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Priecājamies, ka varam iepazīstināt ar Labas kvalitātes prakšu rokasgrāmatu, kas ir Terasas reģiona 
Rūpniecības un tirdzniecības kameras un Terasas pilsētas domes sadarbības rezultāts. Šīs rokasgrāma-
tas galvenais mērķis ir veicināt starptautisko apmācību darbavietās profesionālās izglītības audzēkņi-
em.

Šis dokuments ir radies abu iepriekšminēto Terasas institūciju novatoriska darba rezultātā kopš 2007. 
gada Eiropas mēroga projekta ietvaros, kuru atbalstīja Eiropas Komisija un kurā piedalījās 9 organ-
izācijas, tai skaitā izglītības centri, tirdzniecības kameras un pētniecības centri no septiņām valstīm.

Šis dokuments apvieno deviņu projektā strādājošu partnerorganizāciju zināšanas un pieredzi. Projekta 
rezultāts ir iemiesojies kopīgās metodiskajās vadlīnijās, kas ir pamats starptautiskas apmācības 
darbavietā nodrošināšanai ar pilnu pārliecību par tās kvalitāti un vienlīdzīgu lietderīgumu studentiem, 
izglītības centriem un praktikantus uzņemošajiem uzņēmumiem.

Labas kvalitātes prakšu rokasgrāmata izklāsta pilnīgu labas prakses filozofiju un tās mērķis ir būt par 
konsultējošu dokumentu profesionālās izglītības centriem visā Eiropā. Mēs ceram, ka līdz ar šo rokas-
grāmatu audzēkņiem, izglītības centriem un praktikantus uzņemošajām organizācijām būs pieejami 
praktiski un tieši metodiski norādījumi, lai nodrošinātu starptautisko apmācību darbavietā uzraudzību, 
akcentējot tieši sagatavošanas un pēc prakses aspektus.

Mēs uzskatām, ka izstrādātās metodiskās procedūras ļaus mācību centriem labāk koordinēt audzēkņus, 
sniegs lielākas iespējas praktikantus uzņemošajiem uzņēmumiem un piedāvās vairāk priekšrocību 
pašiem audzēkņiem, tādējādi nodrošinot visa procesa kvalitāti. Šajā sakarā, Rokasgrāmatas izstrādē 
liela nozīme bija abu Terasas institūciju zināšanām. Terasa ir pilsēta, kas ir profesionālās apmācības 
centrs un arī mājvieta plašam biznesa sektoram, kas piedāvā praktiskas zināšanas reālajā profesionā-
lajā apmācībā un biznesa pasaulē. 

Pašreizējos augstas konkurences apstākļos biznesā ir vajadzīgi profesionāļi, kas var prasmīgi darboties 
starptautiskā daudzkultūru vidē. Šajā ziņā ir ļoti svarīgi, lai šiem profesionāļiem būtu labas valodu 
zināšanas un prasmes nevainojami darboties šādā vidē.

Rokasgrāmatas mērķis ir skaidrs: panākt, lai tā kļūst par veicinošu un atbalstošu rīku ilgākā laika 
posmā, palīdzot nostiprināt pastāvīgu un stabilu starptautiskas mobilitātes programmu audzēkņiem. 
Vajadzētu panākt, lai šāda starptautiska mobilitāte būtu darboties spējīga un noderīga profesionālajā 
izglītībā.

Mēs uzskatām, ka Eiropas institūciju prioritāte ir veicināt šādus pasākumus un turpināt atbalstīt 
starptautiskās apmācības darbavietā kā uz nākotni vērstu stratēģiju Eiropas uzņēmumu konkurēt-
spējas palielināšanai. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu piedāvātās iniciatīvas dod savu ieguldījumu 
nākotnes attīstībai un tātad arī labākai Eiropas integrācijai un veidošanai.

Pere Navarro i Morera
Terasas pilsētas mērs

Maria Gali i Seques
Terasas reģiona Rūpniecības un 
tirdzniecības kameras prezidents
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1.1. KĀPĒC ŠĪ rOKaSGrĀMata?

Starptautiskā mobilitāte kļūst aizvien nepieciešamāka darba tirgū, kas prasa lielāku elastību 
un spēju pielāgoties pārmaiņām. Viens no Eiropas Savienības tuvākajiem mērķiem ir atvērtas 
izglītības sistēmas un apmācība plašākai pasaulei, lai nodrošinātu kvalificētu strādnieku saga-
tavošanu, kam papildus savai profesionālajai kompetencei būtu prasme strādāt un sazināties 
ar cilvēkiem ārzemēs. Tas ir viens no veidiem, kā Eiropa var pielāgoties globalizētās ekono-
mikas izaicinājumiem un nodrošināt, ka tās izglītība un mācību sistēmas ir konkurētspējīgas.

Eiropas Komisija pašlaik izstrādā Eiropas kredītpunktu sistēmu profesionālās izglītības un 
apmācības jomā (ECVET), kas radīs lielāku caurspīdīgumu dažādu valstu kvalifikācijās un 
diplomos. Tas ir veicinājis mobilitāti, ko šodien uzskata par būtisku  apmācības sastāvdaļu in-
divīdam, kas ir apņēmies veikt mūžizglītību dažādās valstīs un dažādos kontekstos (formālā, 
neformālā un neoficiālā izglītībā).

Viens no galvenajiem šķēršļiem, kas mazina motivāciju veikt starptautisko mobilitāti kā pro-
fesionālās izglītības, darba tirgus un mūžizglītības daļu ir ārvalstīs darba praksē iegūto kom-
petenču identificēšana, atzīšana un apstiprināšana. 

Starptautisko mācību darba vietā nākotne ir izstrādāt un ieviest kopīgus Eiropas instrumen-
tus, kas ir īpaši izstrādāti profesionālajai izglītībai, pamatojoties uz kopīgas ietvarstruktūras 
principiem, lai pilnveidotu kvalitātes novērtēšanas sistēmu.

Visu dalībnieku - profesionālās izglītības sniedzēju, uzņemošo uzņēmumu, izglītojamo, kā arī 
nosūtošo un uzņemošo valstu koordinējošo organizāciju iesaistīšana mobilitātē ir būtisks no-
sacījums, lai sasniegtu šo mērķi.

Kā norādīts Eiropas Komisijas, Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta Eiropas pārskatā, kas 
bija publicēts 2007. gada aprīlī “Veiciet izmaiņas: Šķēršļu likvidēšana prsktikantu/mācekļu un 
citu profesionālajā izglītībā iesaistīto jauniešu mobilitātē” tika konstatēti 400 šķēršļi mobil-
itātei:

10 vissvarīgākie un visaktuālākie šķēršļi profesionālās izglītības mobilitātē (nav 
prioritārā secībā):

	 Labas kvalitātes darba prakšu vietu trūkums.
	 Zināšanu trūkums par mobilitātes priekšrocībām.
	 Pedagoģisko zināšanu trūkums par mācīšanos prakšu vietās.
	 Ilgtspējīgu internacionalizācijas stratēģiju trūkums.
	 Pētījumu par mobilitāti trūkums.
	 Darba prakšu kopienu trūkums darba prakšu organizētājiem.
	 Juridiski un administratīvi šķēršļi.
	 Intereses trūkums jauniešu vidū.
	 Valodas un kultūras zināšanu trūkums.
	 Atzīšanas trūkums.”1

1 Pētījums par šķēršļiem starpvalstu mobilitātei, ar kuriem saskaras mācekļi un citi Sākotnējā profesionālā izglītībā un ap-
mācībā iesaistītie jaunieši, un par to, kā tos pārvarēt, ko dēvē arīpar MoVE-iT projektu. 2007. gada aprīlis: http://ec.europa.
eu/education/more-information/doc/moveitsum_en.pdf
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Papildus Eiropas pētījumiem un aptaujām Labas kvalitātes darba prakšu projekts (Turpmāk 
Q-Placements) strādāja kopā ar vietējām darba grupām katrā dalībnieka valstī no ziemeļu, 
dienvidu, rietumu un austrumu Eiropas, lai sasniegtu pārrobežu Eiropas perspektīvu (Beļģija, 
Bulgārija, Vācija, Polija, Rumānija, Slovēnija un Spānija). 

Katrā vietējā grupā tika iekļauti: 

	Profesionālās izglītības audzēkņi.
	Profesionālās izglītības pedagogi/prakšu vadītāji izglītības iestādē.
	Uzņēmēji.
	Arodbiedrību pārstāvji.
	Valsts pārvaldes iestāžu (izglītības un/vai nodarbinātības) pārstāvji, atbilstoši 

viņu darbībai attiecīgajā teritorijā.
	Uzņēmēju organizāciju pārstāvji.

Vietējo darba grupu ietvaros notikušo diskusiju rezultātā katrā valstī tika izdarīti secinājumi. 
Turklāt, visās dalībnieku valstīs ir bijuši daži kopīgi trūkumi.

visu vietējo darba grupu atklātie kopīgie mobilitātes trūkumi:

	 Valodas barjeras, īpaši saistībā ar uzņemošajiem uzņēmumiem.
	 Darba prakšu plāna neatbilstība praktikanta spējām, zināšanām un prasmēm.
	 Praktikantu zināšanu trūkums par ‘biznesa uzvedību’.
	 Prakses vadītāja uzņēmumā laika vai atbildības trūkums.
	 Juridiskā seguma trūkums (nepieciešamība pēc darba prakses līguma, apdrošināšanas, 

darba drošības nodrošinājuma, utt.).
	 Ilgstošas partnerības trūkums (vajadzība pēc formālām saistībām).
	 Uzņemošie uzņēmumi nav piemēroti praktikantu uzņemšanai (pastāvīgi vai īslaicīgi).
	 Praktikantiem nav pamata brieduma līmeņa. Praktikants nav sasniedzis nepieciešamo 

tehnisko līmeni.
	 Grūtības ar augsta līmeņa tehnoloģijām un uzņemošās valsts uzvedības normu pārz-

ināšanu. Šādā gadījumā uzņēmumi nevēlas uzņemt ārvalstu praktikantus.
	 Grūtības uzņēmumiem saskatīt atdevi ieguldījumiem, uzņemot ārvalstu praktikantus. 

Motivācijas trūkums potenciālajiem uzņemošajiem uzņēmumiem.
	 Grūtības atrast jaunas darba prakses vietas atkarībā no uzņēmuma nozares, it īpaši 

ārzemēs.
	 Līdztekus saviem akadēmiskajiem pienākumiem, pedagogi tērē savu brīvo laiku, lai 

koordinētu un uzraudzītu darba prakses.
	 Praktikantiem vajadzīgas dažas nedēļas, lai adaptētos uzņemošajā valstī.
	 Starpkultūru zināšanu trūkums praktikantiem.
	 Prakses darba vidē uzraudzības trūkums.
	 Lielie uzņēmumi ir labāk iepazinušies ar prakses vietām darba vidē ārvalstu praktikan-

tiem nekā mazie un vidējie uzņēmumi.
	 Nepietiekamie finanšu līdzekļi vai stipendijas praktikantiem, lai segtu ceļa un uz-

turēšanās izdevumus.
	 Ne vienmēr ir iespējama ārvalstu uzņēmumā prakses laikā iegūto kredītpunktu 

pārskaitīšana 

1. KĀPĒC ŠĪ rOKaSGrĀMata?
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Lai gan Eiropā ir pieejamas vairākas publikācijas, kas palīdzētu uzlabot starptautisko dar-
ba vidē apgūto mācību kvalitāti, joprojām ir vajadzība pēc kvalitātes nodrošināšanas ro-
kasgrāmatas, kas palīdzētu sagatavoties praksei, kā arī atvieglotu to norisi. 

Q-Placement rokasgrāmatas mērķis ir sniegt vadlīnijas visiem mobilitātē ie-
saistītajiem dalībniekiem, lai uzlabotu profesionālās izglītības darba vidē orga-
nizēto strptautisko prakšu kvalitāti, paaugstinātu to lietderību un efektivitāti. 

1. KĀPĒC ŠĪ rOKaSGrĀMata?
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2.1. eirOPaS PrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS PrieKŠrOCĪBaS

Izglītībai ir piešķirta galvenā loma Lisabonas stratēģijā izaugsmes un nodarbinātības jomā, un 
tie ir būtiski faktori, lai sasniegtu Eiropas Komisijas paredzētos mērķus 2020. gadam.

2009. gada 8. jūlijā Eiropas Komisija publicēja Zaļo Grāmatu “Jauniešu mācību mobilitātes 
veicināšana”, atklātu un publisku izklāstu, lai veicinātu jauniešu mobilitāti Eiropā.

