzņēmuma darbinieki prot vadīt audzēkņu praksi un apmācīt viņus
veikt darbu
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19.Kā būtu jāattīsta sadarbība darba vidē balstītu mācību īstenošanā?
Uzņēmuma prakses vadītājusagatavošana
20.Cik uzņēmuma darbinieku ir apmācīti darba vidē balstītu mācību vadīšanas
jomā?
21.Uzņēmuma un PI iestāžu prakses vadītāju kopīgās mācības
Nevaru atbildēt, Nemaz, Apmierinošā līmenī, Labā līmenī, Teicamā līmenī
• Ir veicināta izpratne par mācību programmas mērķiem.
• Ir veicināts darbs pie mācību programmas izstrādes kopā ar PI
iestādēm.
• Ir veicināta profesionālo kompetenču novērtēšana uzņēmumā.
• Kopumā ir veicināta sadarbība starp PI iestādi un uzņēmumu.
• Ir pilnveidotas uzņēmuma darbinieku prakses vadīšanas prasmes.
22.Kāds, no uzņēmuma viedokļa raugoties, ir ieguvums un labā gūtā pieredze,
piedaloties kopīgajās mācībās?
Kā būtu turpmāk jāpilnveido uzņēmumu un prakses vadītāju un PI iestāžu
skolotāju mācības (ilgums, satura, mācību organizēšanas veids)?
23.Kādam būtu jābūt mācību saturam?
24.Kāds ir optimālais mācību ilgums?
25.Kam būtu jāvada mācības?
26.Kādas ir uzņēmuma vajadzības saistībā ar audzēkņu prakses vadīšanu
uzņēmumā?
27.Ko uzņēmumam nozīmē PI iestāžu audzēkņi? (Drīkst izvēlēties vairākas
atbildes)
•
Jaunu darbinieku atrašana.
•
Jauna darbinieka apmācīšana darbam uzņēmumā.
•
Klientu skaita palielināšana ar audzēkņu palīdzību.
•
Pozitīva uzņēmuma tēla veidošana un uzturēšana.
•
Darbinieku kompetences uzturēšana, uzticot viņiem vadīt praksi.
•
Iesaiste profesionālajā izglītībā.
•
Sadarbība ar PI iestādēm.
•
Nepadarīto darbu paveikšana audzēkņu spēkiem.
•
Audzēkņi kā bezmaksas darbaspēks.
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Igaunija
Latvija

3,94422

4,25325

4,73139

3,87564

4,18599

3,86960

-,049

1,18748 ,246

1,45569 ,525

1,66380 2 023

,94107

-1,72862 ,54494

54

53

52

86

84

85

85

60

62

-1 047 48

-1,30539 1,23266 -,057

-,92822

-,85191

,01436

-,98813

-,473

1,22936 ,902

1,18767 ,181

-1,21075 ,74563

-,46192

-,99095

-1,15984 1,22333 ,053

-1 266 62

,300

,954

,807

,602

,046

,961

,638

,369

,857

,958

,210

Sadalījums pa pāriem atbilstoši šādiem parametriem: plānošana, vadīšana,
novērtējums un izaugsme pa valstīm

,56538

,63297

,52741

,57499

,41486

,48506

,49198

,42532

,54457

,59610

-1,96523 ,44142

DVB mācību vadītāju grupas intervija

-,59184 3,95768

-,03636 4,69422

,12963

,30189

,83908

-,02353 4,47207

-,23256 4,56244

,38372

,09836

,03175

,60197

9. PIELIKUMS

4. pāris

3. pāris

2. pāris

1. pāris

4. pāris

3. pāris

2. pāris

1. pāris

4. pāris

4. Mums ir nepieciešamas papildu zināšanas
šajās jomās:
3. pāris

3. Kādi ir kopīgo mācību ieguvumi?
Pamato savas atbildes

-,76190 4,77802

Atbildes nav jākonspektē gramatiski pareizi noformulētos teikumos, bet gan tā, lai
galvenā doma būtu saprotama. Paldies par ieguldījumu!

2. pāris

2. Kas bija lieks kopīgajās mācībās?

Plānošana –
plānošana2
Vadīšana –
Vadīšana2
Novērtējums –
Novērtējums2
Izaugsme –
Izaugsme2
Plānošana –
plānošana2
Vadīšana –
Vadīšana2
Novērtēšana –
Novērtēšana2
Izaugsme –
Izaugsme2
Plānošana –
plānošana2
Vadīšana –
Vadīšana2
Novērtējums –
Novērtējums2
Izaugsme –
Izaugsme2

(ja to nav iespējams izdarīti, izmantojot datoru, drīkst pierakstīt uz papīra glītā
rokrakstā)
t
df
-1,30632 0,83013 -,446

2. Izmantojot datoru, tabulā konspektējiet atbildes un nosūtiet tās savam trenerim
Sig.
(divējādi)
62
,657

1. Grupā pārrunājiet tālāk norādītās tēmas vai jautājumus un uzklausiet ikviena
grupas dalībnieka viedokli

Std. novirze
1. pāris

Grupu diskusijas kopsavilkums
1. Kas bija pozitīvais kopīgajāsmācībās?

