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 Tabula 3x3. Darba vidē balstītu mācību (DVBM) un prakšu plānošana.  

Iesaistīto pušu uzdevumi un darbības.
Sagatavoja: V.Žunda, kursu vadītāja DVBM vadītājiem, SIA Baltic Bright

 PI iestādes(skolas) prakses vadītājs (S) Audzēknis-praktikants (A) Prakses vai DVBM vadītājs uzņēmumā (U)

Pirms 
prakses 

vai 
DVBM

• Meklē sadarbības uzņēmumus 
• Plāno DVBM ar konkrētiem U, vienojas par sa-

darbību;
• Konsultē U par DVBM, izvērtē atbilstību
• Iesaka konkrētus U audzēkņiem;
• Vienojas ar A un U par individ.plānu,
• Tikšanās ar A, lai sagatavotos DVBM
• Izskaidro procesu, dokumentāciju, vērtēšanu, 

atskaitīšanos, drošības noteikumus.;
• Vienojas par komunikāciju DVBM laikā;
• 3-pusējā līguma parakstīšana

• Meklē un/vai izvēlas U
• Ievāc informāciju par U
• Sazinās vai tiekas ar U
• Iepazīstas ar Individuālo plānu un 

precizē savus mērķus, prasībām, 
drošības noteikumiem

• Ja nepieciešams, iziet OVP
• Tikšanās, sagatavošanās saruna ar 

prakses vad. no skolas
• 3-pusējā līguma parakstīšana

• Izvērtē savas iespējas īstenot DVBM;
• Vienojas ar S par sadarbību DVBM īstenošanā;
• Plāno konkrētus DVBM posmus savā U;
• Nozīmē konkrētus darbaudzinātājus;
• Tikšanās ar S;
• Izvēlas konkrētus audzēkņus: tikšanās, intervijas, CV;
• Vienošanās par Ind.plānu, dokumentāciju, komunikāciju;
• 3-pusējā līguma slēgšana;
• Lēmumi par stipendiju/darba samaksu;
• Sagatavo darba vietas,instruktāžas, aizsarglīdzekļus, utt.;
• Informē citus darbiniekus/vadību

Prakses 
vai 

DVBM 
norises 
laikā

• Var sniegt pedagoģisko atbalstu DVBM vadītājam 
no U, konsultē U par procesu

• Komunicē ar A par Indiv.plāna īstenošanu;
• Komunicē ar U par indiv. plāna īstenošanu
• Risina konfliktsituācijas, problēmas
• Atbalsta U vērtēšanas procesā, rosina A pašvēr-

tēšanu

• Īsteno individ. mācību plānu;
• Pilda DVBM vadītāja dotos uzdevu-

mus;
• Jautā, izrāda iniciatīvu;
• Ievēro U iekšējo kārtību, drošības 

noteikumus
• Regulāri komunicē ar S prakses vadī-

tāju par DVBM norisi

• Nodrošina ar darba vietu, instrumentiem;
• Iepazīstina ar darba vietu, U un kolektīvu;
• Uzrauga darba drošības ievērošanu;
• Vada A individuālā plāna īstenošanas procesu: demonstrē, 

skaidro, koriģē, motivē
• Vērtē A mācīšanās progresu un mācīšanās rezultātus;
• Komunicē ar S prakses vadītāju par indiv.plāna apguvi;
• Palīdz risināt problēmas, iejusties kolektīvā

Pēc 
prakses 

vai 
DVBM

• Tikšanās ar A par DVBM rezultātiem;
• Reģistrē/apstiprina DVBM vērtējumu;
• Izskata/apstiprina DVBM atskaites;
• Komunicē ar U par DVBM rezultātiem

• Apspriež DVBM rezultātus ar U
• Pašvērtējums;
• Lūdz atsauksmi no U;
• DVBM atskaite vai prezentācija;
• Tikšanās ar S par DVBM rezultātiem, 

indiv.plāna izpildi, gala vērtējumu

• Sagatavo, izskaidro A vērtējumu par Indiv.plāna izpildi; 
• Sagatavo, izsniedz A raksturojumu;
• Rekomendācija, ieteikuma vēstule, atsauksme;
• Komunicē ar S par DVBM rezultātiem;
• Vai piedāvāt šim A darbu, turpmāku prakses vietu?
• Izvērtē sadarbību ar skolu; ko uzlabot?
• Izvērtē DVBM procesu sava U iekšienē; ko uzlabot?