Zaļajā Grāmatā ir uzsvērts jauniešu mobilitātes nozīmīgums:

“Mācību mobilitāte, tas ir, starptautiska mobilitāte ar mērķi apgūt jaunas prasmes, ir viens 
no pamatveidiem, kā cilvēki, it īpaši jaunieši, var uzlabot savas nodarbinātības iespējas, kā 
arī veicināt savu personīgo izaugsmi. Turklāt darba devēji atzīst un novērtē šīs priekšrocības. 
Eiropieši, kas ir mobili jaunieši mācību laikā, visticamāk vēlāk savā darba dzīvē būs mobili 
darbinieki. Mācību mobilitātei ir bijusi liela nozīme, lai padarītu izglītības sistēmas un iestādes 
atvērtākas, eiropeiskākas un starptautiskākas, pieejamākas un efektīvākas. Tādējādi var arī 
uzlabot Eiropas konkurētspēju, palīdzot veidot zināšanām bagātu sabiedrību un sekmējot 
Lisabonas stratēģijā izklāstīto mērķu sasniegšanu attiecībā uz izaugsmi un nodarbinātību.”2

“Pašreizējās starptautiskās ekonomiskās krīzes kontekstā Komisija ir uzsvērusi, ka ieguldīju-
mam izglītībā ir izšķiroša nozīme. Tā ir arī uzsvērusi, ka, neskatoties uz vēlmi šādos apstākļos 
novirzīt resursus no minētajām darbībām, tieši ekonomisku grūtību laikā ir jārūpējas par ieg-
uldījumu zināšanās un prasmēs.”3

“Mācību mobilitātei ir arī citas pozitīvas iezīmes. Tā var, piemēram, palīdzēt cīnīties pret 
norobežošanos, protekcionismu un ksenofobiju, kas rodas ekonomiskās krīzes laikā. Tā var 
palīdzēt jauniešos veidot dziļākas Eiropas identitātes un pilsonības jūtas. Tā arī sekmē zināša-
nu apmaiņu, kas ir uz zināšanām balstītas Eiropas nākotnes pamatā.”4

ES ir dažas senākas tradīcijas, kas atbalsta mācību mobilitāti, izmantojot dažādas program-
mas un iniciatīvas, it īpaši Mūžizglītības programmu laika posmam no 2007. līdz 2013. gadam. 
Galvenie programmas mērķi ir sekmēt Eiropas Kopienas kā uz zināšanām balstītas sabiedrī-
bas attīstību ar ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, labākām nodarbinātības iespējām un lielāku 
sabiedrības saliedētību, tajā pašā laikā nodrošinot vides aizsardzību nākošajām paaudzēm.

Mūžizglītības programma ļauj cilvēkiem visos dzīves posmos īstenot stimulējošas mācī-
bu iespējas visā Eiropā. Ir četras apakšprogrammas, kas ir vērstas uz dažādiem posmiem 
izglītībā un tālākizglītībā:

Comenius5: “mērķis ir attīstīt jaunu cilvēku un izglītības darbinieku zināšanas un izpratni 
par Eiropas kultūru, valodu un vērtību daudzveidību. Tā palīdz jauniem cilvēkiem apgūt viņu 
personiskajai attīstībai, nodarbinātībai nākotnē un aktīvai pilsonībai nepieciešamās pamat-
prasmes un kompetences.”

Erasmus6: “ir kļuvusi par virzītājspēku augstākās izglītības modernizācijai Eiropā un ir iedves-
mojusi Boloņas Procesa izveidošanu. Programmas galvenais mērķis ir radīt Eiropas augstākās 

2 Zaļā Grāmata, Jauniešu mācību mobilitātes veicināšana. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/mobility/
com329_en.pdf
3 Tas pats
4 Tas pats
5 Mūžizglītības programma: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc84_en.htm
6 Mūžizglītības programma: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc80_en.htm
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izglītības telpu un veicināt inovācijas visā Eiropā. Programmas mērķis ir tālāk paplašināt tās 
mobilitātes pasākumus turpmākajos gados ar mērķi sasniegt 3 miljonus Erasmus studentu 
līdz 2012. gadam.”

Leonardo da Vinci7: “programma finansē plaša spektra procesus, it īpaši pārrobežu mobil-
itātes iniciatīvas, sadarbības projektus inovāciju attīstībai un izplatīšanai un tematiskos tīklus. Po-
tenciālie labuma guvēji ir tikpat daudzveidīgi – sākot no praktikantiem profesionālajā izglītībā līdz 
cilvēkiem, kas jau ir nodarbināti darba tirgū, kā arī profesionālās izglītības profesionāļi un privātās 
vai valstiskās organizācijas, kas darbojas šajā jomā.”

Grundtvig8: “mērķis ir sagādāt pieaugušajiem iespējas uzlabot savas zināšanas un prasmes, 
uzturot tos garīgi aktīvus un piedāvājot ilgākas nodarbinātības iespējas. Šī programma at-
tiecas ne tikai uz izglītojamajiem pieaugušo izglītībā, bet arī uz skolotājiem, pasniedzējiem, 
izglītības darbiniekiem un iestādēm, kas nodrošina šos pakalpojumus.	Tās	 ietver	attiecīgās	
asociācijas,	konsultantu	organizācijas,	informācijas	pakalpojumu	sniedzējus,	politikas	veidošanas	
struktūras	un	citas	mūžizglītībā	un	pieaugušo	 izglītībā	 iesaistītās	 iestādes	vietējā,	 reģionālā	un	
valsts	līmenī,	piemēram,	NVO,	uzņēmumus,	brīvprātīgo	grupas	un	pētniecības	centrus.”

Mācību mobilitāti atbalsta arī dažu ES valstu struktūrfondi.

“Turklāt Eiropas Komisija ir palīdzējusi izstrādāt vairākus mobilitāti veicinošus instrumentus, 
piemēram, Europass, Eiropas kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēma (ECTS, augstā-
kajā izglītībā), Diploma pielikums, Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai, Eiropas 
kredītu sistēmu profesionālajā izglītībā un apmācībā (ECVET), Youthpass, EURAXESS, “stu-
dentu vīzu direktīva” un ”zinātnieku vīzas” paketi.”9

“Kopumā pašreizējās mobilitātes programmas, instrumenti un iniciatīvas sasniedz dažā-
dus Eiropas jauniešu slāņus. Tomēr mobilitāte joprojām ir drīzāk izņēmums nevis norma, un 
dažām jauniešu grupām tā ir vieglāk pieejama, piemēram, studentiem, nekā citiem, piemēram, 
arodizglītības audzēkņiem un mācekļiem, kuriem joprojām ir jāpārvar daudzi praktiski šķēršļi.”10

Demogrāfisko izmaiņu radītās problēmas un nepieciešamība veikt regulāru cilvēku kompetenču 
atjaunināšanu un attīstīšanu un sekot līdzi mainīgajiem ekonomiskajiem un sociālajiem ap-
stākļiem izvirza prasības ieviest mūžizglītības pieeju un tādas izglītības un apmācības sistēmas, 
kuras ir vieglāk pielāgojamas šīm pārmaiņām un kuras ir pieejamākas visai pasaulei. Atšķirībā 
no šī brīža, kad mācību mobilitāte ir drīzāk izņēmums, tai ir jākļūst par dabisku Eiropas iden-
titātes iezīmi un par iespēju, kuru var izmantot visi jaunieši Eiropā. Šādā veidā tā var kļūt par 
nozīmīgu faktoru, kas garantētu turpmāko konkurētspēju un solidaritāti Eiropas Savienībā.

Mobilitāte izglītības kontekstā būtiski atšķiras no citiem mobilitātes veidiem ar to, ka tā ir gal-
venokārt pedagoģiska metode: tas ir instruments, ko izmanto, lai dalībniekā radītu noteikta 
veida emocionāla un /vai kognitīva rakstura mācīšanos. Darba prakses ārzemēs var būt līdze-
klis, lai sasniegtu starpkultūru izpratni, lai mācītos mierīgi dzīvot kopā Eiropā un pasaulē un 
lai attīstītu “Eiropas pilsonības” izjūtu.
7 Mūžizglītības programma: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc82_en.htm
8 Mūžizglītības programma: http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc86_en.htm
9 Zaļā Grāmata, Jauniešu mācību mobilitātes veicināšana. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/mobility/
com329_en.pdf
10 Tas pats
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Mobilitātes priekšrocības katram dalībniekam ir detalizēti izklāstītas Eiropas Komisijas izdota-
jā MoVE-iT pārskatā:

“Darba devējiem starptautiskās darba prakses profesionālajā izglītībā var kalpot gan kā līdze-
klis, lai attīstītu topošo darbinieku prasmes un kompetences, gan kā līdzeklis, lai veicinātu inter-
nacionalizāciju. Starptautiskās darba prakses var palīdzēt attīstīt topošo darbinieku (starptau-
tiskās) prasmes un kompetences, kas ir svarīgas, lai veiksmīgi darbotos starptautiskajā tirgū un 
veicinātu ekonomisko attīstību Eiropā. Minētās prasmes attiecas uz šādām prasmēm: mācīšanās 
mācīties, informācijas apstrāde, lēmumu pieņemšana, komunikācija un svešvalodu zināšanas, 
radošā domāšana un problēmu risināšana, paša rīcības vadīšana, pašattīstība un elastība.”11

“Ieguvumi no starptautiskajām darba praksēm darba devējiem attiecas ne tikai uz nāka-
mo darbinieku profesionālo kompetenču attīstību, lai gan to darba devēji bieži uzskata kā 
svarīgāko ieguvumu. Citas priekšrocības darba devējiem ir:

	 Vērtīga daudzkultūru pieredze un, iespējams, nākotnē starptautisks darbaspēks;
	 Iespēja iegūt starptautiskus kontaktus uzņēmuma ietvaros;
	 Jauni impulsi, idejas un zināšanas par jauniem tirgiem;
	 Praktikantu iespējas ieviest jaunas pieejas un jaunas (darba) metodes;
	 Darbinieku sekmes valodas uzlabošanā;
	 Lielāka kultūru izpratne un tehniskā izpratne;
	 Konkrētas nozares tēla un pievilcības uzlabošana.”12

Profesionālās izglītības iestāžu viedoklis par “ieguvumiem” no starptautiskās pro-
fesionālās izglītības mobilitātes :

Starpvalstu mobilitāte var palīdzēt uzlabot profesionālās izglītības pievilcību kopumā, it īpaši 
stažēšanās sistēmu gan profesionālās izglītības sistēmas līmenī, gan profesionālās izglītī-
bas iestāžu līmenī, gan atsevišķu profesionālās izglītības programmu līmenī. Starpvalstu dar-
ba prakses vietu piedāvājums var uzlabot gan profesionālās izglītības iestāžu imidžu, gan 
padarot pievilcīgākas atsevišķas to programmas. Turklāt starpvalstu darba prakšu iespēju 
nodrošināšana bagātina profesionālās izglītības programmas.

Proaktīva internacionalizācijas stratēģija un politika:

Daudzas profesionālās izglītības iestādes veido partnerattiecības ar līdzīgām iestādēm ārzemēs, 
lai realizētu mobilitātes projektus. Ja sākotnējā pieredze ir laba, sadarbība bieži vien turpinās. 
Profesionālās izglītības iestādēm šis bieži vien ir pirmais solis ceļā uz internacionalizācijas 
procesu, kurā vadība pārliecinās par starptautiskās sadarbības nozīmīgumu, kas, savukārt, ir 
pirmais solis, lai izstrādātu plašāku internacionalizācijas politiku un stratēģiju savā iestādē.” 13

“Prakses vadītājiem izglītības iestādē, kā arī prakses vadītājiem uzņēmumā mobil-
itāte ir izaicinājums attīstīt gan valodas, gan starpkultūru (mācīšanas) prasmes.

Ieguvumi no šādas pieredzes var būt divējādi:

	 Aizvien lielāka iesaistīšanās mobilitātes nosūtīšanā – profesionālās izglītības dalībnieku 
motivēšana un sagatavošana, lai dotos starptautiskā darba praksē;
	 Būt pašiem mobiliem, izmantojot iespējas, piemēram, Leonardo da Vinci programmu, 
lai uzturētos ārzemēs.”14

11  ‘Pētījums par šķēršļiem starpvalstu mobilitātei, ar ko saskaras praktikanti un citi jaunieši sākotnējā profesionālajā izglītībā 
un apmācībā un par to pārvarēšanas veidiem, kas tiek dēvēts par MoVE-iT projektu. 2007. gada aprīlis: http://ec.europa.eu/
education/more-information/doc/moveitsum_en.pdf
12 Tas pats
13 Tas pats
14 Tas pats
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Profesionālās izglītības dalībnieku viedokļi par “ieguvumiem” no starptautiskās 
profesionālās izglītības mobilitātes:

“Trīskārtēja kompetences attīstība: starptautiskās mobilitātes nopelns, pirmkārt un gal-
venokārt, ir individuālu profesionālās izglītības dalībnieku ieguldījums Eiropas pilsonības iz-
veidē un profesionālu, starptautisku un personīgu prasmju un kompetenču apguve. Precīzāk, 
tas attiecas uz konkrētām aroda vai profesionālajām prasmēm, starptautiskajām prasmēm un 
personīgajām prasmēm un kompetencēm.