Pāru atšķirības
Atšķirības 95 %
Std.
vidējā ticamības interv.
kļūda
zemākais augstākais
-,23810 4,24155
,53439

Uzdevuma izpildīšanai atvēlētais laiks: 20 minūtes.

Vidēji

Valsts

Instrukcija nelielai grupai (2 PI iestāžu prakses vadītāji un 2 uzņēmumu prakses
vadītāji).

8. pielikums

Lietuva
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PI iestāde

Plānošana –
plānošana2
Vadīšana –
Vadīšana2
Novērtējums –
Novērtējums2
Izaugsme –
Izaugsme2
Plānošana –
plānošana2
Vadīšana –
Vadīšana2
Novērtējums –
Novērtējums2
Izaugsme –
Izaugsme2

Std. novirze
1. pāris Plānošana –
plānošana2
2. pāris Vadīšana –
Vadīšana2
3. pāris Novērtējums –
Novērtējums2
4. pāris Izaugsme –
Izaugsme2
1. pāris Plānošana –
plānošana2
2. pāris Vadīšana –
Vadīšana2
3. pāris Novērtējums –
Novērtējums2
4. pāris Izaugsme –
Izaugsme2
1. pāris Plānošana –
plānošana2
2. pāris Vadīšana –
Vadīšana2
3. pāris Novērtējums –
Novērtējums2
4. pāris Izaugsme –
Izaugsme2

Vidēji

Darbavieta
4. pāris

3. pāris

2. pāris

1. pāris

4. pāris

3. pāris

2. pāris

Std. novirze
1. pāris

Vidēji

Prakses vadītājs PI iestādē /
uzņēmuma prakses vadītājs

3,84703

4,62034

4,76977

4,11020

4,18236

4,53880

3,77201

,34409

,40680

,41996

,36472

,49290

,52762

,43849

Darbavieta

,44224

,59473
,64982

4,53157
4,02160
4,43111
4,27498
5,18107
4,07737
3,64213
2,92909
3,41648

-,05714
,46154
,43939
,76119
,30882

Tandēms

,74242
,34375
,27273
-,12121

-1,43333 3,55919

,50989

,64384

,50189

,62830

,52227

,54543

,39435

,46508

-1,07547 4,78828

,77689

-,20905

-,91345

-,267

-1,108

,151

-,024

df

-,129

1,31134 ,535

1,65688 ,534

1,74477 1,479

1,56291 ,492

1,80394 1,457

1,52870 ,806

1,24364 1,170

,81983

,035

,840

,596

,597

,144

,625

,150

,423

,245

,897

,023

,981

Sadalījums pa pāriem atbilstoši šādiem parametriem: plānošana, vadīšana,
novērtējums un izaugsme Izmēģinājums veikts, izmantojot mācību grupas,
tandēmu, grupas ar PI iestāžu pārstāvju pārsvaru un grupas ar uzņēmumu
pārstāvju pārsvaru

,173

,790

,270

,880

,955

,558

,759

Sadalījums pa pāriem atbilstoši šādiem parametriem: plānošana, vadīšana,
novērtējums un izaugsme pa jomām

29

32

32

31

65

67

66

65

103

104

105

105

Sig.
(divējādi)

124

128

128

126

71

73

73

,181

11. PIELIKUMS

-2,76236 -,10431 -2 206

-1,33264 1,09022 -,204

-,76588

-,96938

-,25992

-,94526

-,28156

-,64991

-,32056

-,93411

-1,99764 -,15331 -2 312

,76069

t

1,15305 1,372

,69639

-1,29607 ,36584

-,66665

-,056

1,36237 ,589

1,00904 ,308

Sig.
df (divējādi)
1,50648 1 349
73

-1,01059 ,95503

-,74074

-,73877

Pāru atšķirības
Std. vidējā Atšķirības 95 %
kļūda
ticamības interv.
zemākais
augstākais
-,00943 3,99880
,38840
-,77955

,47200

-,10853

-,46512

,05512

-,02778

,31081

,13514

Pāru atšķirības
Atšķirības 95 %
Std.
ticamības interv.
vidējā
kļūda
zemākais augstākais t
,60811
3,87764 ,45077
-,29027

10. PIELIKUMS

PI iestāde
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University of Applied Sciences, School of Professional Teacher Education (JAMK) veica
pētījumu Baltijas valstīs par darba vidē balstītu mācību ietekmi,kurās ] PI iestāžu pedagogi
un uzņēmumu pārstāvji mācījās kopā. Šajā ziņojumā ir izpētīts tas, kā tandēma mācību
dalībnieki vērtē savas kompetences pirms mācībām un sešus mēnešus pēc mācībām.
Ziņojumā ir apkopota arī kursu vadītāju gūtā pieredze vadot mācības, kā arī PI iestāžu
audzēkņu, PI iestāžu vadītāju un uzņēmumu vadītāju viedoklis par darba vidē balstītām
mācībām un par prakses vadītāju sagatavošanu.
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