Ieguvumi profesionālās izglītības dalībnieku skatījumā:

	 Dziļāka kultūras izpratne.
	 Labākas valodas prasmes.
	 Paaugstināta pašapziņa.
	 Vēlme doties atkal.
	 Izpratne par citām Eiropas valstīm.
	 Uzlabotas komunikācijas prasmes.
	 Darba attiecības.
	 Personiskās attiecības.
	 Augstāka motivācija mācību pabeigšanai.
	 Pastiprināta interese par citiem cilvēkiem.
	 Prognozējama pozitīva ietekme uz karjeras iespējām.
	 Uzlabotas profesionālās zināšanas.”15

Starptautiskā jauniešu mobilitāte var nodrošināt vairākus ieguvumus sabiedrībai 
kopumā. Eiropas pilsoņu mobilitāte un iespēja pārvietoties starp valstīm tiek uzskatīta par 
lielu Eiropas Savienības priekšrocību un ieguvumu, tomēr mobilitāte un darba prakse jopro-
jām ietekmē procentuāli ļoti nelielu darbinieku un profesionālās izglītības izglītojamo daļu. 
Mobilitātes pieaugums dod ieguldījumu izpratnes un cieņas veicināšanā ES pilsoņu vidū, kas 
vēlākā posmā sekmēs lielāku darbinieku mobilitāti, tādējādi palielinot Eiropas darba tirgus 
elastību. Profesionālās izglītības izglītojamo mobilitātes pieaugums veicinās sabiedrības sociā-
lo saliedētību un savstarpējo sapratni, ko raksturo kultūru un etniskā daudzveidība.

Mācību mobilitātei ir svarīga loma, padarot izglītības sistēmas un iestādes daudz atvērtākas, 
eiropeiskākas un starptautiskākas, kā arī pieejamākas un efektīvākas. Tā var arī stiprināt 
Eiropas konkurētspēju, palīdzot veidot zināšanām bagātu sabiedrību, tādējādi dodot ieguldī-
jumu to mērķu sasniegšanā, kas ir izklāstīti Lisabonas stratēģijā izaugsmei un nodarbinātībai.

2.2. vaJadZĪBa PĒC MĀCĪŠaNĀS darBa vietĀ PrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS iZGLĪ-
tOJaMieM eirOPĀ

Darba vidē balstīta mācīšanās ir profesionālās izglītības pamatelements, jo tas ir strukturēts 
modelis zināšanu apguvei darba vidē. Mācību mobilitāte palielina iespēju atrast darbu, kā arī 
veicina izglītojamo pielāgošanās spējas. Citā kultūrvidē iegūtā pieredze iedrošina jauniešus 
un padara viņus elastīgākus, palīdzot labāk pielāgoties savam darbam. Tā arī palīdz viņiem 
kļūt patstāvīgākiem un nobriedušākiem. 

Uzņēmumi, savukārt, saskaras ar nepieciešamību pēc kvalificēta darbaspēka ar daudz-

15 Tas pats
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veidīgām prasmēm, kas ietekmē organizācijas veikumu, funkcijas un saimnieciskās darbības: 
tehnoloģiju attīstību, internacionalizāciju un jaunu tehnoloģiju ieviešanu.

“Tiesības būt mobiliem pāri valstu robežām ir viena no pamatbrīvībām, kuras ES piešķir sav-
iem pilsoņiem.”16 Mobilitāte palīdz svešvalodu apguvē un veicina barjeru nojaukšanu starp 
dažādu tautību cilvēkiem. Mobilitāte arī palīdz realizēt pieredzes un zināšanu apmaiņu starp 
izglītības iestādēm un uzņēmumiem, tādējādi padarot uzņēmumus konkurētspējīgākus un 
inovatīvākus.

Īpaša uzmanība ES mobilitātes pasākumos tiek veltīta tam, lai palielinātu izglītojamo 
vēlmi būt mobiliem, it īpaši Mūžizglītības programmas mobilitātes pasākumos un citu 
programmu pasākumos, ko vada Izglītības un Apmācības Ģenerāldirektorāts. 

2.3. SaiStĪtie eirOPaS PrOJeKti

Globālā ekonomika prasa aizvien vairāk konkurētspējīgu rūpniecības nozaru, kurās ir vajadzī-
gi inovatīvi darbinieki ar starptautiskām prasmēs un pieredzi. Tādējādi Mūžizglītības program-
ma nosaka mācību mobilitātes paplašināšanu Eiropā un visā pasaulē kā 2009. – 2011. gada 
prioritāti. Eiropas līmenī ir nepieciešams uzlabot mobilitāti gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi un 
līdz ar to arī palielināt ES institūciju ieinteresētību sasniegt šo mērķi. 

Lai sasniegtu mērķi, ES izdod dokumentus, pārskatus un ieteikumus, kā arī atbalsta vairākus 
projektus, kuros mobilitātē ieinteresētās puses dara visu iespējamo, lai uzlabotu mobilitāti 
Eiropā. 

Tādā izpratnē Q-Placements projekts, kas ir Leonardo da Vinci inovāciju pārneses projekts, 
apkopo attiecīgo informāciju par Eiropas mobilitāti, kas varētu būt noderīga Q-Placements 
prakšu rokasgrāmatas lasītājiem.

Komisijas Zaļajā Grāmatā “Jauniešu mācību mobilitātes veicināšana” ir norādīts: ”2008. gada 
janvārī Eiropas Komisija izveidoja augsta līmeņa ekspertu Forumu ar uzdevumu izpētīt, kā 
paplašināt mobilitāti ne vien universitāšu sektorā, bet plašākā jauniešu vidū. Forums sniedza 
savu ziņojumu 2008. gada jūnijā, norādot, ka mobilitātei ir jākļūst par normu nevis izņē-
mumu Eiropas jauniešu vidū. 2008. gada jūlijā ”Atjaunināta sociālā programma – iespējas, 
pieejamība un solidaritāte 21. gadsimta Eiropā” apstiprināja, ka Komisija turpinās attīstīt 
‘piekto brīvību’, likvidējot šķēršļus zināšanu brīvai apritei un veicinot īpašu grupu, piemēram, 
jauniešu mobilitāti. ”17

Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumos 2008. gada 21. 
novembrī par jauniešu mobilitāti Padome aicina dalībvalstis un Komisiju veikt vairākus pasā-
kumus, lai uzlabotu mobilitāti. 18 

Turklāt pēdējos gados Eiropas Parlaments ir izveidojis īpašu budžeta pozīciju, lai veicinātu 
mobilitāti. 

16 Augsta līmeņa ekspertu foruma ziņojums par mobilitāti “Padarīt mācību mobilitāti par iespēju ikvienam”
17 Zaļā Grāmata “Jauniešu mācību mobilitātes vecināšana”. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc/mobility/
com329_en.pdf
18 Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi 2008. gada 21. novembrī par jauniešu mobilitāti 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:320:0006:0009:EN:PDF
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“Lai rastu inovatīvus risinājumus starptautiskās mobilitātes veicināšanai profesionālajā 
izglītībā gan kvantitatīvā, gan kvalitatīvā ziņā, Eiropas Parlaments 2005. gadā izveidoja īpašu 
budžeta pozīciju, kas dod iespēju Eiropas Komisijai finansēt inovatīvus pasākumus saistībā 
ar šo jautājumu. Kā vienu no iniciatīvām, kas izriet no iepriekš teiktā, var minēt divpadsmit 
pilotprojektus, kurus ir subsidējusi Eiropas Komisija 2007. – 2008. gadā, lai identificētu un 
attīstītu inovatīvus risinājumus, it īpaši, lai veicinātu individuālo ilgtermiņa mobilitāti prakti-
kantiem/mācekļiem profesionālajā izglītībā.”19

Šīs Eiropas Parlamenta iniciatīvas rezultātā tika uzsākti 12 projekti un 3 pētījumi, kas 
sniedz noderīgu informāciju par mobilitāti Eiropā.

Lasītājs var atrast sīkāku informāciju par šo 12 projektu rezultātiem: http://ec.europa.eu/
education/vocational-education/doc/mobilityguide_en.pdf. 

trīs pētījumi ir šādi:

MoVE-iT:

Pētījums par šķēršļu pārvarēšanu, ar ko sastopas mācekļi un jaunieši profesionālajā izglītībā; 
visjaunākā pieredze dalībvalstīs un risinājumi šķēršļu pārvarēšanā.
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/moveitsum_en.pdf

Reflector:

Koncentrējas uz saistību starp Eiropas kredītpunktu pārneses sistēmu Profesionālajā izglītībā 
(ECVET) un dažādām sertificēšanas sistēmām dalībvalstīs.
http://ec.europa.eu/education/pdf/doc144_en.pdf

Connexion:

Koncentrējas uz sakarību starp ECVET un profesionālās izglītības, ieskaitot praktikantu, 
piedāvājumu un ECVET rīku izmantošanas dzīvotspēju.
http://ec.europa.eu/education/pdf/doc171_en.pdf

Labas kvalitātes darba prakšu rokasgrāmata parāda dažus no visinteresantākajiem un visno-
derīgākajiem labas prakses piemēriem mobilitātē ieinteresētajām pusēm, kas var būt ideāls 
informācijas avots un ko var izmantot kā paraugu mobilitāšu pārvaldīšanā.

Euronaver Network:

Euronaver platforma sagatavo starpniekiestādes, lai tās darbotos kā atbalsta struktūras 
mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, sniedzot informāciju un instrumentus deviņās valodās. 
Platforma nodrošina mobilitātes organizētājiem piekļuvi visjaunākajām zināšanām un piered-
zei, un dod viņiem pieeju citu mobilitātes dalībnieku tīkliem un datubāzēm visā Eiropā. 20 
Sīkāka informācija ir pieejama: http://www.euronaver.net/en/home.html
19  Instrumenti un labas prakses piemēri starptautiskās mobilitātes organizēšanā Sākotnējā profesionālajā izglītībā un apmācībā”, 
EAC/44/06 Atbalsts mobilitātei, 2008. gada novembris. http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/mobilityguide_
en.pdf.
20 ““Instrumenti un labas prakses piemēri starptautiskās mobilitātes organizēšanai Sākotnējā profesionālajā izglītībā un ap-
mācībā”,  EAC/44/06 Atbalsts mobilitātei, 2008, gada novembris. http://ec.europa.eu/education/vocational-education/doc/mo-
bilityguide_en.pdf 
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Prakses līguma pielāgošana:

Šis ir tīmekļa rīks, kas var palīdzēt radīt individuālus līgumus darba praksēm ārzemēs. To 
kopīgi izstrādāja eksperti juridiskajos jautājumos un mobilitātes praktiķi. Lietotāji aizpilda in-
formāciju par darba praksi (piemēram, prakses veidu, nosūtošo un uzņemošo valsti, prakses il-
gumu, dalībnieka vecumu, darbības nozari). Pēc tam šis rīks izveido darba prakses līguma pro-
jektu, kas ietver visus svarīgos jautājumus ar atsauci uz valsts un starptautisko likumdošanu.21

Sīkāka informācija ir pieejama: http://www.european-mobility.eu/ 

i2i: Prakse nozarei:

i2i projekta ietvaros tika izstrādātas noderīgas internetā balstītas rokasgrāmatas, lai nodrošinātu 
visu apmācības procesu darbavietā, sākot no sagatavošanas līdz darba prakses pieņemšanai. 
Rokasgrāmatas atbalstamācību iestādes, uzņēmumus, apmaiņas organizācijas un dalībniekus. 
Tiek sniegts veidlapu un šablonu saraksts, kā arī tiek piedāvātas noderīgas internet saites.
Sīkāka informācija ir pieejama: http://www.internship2industry.eu/

ap n’ go:

Ap ‘n go ir platforma, kurā izglītojamie var reģistrēt pieprasījumu pēc prakses vietas ārzemēs, un 
kurā uzņēmumi, kas ir ieinteresēti uzņemt jauniešus prakses vietās, var aprakstīt savas prasības. 
Izmantojot tīmekļa vietni, tiek atvieglota saskaņošana starp abām iepriekš minētajām pusēm. 22

Sīkāka informācija ir pieejama: http://www.ap-and-go.eu

aPiK (auslandpraktika- interkulturelle kompetenz) Darba prakse ārzemēs – starp-
kultūru kompetence:

APIK palīdz vācu uzņēmumiem nosūtīt savus darbiniekus un praktikantus uz citām valstīm, 
lai paplašinātu viņu redzesloku attiecībā uz darba metodēm, kā arī pilnveidot emocionālo in-
teliģenci un starpkultūru kompetences.
Sīkāka informācija ir pieejama: www.apik-sachsen.de

apmācība bez robežām:

Mobilitātes meistaru tīkls Vācijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerās un Amatniecības un 
mazo uzņēmumu kamerās, lai motivētu mazos un vidēja lieluma uzņēmumus un praktikantus 
un lai uzlabotu viņu profesionālo pieredzi ārzemēs.
Sīkāka informācija ir pieejama: http://www.mobilitaetscoach.de/

ePte 6 darba prakses dzīvām izklaidēm 6:

Šis ir Escola Superior de Tècniques de les Arts de l’Espectacle virzīts projekts Teātra institūtā, 
ko vada Barselonas provinces padome Spānijā, lai veicinātu 4 nedēļas garu apmācību dar-
bavietā dažādu Eiropas valstu teātros.
Sīkāka informācija ir pieejama: www.institutdelteatre.org

TACTIC:

Šis Eiropas konsorcijs starptautiskām prakses vietām ir izstrādājis rokasgrāmatu, kuru 
reģistrēti lietotāji var lejupielādēt vairākās valodās. Šajā rokasgrāmatā ir izklāstīta metodi-
ka un minimālās kvalitātes prasības starptautiskās mobilitātes projekta plānošanai, projekta 
sagatavošanai, īstenošanai un projekta noslēgumam.
Sīkāka informācija ir pieejama: www.tactic.dep.net

21 Tas pats
22 Tas pats
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3.1. KONCePCiJa

Profesionālā izglītība jāuzskata kā līdzeklis, lai piedāvātu izglītojamiem teorētiskas un prak-
tiskas zināšanas, kas nepieciešamas, lai elastīgi atsauktos uz darba tirgus vajadzībām.

Pamatojoties uz to, mācības, ko sniedz profesionālās izglītības iestādēs ir jāsaskaņo ar to, 
kas notiek uzņēmumos; un mācības ir jāplāno, ņemot vērā zināšanas, kas izglītojamiem ir 
jāapgūst kā teorētiskas un konceptuālas pamatzināšanas, kā arī zināšanas par aprīkojumu un 
tehnoloģijām. 

Personai praksē nekad nevajadzētu aizņemt vakantu vietu

Prakses vietas uzņēmumos cenšas praktikantus ievest darba pasaulē, tādējādi dodot viņiem 
iespēju pabeigt savu personīgo un profesionālo izglītību ar mācīšanos darbavietā, reālā 
ražošanas vidē.

Ir jāpatur prātā, ka daudziem izglītojamiem šīs prakses vietas uzņēmumos ir viņu pirmais 
kontakts ar darba pasauli. Līdz ar to ļoti svarīga ir laba plānošana un koordinācija 
starp profesionālās izglītības iestādes un uzņēmuma vadību.

Uzņēmumam ir būtiska nozīme, jo, atrodoties ārpus profesionālās izglītības iestādes, tas dod 
iespēju praktikantiem izmantot izglītības iestādē iegūtās zināšanas darbavietā, tādējādi prak-
tikanti ne vien darbojas profesionālā vidē, bet arī gūst padziļinātas zināšanas par profesionālo 
praksi. Veicot darba praksi uzņēmumos, praktikanti iegūs pieredzi par tehnisko aprīkojumu, 
veiks profesionālus uzdevumus reālā darbavietā ar ierastajiem vidi ietekmējošajiem fakto-
riem un iegūs transversālas kompetences (par iekārtām, darba organizāciju, strādāšanu kopā 
ar citiem, utt.), kuras būtu grūti iegūt kādā citā vietā, izņemot praksi reālā darbavietā.

ir divi galvenie mērķi, kas jāsasniedz mācībām darbavietā:

	 Noslēgt profesionālajā izglītības iestādē mācīto profesionālo kompetenču apguvi (pro-
fesionālā kvalifikācija).

	 Palīdzēt izglītojamiem atrast darbu (profesionālā integrācija).

Ir jāuzsver, ka mācīšanās darba vietā ir ļoti svarīga mācību daļa. Tāpēc ir nepieciešams ieviest 
kvalitatīvu vietējo prakšu sistēmu uzņēmumos, kā arī, ja iespējams, paplašināt prakses vietas 
arī starptautiskā mērogā, jo tās dod pievienoto vērtību mācību procesā.

3.2. MĒrĶi

Mācīšabās darbavietā ir būtisks papildelements, lai nodrošinātu visaptverošu praksi izglītoja-
miem, kas mācās profesionālās izglītības iestādēs.
 
Mācībām darbavietās ir jābūt saistītām ar:

	 profesionālās izglītības iestādēs iegūto teorētisko zināšanu nostiprināšanu un pilnvei-
došanu;
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	 izglītojamo pieredzes iegūšanu, strādājot ar īstām ražošanas iekārtām;
	 doto iespēju praktikantam gūt pieredzi par darba vidi un tās sociālo un darba attiecību 

sistēmu;
	 doto iespēju uzņēmumiem uzzināt par iespējamā nākamā darbinieka prasmēm un at-

tieksmēm;
	 palīdzību izglītojamiem iegūt profesionālo kvalifikāciju un atrast darbu;
	 tādu stratēģiju ieviešanu, kas pietuvinātu izglītību nodarbinātības pasaulei.

uzņēmumiem mācīšanās darba vietās ir saistīta ar:

	 darbošanos kā partnerim, lai sniegtu nepieciešamās prasmes praktikantiem;
	 iespēju darba vidē iegūt informāciju par cilvēkiem, kuri, pabeiguši mācību periodu, 

varētu būt nākamie kvalificētie darbinieki;
	 pirmo darba piedāvājumu jauniešiem;
	 kontaktu uzturēšanu ar profesionālās izglītības iestādēm;
	 prakses vadītāja uzņēmumā amata izveidošanu, kurš konsultē un vada praktikantu 

prakses laikā.

Prakses veikšana vietējos uzņēmumos ir ļoti nozīmīga gan uzņēmumiem, gan studentiem, 
bet, kad apmācība darba vietā notiek ārzemēs, papildus iepriekš minētajiem mērķiem varētu 
tikt sasniegti arī šādi:

	 starptautiskas pieejas ieviešana uzņēmumā;
	 jaunu ideju, zināšanu un metožu ieviešana uzņēmumā;
	 kultūras kompetences paplašināšana;
	 zināšanas par citiem darba veidiem;
	 zināšanas par citām kultūrām;
	 vispārējo svešvalodu prasmju uzlabošana un profesionālā žargona apguve citā valodā;
	 personīgā CV uzlabošana;
	 mobilitātes loma kā reāla iespēja personas attīstībai;
	 pielāgošanās plašākam darba tirgum;
	 apziņas par piederību Eiropas Savienībai nostiprināšana;
	 attīstība ārpus ierastās ģimenes un sociālās vides; personīgā izaugsme

3.3. KvaLitĀteS deFiNĪCiJa

Lai gan visiem mobilitātes dalībniekiem ir līdzīgi uzskati par to, kādai ir jābūt mobilitātes kval-
itātei, nav kopīgas Eiropas kvalitātes definīcijas, ko varētu izmantot visi iesaistītie dalībnieki.

Tāpēc gan no mobilitātē ieinteresētajām pusēm, gan no Eiropas Komisijas puses pastāv liela 
interese par to, kā nonākt pie kopīgas mobilitātes kvalitātes definīcijas.

Komisija ir izstrādājusi vairākus materiālus, kas paredzēti mobilitātes kvalitātes uzlabošanai:

	 Kvalitātes saistības: dokuments, ko paraksta dalībnieks un nosūtošā un uzņemošā or-
ganizācija un kas ietver saistības, ko uzņemas katrs no šiem trim dalībniekiem. http://
ec.europa.eu/education/leonardo-da-vinci/doc/quality_en.pdf

	 Mobilitātes kvalitātes harta, kuras 13. un 15. punktā ir uzsvērta kvalitātes, rūpīgas 
plānošanas un atbilstošas novērtēšanas nepieciešamība pirms mobilitātes perioda, tās 
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laikā un pēc tās.
http://eur-lex.europa.eu/lex/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0450en01.pdf

	 Erasmus studentu harta, kur ir skaidri noteikts, kas tiek sagaidīts no studentiem un ko 
studenti cer iegūt, piedaloties Erasmus programmā. http://ec.europa.eu/education/
archive/million/charter_en.pdf 

Šajā rokasgrāmatā mēs sniegsim kvalitātes definīciju saistībā ar mobilitāti, it īpaši saistībā 
ar starptautiskām  mācībām darbavietā.

Saskaņā ar iSO 9000 definīciju, kvalitāte ir produkta īpašību kopums, kas 
atbilst visām prasībām.

Kvalitāte ir atkarīga no raksturīgo īpašību un prasību kopuma. Augsta vai izcila kvalitāte tiek 
sasniegta, ja raksturīgās īpašības atbilst visām prasībām. Tādējādi kvalitāte var būt slikta, 
laba vai izcila. Kvalitāti var noteikt, salīdzinot raksturīgo īpašumu kopumu ar iepriekš pre-
cizētu prasību kopumu.

Kvalitāte ir relatīvs jēdziens. Kvalitāte ir vienmēr relatīva attiecībā uz iepriekš noteikto prasību 
kopumu, kur ir izteiktas vajadzības un vēlmes, ko vajadzētu izpildīt.

Mobilitātes kvalitāte tiek sasniegta, kad, izpildot mobilitātes prasības, mobil-
itātes pieredze atbilst mobilitātē iesaistīto dalībnieku vajadzībām un cerībām

Visos mobilitātes pieredzes veidos iesaistītie dalībnieki darbojas pirms mobilitātes perioda, 
mobilitātes laikā un pēc mobilitātes. Tikai daži no šiem dalībniekiem ir vienlaicīgi arī labumu 
guvēji. Labuma guvēji ir cilvēki vai organizācijas, kas gūst labumu no kaut kā.

Tiks noteiktas mobilitātes prasības, lai saskaņotu mobilitātes labumu guvēju vajadzības un 
vēlmes.

	 Mobilitāte, kurā iesaistās tikai izglītojamie un profesionālās izglītības iestādes. Izglīto-
jamie ir vienīgie labuma guvēji.

	 Mobilitāte, kurā iesaistītās izglītojamie, profesionālās izglītības iestādes un uzņemošie 
uzņēmumi. Mobilitātes labuma guvēji ir izglītojamie un uzņemošie uzņēmumi.

Pirmā veida mobilitātē ir iesaistīti tikai trīs dalībnieki, un viņi visi nāk no izglītības pasaules, 
profesionālās izglītības iestādes, kas padara mobilitātes pasākumu vieglāk pārvaldāmu.

Otrā veida mobilitātē iesaistīto dalībnieku skaits ir palielināts līdz vismaz pieciem dalībniek-
iem, daži no tiem ir no izglītības pasaules un daži no biznesa pasaules. Šis mobilitātes veids, 
kurā iesaistās uzņēmums, padara mobilitātes pārvaldīšanu un kvalitātes nodrošināšanas pro-
cedūras sarežģītākas. Tādējādi nesaskaņotība starp uzņemošo uzņēmumu un izglītojamo var 
ietekmēt mobilitātes pieredzes kvalitāti. 
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Nesaskaņotības pamatā starp izglītojamo un uzņemošo uzņēmumu var būt:

	 Cieša kontakta trūkums starp profesionālās izglītības iestādi un uzņemošo uzņēmumu;

	 Ģeogrāfiskais attālums;

	 Grūtības biznesa pasaules un profesionālās izglītības savienošanā;

	 Grūtības konkrētā uzņēmuma nozares dēļ, utt.

Leonardo da Vinci 2007. gada pārskats ļoti skaidri parāda galvenos mainīgos lielumus, kas 
izraisa mobilitātes dalībniekos neapmierinātību ar mobilitāti, kad darba prakse uzņēmumā 
notiek ārzemēs.23

 Avots: WSF LdV Pārskats 2007

Pārāk īsa uzturēšanās (48%), nepietiekams finansiālais atbalsts (41%), slikta plānošana / 
sagatavošanās (26%) un pārāk liela birokrātija ir saņēmuši vislielāko negatīvo vērtējumu 
skaitu. 

Bet ir arī citi rādītāji, kas sniedz mums ļoti vērtīgu informāciju par to, kas ir zemas kvalitātes 

23 “Analīze par LEONARDO DA VINCI mobilitātes pasākumu un sociāli ekonomisko faktoru ietekmi uz jauniem mācekļiem un 
darbiniekiem”, Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāta vārdā veikts pētījums, http://ec.europa.eu/educa-
tion/pdf/doc218_en.pdf
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darba prakse no praktikanta viedokļa:

	 Uzdevumi neatbilda manai profesionālajai pieredzei (17%).

	 Slikta praktiskā darba prakses daļa (13%).

	 Nekādu patstāvīgu darbību (12%).

	 Nepietiekama praktiskā pieredze, pārāk daudz valodu kursu. (3%).

Neparasti, ka 17% praktikantu atbildēja, ka uzdevumi neatbilda viņu profesionālajai piered-
zei. Šis procents ir pārāk augsts, ja grib īstenot kvalitatīvas darba prakses. 

Lai nodrošinātu kvalitāti, katram mobilitātes dalībniekam ir jāizpilda viņam izvirzītās prasī-
bas, tas ir, jāizpilda visu labumu guvēju vajadzības un cerības. Visiem mobilitātes pasākumā 
iesaistītajiem dalībniekiem ir jānodrošina, ka ar savu rīcību viņiem izdodas izpildīt labumu 
guvēju vajadzības un vēlmes. 

Ja ir sasniegts zems kvalitātes līmenis, tas nozīmē, ka mobilitātes darbību raksturs nav atbild-
is prasībām; citiem vārdiem sakot, mobilitātes darbības neatbilst labumu guvēju vajadzībām 
un vēlmēm. 

vajadzība: kaut kā nepieciešama, vēlama vai noderīga trūkums.

Cerības: kaut kas sagaidāms. Sagaidīt: uzskatīt par saprātīgu, pienācīgu vai nepieciešamu.

apmierinātība: vajadzības vai vēlmes piepildījums.

Klientu apmierinātība: pakāpe, cik lielā mērā uzņēmuma piegādātie produkti un pakalpo-
jumi atbilst vai pārsniedz klientu cerības

3.4. KvaLitĀteS PraSĪBaS: LaBuMa GuvĒJu vaJadZĪBaS uN vĒLMeS

Tiks veikti kvalitātes nodrošināšanas pasākumi, lai garantētu, ka mobilitātes pasākums izpilda 
labuma guvēja vajadzības un piepilda viņa / viņas cerības.

Kvalitātes nodrošināšana ir darbību kopums, kas paredzēti, lai nostiprinātu 
pārliecību, ka tiks izpildītas kvalitātes prasības

Labuma guvēju vēlmes ir jāsaskaņo ar to, ko viņiem var dot mobilitātes pieredze. Atšķirīga 
labuma guvēju vajadzību un cerību definēšana var izraisīt neapmierinātību un radīt draudus 
visu mobilitātes darbību kvalitātes nodrošināšanai. 

apmierinātība=Mobiltātes rezultāts > vajadzības + vēlmes_

Kad cerības ir atšķirīgas vai augstākas par tām, ko mobilitātes pasākums var nodrošināt, ro-
das neapmierinātība.

Galvenais, lai saskaņotu visu mobilitātes dalībnieku cerības, ir ļoti skaidri definēt, ko katrs 
mobilitātes dalībnieks var sagaidīt un kas tiek sagaidīts no viņiem. Tas tiks sīkāk paskaidrots 
šīs rokasgrāmatas 5. punktā.
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Piemēram, ja uzdevumi, ko praktikants cer veikt uzņēmumā, nav skaidri definēti, viņš / viņa 
cer iegūt atšķirīgu pieredzi uzņemošajā uzņēmumā. Šajā gadījumā mobilitātes rezultāti var 
izraisīt neapmierinātību.

Tāpat dažreiz ir cerības, ka praktikantam ir augstākas prasmes nekā tās, ko viņš patiešām ir 
sasniedzis. Prakses vadītājs uzņēmumā sagaida citādu praktikanta ieguldījumu uzņemošajā 
uzņēmumā. Arī šajā gadījumā mobilitātes rezultāti var izraisīt neapmierinātību.

Neatbilstībai starp cerībām un mobilitātes rezultātiem var būt dažādi cēloņi, un tie ir jāņem 
vērā, lai izstrādātu visas procedūras, kas novērstu labuma guvēju neapmierinātību. Kvalitātes 
nodrošināšanas procedūras tiks sīkāk izklāstītas šīs rokasgrāmatas 5. punktā.

Lielā mērā mobilitātes kvalitāte tiek sasniegta, kad labuma guvēju vajadzības ir izpildītas un 
ir piepildītas viņu cerības.

Labuma guvēju apmierinātība radīs ilgstošas attiecības starp mobilitātes dalībniekiem, kas 
var veicināt mobilitāti nākotnē. Pretējā gadījumā mobilitāte kļūs neregulāra un tā darbosies 
tikai īstermiņā.

Praktikantu, kas piedalās starptautiskajās mācībās darba vietā, apmierinātība:

Jaunieši parasti ir apmierināti, kad viņi dodas uz ārzemēm un uzzina kaut ko jaunu par kultū-
ru, valodu un valsti. Bet visgrūtākais ir panākt, lai starptautiskajās mācībās darba vietā, būtu 
profesionāla mācīšanās, kas atbilstu jauniešu profesionālajai pieredzei un prasmju pilnveidei 
prakses laikā.

Dažreiz šis profesionālais komponents mobilitātes pieredzē netiek pilnībā sasniegts. Arvien 
vairāk un vairāk labuma guvēju vēlas attīstīt ne tikai personīgās un starptautiskās prasmes, 
bet arī profesionālās prasmes.

Kā redzams Leonardo da Vinci 2007. gada pārskatā, dažas mainīgās prasmes un kompetenc-
es, kas iegūtas starptautiskajā praksē darba vietā, netiek ļoti augstu vērtētas labuma guvēju 
apmierinātības kontekstā:

	 Prakse ārzemēs - 54% apmierināto;
	 Darbs starptautiskā komandā - 52%;
	 Uzticētie uzdevumi  - 36%;
	 Darba metodes uzņemošajā organizācijā - 33%;
	 Darba laiks - 30 %. 24

24 Idem
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Avots: WSF LdV Pārskats 2007

Praktikantam ir gandarījums, ja viņš, izmantojot mobilitātes pieredzi, ir izpildījis šādas mācī-
bu vajadzības:

	 Jaunas darba formas, iegūtas profesionālās prasmes un pieredze, kas atbilst viņa/
viņas profesionālajai kvalifikācijai;

	 Svešvalodas uzlabošana;
	 Dzīves pieredze: pieredze dzīvot vienam, ārvalstu kultūras iepazīšana, iepazīšanās ar 

jauniem cilvēkiem, utt.

3. StarPtautiSKĀS MĀCĪBaS darBa vietĀ
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uzņemošā uzņēmuma apmierinātība:

Nav daudz publicēto materiālu par uzņemošo uzņēmumu apmierinātību, kurai dažkārt var 
piešķirt sekundāru nozīmi, runājot par mobilitāti. Bet tikai panākot uzņemošā uzņēmuma ap-
mierinātību, mums izdosies sasniegt ilgstošu sadarbību ar uzņemošajiem uzņēmumiem, kuri 
tādā gadījumā vēlēsies atkārtot uzņemošās organizācijas pieredzi.

Uzņemošajam uzņēmumam, izmantojot mobilitātes pieredzi, ir gandarījums, ja uzņēmums ir 
sasniedzis šādus mērķus:

	 Praktikants ir devis profesionālu ieguldījumu uzņēmumā. Ir iegūta pievienotā vērtība 
no praktikanta darba uzņēmumā. Citiem vārdiem sakot, prakses nodrošināšanā iegul-
dītās pūles ir mazākas nekā no praktikanta darba gūtie rezultāti.

	 Uzņēmuma darbinieki ir ieguvuši pieredzi, strādājot daudzkultūru, daudzvalodu vidē.

Profesionālās izglītībasiestādes, kuru apmeklē students, apmierinātība:

Profesionālās izglītības iestādeir apmierināta, izmantojot mobilitātes pieredzi, ja students ir 
izpildījis izglītības programmā paredzēto:

	 Jaunas darba formas, apgūtās profesionālās prasmes un pieredze, kas atbilst prakti-
kanta profesionālajai kvalifikācijai;

	 Svešvalodas uzlabošana;
	 Dzīves pieredze: pieredze dzīvot vienam, ārvalstu kultūras iepazīšana, iepazīšanās ar 

jauniem cilvēkiem, utt.

Citiem vārdiem sakot, profesionālās izglītības iestādes apmierinātība ir panākt izglītojamā 
apmierinātību zināšanu apguves procesā. Tā ir pievienotā vērtība, ja profesionālās izglītības 
iestādes spēj nodrošināt saviem izglītojamiem iespēju piedalīties mobilitātes pasākumos.

Atsevišķos gadījumos praktikants var būt ļoti apmierināts ar mobilitātes pieredzi, pat ja iegūtās 
profesionālās prasmes nav ļoti labas. Pat ja izglītojamā cerības ir ļoti zemas un kopumā ir 
apmierinātība, profesionālās izglītības iestāde varētu novērtēt mobilitātes pieredzi kā sliktas 
kvalitātes mobilitāti, ja prakses laikā nav apgūtas profesijai atbilstošās kompetences un pras-
mes. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai praktikants iegūtu labu vērtējumu par sasniegumiem un kompe-
tencēm, ko viņš ir ieguvis pēc dalības starptautiskajās mācībās darba vietā.

Mobilitātes pieredzi atbalstošās organizācijas apmierinātība:

Vairumā gadījumu tā ir organizācija, kas veicina un/vai finansē mobilitātes pasākumus. Šī 
organizācija būs apmierināta, ja būs apmierināti labuma guvēji un ja sagādātais finansējums 
tiks pareizi izmantots, lai sasniegtu attiecīgās programmas mērķus.

Organizācijai, kas veicina mobilitāti un/vai sniedz finansiālu atbalstu, būs nepieciešamas 
dažas veidlapas, kas labuma guvējiem būs jāaizpilda, lai sniegtu savu kvalitātes vērtējumu.

Atbalstu sniedzošajai organizācijai ir gandarījums, ja veidlapas tiek pareizi aizpildītas, aplie-
cinot augstu apmierinātību par rezultātiem un tajā pašā laikā:

	 Nodrošinot saņemtā finansējuma labu izmantošanu mobilitātes pieredzes iegūšanai;
	 Sasniedzot labuma guvēju apmierinātību.

3. StarPtautiSKĀS MĀCĪBaS darBa vietĀ
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“Daļējas profesionālas” pieredzes ieguve starptautiskajās mācībās darba vietā visticamāk 
radīs neapmierinātību gan iesaistītajam praktikantam, gan profesionālās izglītības iestādei, 
gan uzņēmumam. Lai nodrošinātu šīs pieredzes kvalitāti, ir jāizstrādā virkne preventīvu pār-
baužu, procedūru un novērtēšanas sistēma, lai novērstu sliktas kvalitātes starptautiskas 
mācības darba vietā.

Labas kvalitātes prakses pieeja paredz izveidot rokasgrāmatu ar visām pro-
cedūrām, prasībām un vadlīnijām kvalitātes nodrošināšanai starptautiskajās 

mācībās darba vietā

3. StarPtautiSKĀS MĀCĪBaS darBa vietĀ
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4.1 LaBaS KvaLitĀteS PraKŠu MOdeLiS

Labas kvalitātes prakšu modelis ir izstrādāts tā, lai tas atbilstu mobilitātes labuma guvē-
ju cerībām, dažādu dalībnieku, koordinējošo organizāciju, profesionālās izglītības iestāžu, 
uzņemošo uzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo kvalitātes prasībām 
nosūtošajās un uzņemošajās valstīs:

	 Modelis, kurā uzņēmumi, profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamie var viegli 
piedalīties starptautiskās mācībās darba vietā.

	 Katrai aktivitātei nosaka procedūras, ko veic dalībnieki.
	 Nosaka katra dalībnieka minimālo atbildību.
	 Nosaka darbības procedūras katrā mobilitātes posmā saskaņā ar mobilitātes mērķiem.
	 Modelis, kurš nosaka uzraudzības un novērtēšanas metodes.

Šis modelis tiecas kļūt par kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un kritēriju, kas ļaus 
īstenot starptautiskās mācības darba vietā ar vislabākajiem nosacījumiem. Šie nosacījumi 
un prasības ir noteikti labas kvalitātes prakšu modelī, lai atvieglotu profesionālās izglītības 
iestādēm un to izglītojamiem, kā arī uzņēmumiem iegūt pieredzi starptautiskajās mācībās 
darba vietā ar tādiem pašiem nosacījumiem kā savā izglītības sistēmā, neatkarīgi no tā, kur 
notiek prakse.

Galvenā loma šajā modelī ir koordinējošām organizācijām gan nosūtošajā valstī, gan uzņemoša-
jā valstī, jo tās abas ir cieši saistītas ar reālo izglītības un biznesa pasauli attiecīgajās valstīs.

Labas kvalitātes praku modeli koordinējošās organizācijas darbojas kā savi-
enojošais pavediens, lai iegūtu pieredzi starptautisko mācību laikā darba vietā 
kopumā, veicot nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un papildu pasākumus

Tajā pašā laikā katra koordinējošā organizācija nosūtošajā un uzņemošajā valstī mūsu modelī 
paredz dažādas priekšrocības un ieguvumus:

Koordinējošā organizācija nosūtošajā valstī darbojas kā vietējais punkts nosūtošajā 
valstī, kas veicina starptautisko prakšu koordināciju:

	 Runājot tajā pašā valodā un esot no tās pašas kultūras vides kā nosūtošā profesionālās 
izglītībasiestāde.

			Atrodoties ģeogrāfiski tuvu nosūtošajai profesionālās izglītības iestādei.
	 Atvieglojot starptautisko prakšu koordinēšanu profesionālās izglītības iestādēm, jo 

lielākoties, tām nav pietiekami daudz darbinieku, kas varētu pienācīgi sekot līdzi un 
vadīt šādas prakses.

	 Apkopojot profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo prasības un efektīvi pārvaldot tās.
	 Darbojoties kā vienīgais partneris uzņemošās valsts koordinējošās organizācijas un 

profesionālās izglītības iestādes sarunās.

Koordinējošā organizācija uzņemošajā valstī darbojas kā vietējais punkts uzņemošajā 
valstī, kas atvieglo starptautisko prakšu koordināciju:

	 Runājot tajā pašā valodā un esot no tās pašas kultūras vides kā uzņemošais uzņēmums.

4. LaBaS KvaLitĀteS PraKŠu MOdeLiS
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	 Atrodoties ģeogrāfiski tuvu uzņemošajam uzņēmumam, tādējādi kļūstot par galveno 
kontaktvietu praktikantam mācību laikā darba vietā.

	 Pārzinot prakses valsts kultūru.
	 Apkopojot potenciālo uzņemošo uzņēmumu piedāvājumu, tādējādi atvieglojot konkrē-

ta praktikanta piesaistei konkrētajam uzņemošajam uzņēmumam.
	 Darbojoties kā vienīgais partneris nosūtošās valsts koordinējošās organizācijas un 

uzņemošā uzņēmuma sarunās.

Lai nodrošinātu labāku izpratni par labas kvalitātes prakšu modeli, tiek identificēti un noteikti 
visi vajadzīgie kā arī rezerves dalībnieki līdz ar dalībnieku īsiem aprakstiem, minimālajām 
prasībām, funkcijām un pienākumiem. (Par to nākamajā nodaļā (5.))

Turklāt kā papildu materiāls rokasgrāmatai ir arī lietotāju ceļveži, lai saprotamā veidā in-
formētu katru dalībnieku individuāli par pasākumiem un procedūrām, kas ir jāievēro, lai sas-
niegtu optimālu starptautisko mācību pieredzi darba vietā.

Šos lietotāja ceļvežus var atrast labas kvalitātes prakšu mājas lapā:
 http://www.q-placements.eu/

Lietotāja ceļveži: 

	 Profesionālās izglītības izglītojamie.
Profesionālās izglītības iestāde/Prakses vadītājs izglītības iestādē.
	 Koordinējošā organizācija nosūtošajā valstī.
	 Koordinējošā organizācija uzņemošajā valstī.
	 Uzņemošais uzņēmums/Prakses vadītājs uzņēmumā.

4. LaBaS KvaLitĀteS PraKŠu MOdeLiS
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4.2. daŽĀdu daLĪBNieKu ideNtiFiCĒŠaNa uN NOteiKŠaNa
4.2.1.jadzīgie dalībnieki25:

Labas	kvalitātes	prakšu	modelis	 ir	noteicis	nepieciešamo	dalībnieku	minimumu,	 lai	nodrošinātu	
kvalitāti	visā	starptautisko	mācību	darba	vietā	procesā.	Visām	iesaistītajām	pusēm	ir	jābūt	pieredzē-
jušiem	profesionāļiem,	lai	nodrošinātu	vērtīgu	starptautiskās	mdarba	vietā.

PrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS iZGLĪtOJaMaiS vai PraKtiKaNtS: perso-
na, kas apmeklē profesionālās izglītības iestādi un/vai ir pabeidzis profesionālās 
izglītības iestādi mazāk nekā pirms gada.

PrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS ieStĀde: profesionālās izglītības sniedzējs, kas 
atrodas nosūtošajā valstī, kurā praktikanti apgūst noteiktu profesiju un kas rada 
pieprasījumu pēc starptautiskām mācībām darba vietā.

PraKSeS vadĪtĀJS iZGLĪtĪBaS ieStĀdĒ: profesionālās izglītības iestādes 
skolotājs, kas koordinē mācību prakses profesionālās izglītības audzēkņiem/izglīto-
jamiem.
 

NOSŪTOŠĀS VALSTS KOORDINĒJOŠĀ ORGANIZĀCIJA: iestāde, kas nosūtoša-
jā valstī apkopo profesionālo izglītības iestāžu pieprasījumu pēc starptautiskām 
mācībām darba vietā.

UZŅEMOŠĀS VALSTS KOORDINĒJOŠĀ ORGANIZĀCIJA: iestāde, kas no uzņē-
mumiem apkopo prakses vietu piedāvājumu. Tā no koordinējošās organizācijas 
nosūtošajā valstī saņem pieprasījumu pēc starptautiskām mācībām darba vietā.

UZŅEMOŠAIS UZŅĒMUMS: uzņēmums, kas uzņem profesionālās izglītības prak-
tikantu mācībām darba vietā.

PRAKSES VADĪTĀJS UZŅĒMUMĀ: persona, kuru ieceļ, lai vadītu, mācītu un 
novērtētu praktikantu mācīšanos darba vietā uzņemošajā uzņēmumā.

4.2.2. izvēles dalībnieki:

	 ATBALSTOŠĀ ORGANIZĀCIJA: iestāde, kas parasti atrodas nosūtošajā valstī un kas 
sniedz loģistikas vai finansiālu atbalstu mobilitātes pieredzei.

	 PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE UZŅEMOŠAJĀ VALSTĪ: profesionālās izglītī-
bas sniedzējs, kas atrodas uzņemošajā valstī un kas varētu sadarboties, atbalstot mācības 
darba vietā.

25 Vajadzīgie dalībnieki, viņu uzdevumi un minimālās prasības ir noteiktas. 
Varētu būt arī gadījums, ka dalībnieks veic vairāk nekā vienu uzdevumu.

4. LaBaS KvaLitĀteS PraKŠu MOdeLiS
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5.1. PrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS iZGLĪtOJaMaiS vai PraKtiKaNtS

Persona, kas apmeklē profesionālās izglītības iestādi un/vai ir pabeidzis profesionālās 
izglītības iestādi mazāk nekā pirms gada.

5.1.1. apraksts un minimālās prasības:

	 Personīga neatkarība ikdienas dzīvē. 
	 Pozitīva attieksme.
	 Motivācija jauniem izaicinājumiem.
	 Spēja pielāgoties dažādām situācijām.
	 Mācību minimums, lai nodrošinātu, ka pilnībā tiek izmantota pieredze. 
	 Vajadzīgo dokumentu esamība: 

-	 personas apliecība / pase,
-	 Eiropas veselības apdrošināšana,
-	 medicīniskā izziņa, ja nepieciešams,
-	 ceļojumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšana,
-	 visas nosūtošajā un uzņemošajā valstī vajadzīgās atļaujas.

	 pietiekamas darba valodas zināšanas.
	 vecuma atbilstība juridiski noteiktajam vecumam nosūtošajā un uzņemošajā valstī, lai 

varētu veikt praksi.

Tas viss izglītības iestādei ir jāapliecina.

ieteicams:

	 pabeigtas vietējās mācības darba vietā (prakse) ar pozitīvu novērtējumu un /vai ie-
priekšēja darba pieredze.

	 valodas kursi dabīgā valodas vidē, ja starptautiskās mācības darba vietā paredzētas 
uz ilgāku laiku.

5.1.2. Funkcijas un pienākumi:

	 Piedalīties mobilitātes pieredzē aktīvā un atbildīgā veidā un darīt visu, kas vajadzīgs 
katrā projekta posmā: sagatavošanās, īstenošana, novērtēšana un izplatīšana.

	 Prakses laikā tiek gaidīts, ka praktikants:

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

 
 

ievžēros iepriekš saskaņoto darba plānu.
Piekritīs uzņēmuma vispārīgiem noteikumiem un citiem noteikumiem, par 
kuriem varētu būt vienošanās.
ievēros darba grafikus.
respektēs drošības procedūras.
Lietos tehnisko terminoloģiju.
iekļausies darba komandā.
Kvalitatīvu un atbilstošā termiņā veiks visus procesus un piešķirtos uzdevumus.
Pieņems vispārpieņemto kārtību.
rūpēsies par personisko higiēnu un izskatu.
Objektīvi un izmantojot kritisko domāšanu, novērtēs savu darbu.
izrādīs iniciatīvu problēmu risināšanā.
ievēros noteikumus viņam/viņai uzticēto iekārtu un aprīkojuma izmantošanā 
(dzīvesvieta, iekārtas, mehānismi, utt.)
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izglītojamo iedalījums saistībā ar profesionālās izglītības iestādi:

Izglītojamos var iedalīt divās galvenajās grupās, pamatojoties uz viņu saistību ar mācību iestādi:

	 Profesionālās izglītības iestādē uzņemtie izglītojamie:

Visi profesionālās izglītības iestādē uzņemtie studenti ir tiesīgi piedalīties starptautiskajās 
mācībās darba vietā neatkarīgi no viņu izvēlētāsizglītības programmas. Tomēr katram izglī-
tojamam var tikt noteikts vispiemērotākais prakses laiks.

	 Praktikanti, kuri ir pabeiguši profesionālās izglītības iestādi:

Parasti visi, kas ir pabeiguši profesionālo izglītību iepriekšējā gadā, tiek iekļauti šajā ro-
kasgrāmatā ieteiktajā mobilitātes shēmā.

vecums, lai varētu veikt starptautiskās mācības darba vietā: 

Šādi noteikumi attiecas gan uz skolā uzņemtajiem , gan uz tiem praktikantiem, kas savas 
mācības ir pabeiguši:

	 Minimālais vecums: Parasti minimālais vecums, lai piedalītos mācībās darba vietā, 
ir nosūtošajā un uzņemošajā valstī juridiski noteiktais vecums darba praksēm. Izņē-
muma gadījumā praktikanti, kas ir jaunāki par juridiski noteikto pilngadības vecumu, 
var piedalīties praksē, ja tiek uzskatīts, ka viņiem ir pietiekams personīgais un profe-
sionālais briedums. Prakses vadītājam (skolotājam, kas ir atbildīgs par praksēm izglītī-
bas iestādē) ir jāpavada šādi praktikanti.

	 Maksimālais vecums: Nav maksimālā vecuma, lai veiktu starptautiskās mācības dar-
ba vietā.

Grupu veidi:

Grupas veids neietekmēs dažādu dalībnieku, kas veic starptautiskās mācības darba vietā, 
funkcijas un pienākumus.

Grupas veidu var noteikt ar:

	 Nosūtošās un uzņemošās valsts tiesiskajiem regulējumiem.
	 Nosūtošās valsts profesionālās izglītības iestādes standartiem un noteikumiem.
	 Citiem standartiem, ņemot vērā grupu, uzņemošo valsti, utt.

Grupas:

	 Praktikanti, kuri var ceļot vieni: Visi pilngadīgie izglītojamie saskaņā ar spēkā es-
ošajiem tiesību aktiem abās valstīs var ceļot vieni.

	 Praktikanti, kuri ceļo grupā:
-	 Nepilngadīgie saskaņā ar tiesību aktu prasībām.
-	 Pilngadīgie, kuri izvēlas ceļot grupā.
-	 Visi izglītojamie, kuriem saskaņā ar savas valsts noteikumiem, ir jāceļo grupā.

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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	 izglītojamie, kurus jāpavada skolotājam / prakses vadītājam izglītības iestādē 
(vienalga vai viņi ceļo vieni vai grupā):

-	 Nepilngadīgie (vecums būs atkarīgs no katras valsts likumdošanas).
-	 Izglītojamie, kuru sociālais, fiziskais vai garīgais stāvoklis nosaka, ka viņiem ir 

nepieciešama īpaša aprūpe.
-	 Izglītojamie, kuriem tā jādara saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem.

    5.2. PraKSeS vadĪtĀJS iZGLĪtĪBaS ieStĀdĒ 

Profesionālās izglītības iestāde: profesionālās izglītības sniedzējs, kas atrodas nosūtošajā 
valstī, kurā praktikanti apgūst noteiktu profesiju un kas rada pieprasījumu pēc starptautiskām 
mācībām darba vietā.

Prakses vadītājs izglītības iestādē: profesionālās izglītības iestādes skolotājs, kas koor-
dinē mācību prakses profesionālās izglītības audzēkņiem/izglītojamiem.

5.2.1. apraksts un minimālās prasības:

Profesionālās izglītības iestāde: nav minimālu prasību, jo visas profesionālās izglītības 
iestādes ir pietiekami kvalificētas, lai piedalītos starptautiskajās mācībās darba vietā.

Prakses vadītājs izglītības iestādē: prakses vadītājam ir jābūt profesionālim, kas ir cieši 
saistīts ar studentu un ir pilnībā informēts par studenta mācību programmu un mācību 
priekšmetiem.

5.2.2. Funkcijas un pienākumi:

	 Uzturēt pastāvīgu kontaktu ar nosūtošās valsts koordinējošo organizāciju visa mobil-
itātes perioda laikā.

	 Aprakstīt dažādas darbības, ko praktikants varētu veikt uzņēmumā.
	 Nokārtot mobilitātei nepieciešamo apdrošināšanu: ceļojuma, veselības, nelaimes gadī-

jumu, utt.
	 Nodrošināt praktikantu ar pamata zināšanām tehnisko terminu lietošanā darba valodā 

vai uzņemošās valsts valodā.
	 Apstiprināt norunāto darba plānu.
	 Būt par saikni starp nosūtošās valsts koordinējošo organizāciju un praktikantu.
	 Izprast visa mobilitātes procesa attīstību jebkurā tā posmā.
	 Uzņemties atbildību, lai praksēs tiktu nosūtīti vispiemērotākie praktikanti.
	 Būt atbildīgam par prakses rezultātu novērtēšanu un apstiprināšanu, praksi noslēdzot.
	 Paaugstināt informētības līmeni par mobilitāti, veicināt informācijas pieejamību un 

sniegt izglītojamiem informāciju par mobilitāti.
	 Izplatīt mobilitātes pieredzes rezultātus profesionālās izglītības iestādē.
	 Prakses vadītājam nepieciešamības gadījumā vienmēr ir jābūt pieejamam praktikantam 

, lai palīdzētu risināt problēmas, ar kurām praktikants saskaras prakses laikā ārzemēs.

5.3. NOSŪtOŠĀS vaLStS KOOrdiNĒJOŠĀ OrGaNiZĀCiJa: estāde, kas nosūtošajā valstī 
apkopo profesionālo izglītības iestāžu pieprasījumu pēc starptautiskām mācībām darba vietā.
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Tai ir jābūt iestādei, kas negūst peļņu no mācībām darba vietā, kas izmanto publis-
ko finansējumu prakšu pārvaldīšanā, kas saņem un apkopo nosūtošās valsts profe-
sionālās izglītības iestādes sniegto informāciju par pieprasījumu pēc starptautiskām 
mācībām darba vietā, piemēram:

	 Tirdzniecības kameras.
	 Uzņēmējdarbības organizācijas.
	 Izglītības centri.
	 Nevalstiskās organizācijas.
	 Valsts iestādes.
	 Citas iestādes.

5.3.1. apraksts un minimālās prasības:

	 Jābūt pastāvīgā ciešā kontaktā ar profesionālās izglītības iestādēm un prakšu vadītā-
jiem izglītības iestādēs.

	 Jābūt cieši saistītai ar profesionālās izglītības iestādēm savā ietekmes zonā.
	 Izpratne par prakšu norisi vietējā darba vidē.
	 Mobilitātes valodas zināšanas.

ieteicams:

	 Mobilitātes pieredze (Eiropas finansējuma sistēma, projektu vadība, utt.)
	 Iepriekšēja saskarsme ar citām līdzīgām organizācijām ārvalstīs.

5.3.2. Funkcijas un pienākumi:

	 Jānodrošina nosūtošās valsts noteikumu un tiesības aktu ievērošana.
	 Jābūt atbildīgai par starptautiskās mobilitātes koordinēšanu nosūtošajā valstī.
	 Jābūt vienīgajai partnerei sarunās ar koordinējošo organizāciju uzņemošajā valstī.
	 Jānodrošina, ka praktikantiem pirms došanās uz prakses vietām ir visi nepieciešamie 

dokumenti: apdrošināšana, caurlaide, atļaujas, utt.
	 Jāuztur kontakts arprakses vadītājiem profesionālās izglītības iestādēs, jāseko līdzi, 

kas notiek pēc prakses veikšanas un jāiesniedz atskaite par mobilitāti.
	 Jāorganizē informētības kampaņas profesionālās izglītības iestādēs un vietējā sabiedrībā.

5.4. uZŅeMOŠĀS vaLStS KOOrdiNĒJOŠĀ OrGaNiZĀCiJa:

iestāde, kas no uzņēmumiem apkopo prakses vietu piedāvājumu. Tā no koor-
dinējošās organizācijas nosūtošajā valstī saņem pieprasījumu pēc starptautiskām 
mācībām darba vietā.

Tai ir jābūt iestādei, kas negūst peļņu no mācībām darba vietā un kas izmanto publisko fi-
nansējumu prakšu pārvaldīšanā, un kas no uzņemošajiem uzņēmumiem uzņemošajā valstī 
apkopo informāciju par prakses vietu piedāvājumu. Šīs organizācijas varētu būt:

	 Tirdzniecības kameras.
	 Uzņēmējdarbības organizācijas.
	 Izglītības centri.
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	 Nevalstiskās organizācijas.
	 Valsts iestādes. 
	 Citas iestādes.

5.4.1. apraksts un minimālās prasības:
	Jābūt pastāvīgā ciešā kontaktā ar uzņemošajiem uzņēmumiem /prakses vadītājiem 

uzņēmumā.
	Jābūt cieši saistītai ar uzņēmumiem savā ietekmes zonā.
	Izpratne par prakšu norisi vietējā darba vidē.
	Mobilitātes valodas zināšanas.
	Zināšanas par uzņemošās valsts vidi: pilsētu, uzņēmumiem, apmešanās vietām, utt.

ieteicams:

	Mobilitātes pieredze (Eiropas finansējuma sistēma, projektu vadība, utt.)
	Iepriekšēja saskarsme ar citām līdzīgām organizācijām ārvalstīs.
	Zināšanas par apkārtnes profesionālās iglītības iestādēm un profesionālajām grupām 

un nepieciešamie līdzekļi, lai sazinātos ar tām.

5.4.2. Funkcijas un pienākumi:

	Jānodrošina uzņemošās valsts noteikumu un tiesības aktu ievērošanu.
	Jābūt atbildīgam par starptautiskās mobilitātes koordinēšanu uzņemošajā valstī.
	Jābūt vienīgajai partnerei sarunās ar koordinējošo organizāciju nosūtošajā valstī.
	Jānodrošina, lai uzņemošie uzņēmumi atbilstu minimālajām prasībām.
	Jāuztur kontakts ar prakses vadītāju uzņēmumā un praktikantu, kā arī jāseko līdzi, kas 

notiek pēc prakses veikšanas.
	Vajadzētu būt galvenajai praktikanta kontaktpersonai prakses laikā.
	Jāorganizē informētības kampaņas uzņēmumos un vietējā sabiedrībā.
	Jāsniedz personiskais atbalsts praktikantam krīzes situācijās.
	Nepieciešamības gadījumā jāsniedz pastāvīgas atsauksmes.
	Jāsagaida praktikants uzņemošajā valstī.
	Pirms prakses uzsākšanas jāsniedz vispārīga informācija par uzņemošās organizācijas 

raksturīgajām pazīmēm un tās darbības sfēru.

       5.5. UZŅEMOŠAIS UZŅĒMUMS/ PRAKSES VADĪTĀJS UZŅĒMUMĀ

uzņemošais uzņēmums: uzņēmums, kas uzņem profesionālās izglītības praktikantu 
mācībām darba vietā.

Prakses vadītājs uzņēmumā: persona, kuru ieceļ, lai vadītu, konsultētu un novērtētu prak-
tikanta mācīšanos darba vietā uzņemošajā uzņēmumā.

5.5.1. apraksts un minimālās prasības:

uzņemošais uzņēmums:

	Pārzina profesionālās izglītības praktikantiem paredzētās mācīšanās darba vietā filozofiju.
	Nodrošina atbilstību veselības aizsardzības un darba drošības noteikumiem un kolek-

tīvā līguma noteikumiem, utt.
	Nodrošina pieejamību:
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	- sabiedriskajam transportam.
	- citiem transporta līdzekļiem.
	Nodrošina praktikanta  apgūstamai  profesijai atbilstošu nozari. 
	Nodrošina kvalificēta personāla pieejamību, lai uzņemtu un atbalstītu praktikantu prak-

ses laikā.
	Nodrošina piemērotu aprīkojumu un iekārtas, lai atbilstošā līmenī īstenotu darba plānu.

Prakses vadītājs uzņēmumā:

	Ir kvalificēts profesionālis specialitātē, kurā praktikantam ir jāveic mācīšanās  darba 
vietā, un kuram ir plašas zināšanas par to, kā darbojas uzņēmums.

	Ir persona, kam ir pieejams grafiks, lai uzraudzītu un konsultētu praktikantu.
	Ir persona, kam ir prasmes pedagoģijā.
	Pārzina praktikantam dotos uzdevumus.
	Ir persona, kas pietiekami pārzina praktikanta darba valodu.
	Ir motivēts uzņemt studentu.

ieteicams:

	Iepriekšējas prakšu vadītājiem uzņēmumā domātas īpašas mācības.
	Iepriekšēja pieredze kā prakses vadītājam uzņēmumā.

5.5.2. Funkcijas un pienākumi:

	Izcelt tās dažādas aktivitātes, ko praktikants var paveikt un kas kļūs par viņa / viņas 
faktisko darba plānu.

	Ievērot saskaņoto darba plānu.
	Sekmēt komandas darbu un, cik vien iespējams iesaistīt tajā praktikantu.
	Kopā ar uzņemošās valsts koordinējošo organizāciju uzturēt pastāvīgu pārraudzību 

prakses laikā.
	Būt atbildīgam par prakses pabeigšanas apstiprināšanu.
	Nodrošināt, lai prakse tiktu īstenota saskaņā ar noteikto darba plānu.
	Būt atbildīgam par praktikanta mācībām un darbaudzināšanu visā prakses laikā uzņē-

mumā.

5.6. iZvĒLeS daLĪBNieKi:

5.6.1. atbalsta organizācija: Iestāde, kas parasti atrodas nosūtošajā valstī un kas sniedz 
loģistikas vai finansiālu atbalstu mobilitātes pieredzei.

apraksts un minimālās prasības: Vajadzīgie dalībnieki var uzņemties šīs funkcijas vai arī 
dalīt tās ar galveno dalībnieku tīklu, kas pastāv katrā valstī. Atbalsta organizācija var būt 
valsts iestāde, ES aģentūra, NVO vai eksperta uzņēmumi Eiropas mobilitātes jomā, uzņēmē-
jdarbības organizācijas vai arodbiedrības, utt.
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Funkcijas un pienākumi:

Stratēģiskais atbalsts: 

	Veicina vietējo dalībnieku sadarbību (uzņēmumi, arodbiedrības, izglītības iestādes, jau-
niešu pārstāvji, valsts iestādes), izmantojot katrā valstī pastāvošās padomes (vietējās 
izglītības padomes, vietējās izglītības tīkli, vietējās vai reģionālās izglītības plānošana, utt.)

	Veicina sadarbību starp mobilitātē ieinteresētajām pusēm Eiropas mērogā, īstenojot 
projektus ar Eiropas dimensiju (kuriem varētu būt ES finansējums):

-	 Inovāciju pārnese.
-	 Mācību kursi, mācību vizītes, priekšizpētes vizītes, utt.
-	 Dalīšanās ar labu pieredzi un tās izplatīšana.
-	 Pētniecība.

	Vairo izpratni par starptautiskās mācīšanās darba vietā pievienoto vērtību, izmantojot 
komunikācijas kampaņas plašākā mērogā (valsts un reģionālajā līmenī).

	Sniedz atbalstu koordinējošajai organizācijai produktu / darbību reklamēšanā, lai 
veicinātu pieredzes izplatīšanu un rezultātu izmantošanu profesionālās izglītības izglī-
tojamiem, profesionālās izglītības iestādēs un uzņēmumos.

	Vietējā līmenī ir atbildīga par kredītpunktu pārneses apliecināšanu, lai panāktu starp-
tautiskās mācīšanās darba vietā oficiālu valsts atzīšanu.

tehniskais atbalsts: sniedz informāciju un palīdzību profesionālās izglītības iestādēm, kad 
tās piesakās vietējās, reģionālajās, valsts un/vai Eiropas mobilitātes programmās.

Pedagoģiskais atbalsts: var uzņemties atbalsta funkcijas visā starptautiskās mācīšanās 
darba vietā laikā.

Loģistikas atbalsts: palīdz koordinācijas organizācijām gan nosūtošajā, gan uzņemoša-
jā valstī, nodrošinot izmitināšanu, veicinot /organizējot kultūras vizītes, vietējo transportu, 
transportu no lidostas, utt.

Finansiāls atbalsts: nodrošina vai veicina līdzekļu piesaisti starptautiskās mācīšanās darba 
vietā darbībām.

5.6.2. uzņemošās valsts profesionālās izglītības iestāde: profesionālās izglītības snied-
zējs uzņemošajā valstī, kurā notiek starptautiskā mācīšanās darba vietā. Šī iestāde varētu 
sadarboties, atbalstot mācīšanos darba vietā un varētu palīdzēt vairot praktikanta mobil-
itātes pieredzi ne vien no profesionālā viedokļa, bet arī gūstot bagātu kultūras un personīgo 
pieredzi, vienlaikus uzlabojot zināšanas par tehnisko aprīkojumu un tehnoloģijām, ko izmanto 
uzņemošajā valstī. Tā varētu sniegt atbalstu profesionālās izglītības iestādei nosūtošajā valstī 
un uzņemošās valsts koordinējošajai organizācijai, meklējot vispiemērotāko uzņēmumu.

apraksts un minimālās prasības: vēlams, lai profesionālās izglītības iestāde atbilstu 
nosūtošās valsts profesionālās izglītības iestādes izglītības programmai un mācību disciplīnām.

Funkcijas un pienākumi: 

	Uzturēt kontaktus ar profesionālās izglītības iestādi nosūtošajā valstī turpmākai sadar-
bībai, daloties pieredzē vai zināšanās, kā arī turpmākos studentu apmaiņas projektos.

	Ar uzņemošās valsts koordinējošās organizācijas palīdzību saņemt pieprasījumu pēc 
kontaktinformācijas no profesionālās izglītības iestādes nosūtošajā valstī.
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	Var organizēt dažādas aktivitātes, piemēram:
-	 Pasākumus, kas veicinātu saziņu un mijiedarbību starp praktikantu un 

līdzīga vecuma un interešu vietējiem profesionālās izglītības iestāžu 
izglītojamiem.

-	 Valodas apguves pāru aktivitātes, kas veicina praktikantu apmaiņu un svešvalo-
das uzlabošanu abu valstu izglītojamo vidū.

-	 Pasākumus, kas palīdz labāk izprast uzņemošās valsts kultūru un dzīvesveidu.
-	 Apaļā galda diskusijas, lai veicinātu pieredzes apmaiņu par starptautisko 

mācīšanos darba vietā, kurās piedalās vietējie profesionālās izglītības izglītoja-
mie, kas interesējas par mobilitāti vai kuriem ir iepriekšēja pieredze mobilitātē, 
kā arī starptautiskie praktikanti, kas piedalās mobilitātes programmās.

5.7. rīcības procedūras

Šajā sadaļā ir pilnībā izklāstītas un soli pa solim izskaidrotas visas rīcības 
procedūras.

5.7.1. Īss visu procedūru apkopojums: 

Pirms prakses

Procedūras: Saistītie dokumenti:

1) Praktikanta iesniegums
-	 europas Curriculum vitae
-	 vadlīnijas motivācijas vēstu-

lei
2) Praktikanta pieņemšana Nav nepieciešams
3) Prakses vadītāja izglītības iestādē nozīmēšana Nav nepieciešams

4)vadlīnijas praktikanta raksturojumam

-	 vadlīnijas studenta apraks-
tam

-	 1. paraugs (eS)
-	 2. paraugs (eS)
-	 3. paraugs (eS)
-	 4. paraugs (PL)
-	 5. paraugs (PL)

5) uzņemošā uzņēmuma novērtējums -	 vadlīnijas uzņemošā uzņē-
muma novērtējumam

6) darba plāna priekšlikums Nav nepieciešams
7) uzņemošā uzņēmuma izvēle Nav nepieciešams
8) Prakses vadītāja uzņēmumā nozīmēšana Nav nepieciešams
9) atsauksmes par darba plānu Nav nepieciešams

10)darba plāna apstiprināšana un prakses līgums

-	 1. paraugs (eS)
-	 2. paraugs (eS)
-	 3. paraugs (eS)
-	 4. paraugs (PL)
-	 5. paraugs (PL)
-	 6. paraugs (PL)
-	 7. paraugs (de)

11) Praktiska informācija par uzņemošo valsti Nav nepieciešams

12) vadlīnijas praktikanta uzvedības kodeksam -	 vadlīnijas Studentu uzvedī-
bas kodeksam

13) uzņēmuma materiālu un iekārtu sagatavošana Nav nepieciešams
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Procedūras: Saistītie dokumenti:

14) Praktikanta sagaidīšanas sēde Nav nepieciešams
15) Pirmā tikšanās Nav nepieciešams
16) ievadnodarbība Nav nepieciešams

17) Prakses kontrole un turpmākā pārraudzība

-	 dienasgrāmata, 1. paraugs 
(eS)

-	 dienasgrāmata, 2. paraugs 
(PL)

18) praktikanta novērtējums, ko veic uzņemošais uzņē-
mums (eS)
praktikanta novērtējums, ko veic uzņemošais uzņē-
mums (de)

-	 Studenta novērtējums, ko 
veic uzņemošais uzņēmums.

-	 1. paraugs (eS)
-	 Studenta novērtējums, ko 

veic uzņemošais uzņēmums. 
2. paraugs (de)

Pēc prakses 

Procedūras: Saistītie dokumenti:

19) Prakses apstiprināšana -	 1. paraugs (eS)
-	 2. paraugs (eS)

20) Praktikanta ziņojums -	 vadlīnijas praktikanta ziņo-
jumam

-	 Paraugs 
21) apmierinātības anketa -	 vadlīnijas sākotnējās profe-

sionālās izglītības studenta 
apmierinātības anketai

-	 vadlīnijas uzņēmuma pas-
niedzēja apmierinātības 
anketai

22) atgriezeniskās saites sanāksme Nav nepieciešams
23) Pieredzes apkopošana -	 europass valodu Pase
24) Galīgais novērtējums -	 Novērtēšanas veidlapas 

paraugs (PL)
25) uzņemošā uzņēmuma kvalitātes sertifikāts -	 Paraugs (eS)
26) Secinājumu izstrādāšana Nav nepieciešams
27) izplatīšana nosūtošajā valstī Nav nepieciešams
28) izplatīšana uzņemošajā valstī Nav nepieciešams

5.7.2. Pirms prakses

1) Praktikanta pieteikums
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Profesionālās izglītības iestāde iepazīstina savus profesionālās izglītības izglītojamos ar pieej-
amajām mobilitātes programmām un nodrošina visus nepieciešamos dokumentus, lai varētu 
pieteikties.

Par mobilitātes programmām atbildīgajai personai ir ieteicams sniegt atbalstu, informāciju un 
palīdzību topošajam praktikantam visu vajadzīgo dokumentu aizpildīšanā.

Noderīga saite: http://europass.cedefop.europa.eu/

Saistītie dokumenti:

	 Eiropas Curriculum Vitae
	 Vadlīnijas motivācijas vēstulei

2) Studentu atlase

Pēc profesionālās izglītības izglītojamo pieteikumu izvērtēšanas, profesionālās izglītības 
iestāde atlasa tos, kuri ir piemēroti, lai piedalītos starptautiskajās mācībās darba vietā.

Par šo izvērtēšanu atbildīgā komanda var atšķirties atkarībā no katras profesionālās izglītības 
iestādes iekšējās struktūras.

3) Prakses vadītāja izglītības iestādē nozīmēšana

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

iZGLĪtOJaMaiS iZGLĪtĪBaS ieStĀde

PieMĒrOtĀKO iZGLĪtOJaMO reKrutĒŠaNa, Lai PiedaLĪtOS StarPtautiSKĀ MOBiL-
itĀteS PrOJeKtĀ.

iZGLĪtĪBaS 
ieStĀde

	SĀKOtNĒJĀS PrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS SKOLa NOZĪMĒ PerSONu, KaS BŪS 
atBiLdĪGa Par KONtaKtu uZturĒŠaNu ar NOSŪtOŠĀS vaLStS KOOrdiNĒJOŠO 

OrGaNiZĀCiJu

PraKSeS vadĪtĀJS 
iZGLĪtĪBaS ieStĀdĒ

PrOFeSiONĀLĀS 
iZGLĪtĪBaS ieStĀde
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Katra profesionālās izglītībasiestāde, atkarībā no tās iekšējās struktūras, ieceļ personu no 
iestādes darbinieku vidus, kas kopā ar nosūtošās valsts koordinējošo organizāciju koordinēs 
starptautiskās mācības darbavietā.

Šī persona, kas ir nozīmēta par prakses vadītāju, var būt skolotājs, direktors vai īpašs 
mācību darba vietā koordinators.

Parasti nozīmētais prakses vadītājs izglītības iestādē ir atbildīgs par praktikanta mobilitātes 
un arī pedagoģiskās pārraudzības vadīšanu. Tāpēc šos divus dažādos funkciju veidus var 
veikt viens vai divi dažādi profesionāļi no profesionālās izglītības darbinieku vidus. Šajā ro-
kasgrāmatā prakses vadītājs no izglītības iestādes tiks saukts par profesionālās izglītības 
iestādes kontaktpersonu, kam būs saikne ar koordinējošo organizāciju un arī skolotāju, 
kurš ierosinās un apstiprinās darba plānu (dažādas organizētas darbības, kas jāveic 
praktikantiem laikā, kamēr norit starptautiskās mācības darba vietā) un būs atbildīgs par 
praktikanta pirms aizbraukšanas apmācību un prakses pārraudzību.

4) Nepieciešamo dokumentu izstrādāšana

Ir svarīgi atspoguļot potenciālā praktikanta prasmes, spējas un personīgo aprakstu, lai atrastu 
vispiemērotāko uzņēmumu praksei. Izglītības iestādes nozīmētais prakses vadītājs ir atbildīgs 
par nepieciešamo dokumentu sastādīšanu vai koordinēšanu (gadījumā, ja šie dokumenti ir 
jāsagatavo prakses vadītājam), kas noteiks praktikanta profilu.

Šajos nepieciešamajos dokumentos bez citas informācijas ir jāiekļauj pilns praktikanta 
apraksts, vecums, pabeigtie kursi, mācību temati un šiem tematiem veltītais stundu skaits, 
iegūtās vispārīgās kompetences, valodas, kurās praktikants runā, motivācijas vēstule, mo-
tivācijas novērtējuma ziņojums, iepriekšējā darba pieredze, interešu joma, utt.

Ir jābūt arī dokumentam, kurā ir norādīts darbs, ko praktikants var veikt, kāds uzņēmums 
un vai struktūrvienība ir viņam vispiemērotākā un tos uzdevumus, ko praktikants var uzņem-
ties paveikt. Šis dokuments būs pirmā darba plāna priekšlikums. Šis dokumentu kopums ir 
jāparaksta profesionālās izglītības iestādes direktoram vai prakses vadītājam izglītības iestādē.

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

PraKSeS vadĪtĀJS 
iZGLĪtĪBaS ieStĀdĒ

PraKtiKaNtS

	iZGLĪtĪBaS ieStĀdeS NOZĪMĒtaiS PraKSeS vadĪtĀJS SaStĀda uN/vai KOOrdiNĒ 
MOBiLitĀtei NePieCieŠaMOS dOKuMeNtuS:

 - PraKtiKaNta aPraKStu
 - PraKtiKaNta MĀCĪBu PrOGraMMaS aPraKStu.
 - ieteiCaMĀS darBa PieredZeS aPraKStu.
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Noderīga saite: http://www.xtec.cat/fp/spifp/02_eines_e/plans_activitats_e.htm

Saistītie dokumenti:

	 Vadlīnijas praktikanta aprakstam
	 1. paraugs (ES)
	 2. paraugs (ES)
	 3. paraugs (ES)
	 4.paraugs (PL)
	 5. paraugs (PL)

5) uzņemošā uzņēmuma novērtējums

Novērtēšanas sanāksmei ir jānotiek uzņēmuma telpās, lai garantētu, ka uzņēmums atbilst 
minimālajām prasībām, lai uzņemtu starptautiskos praktikantus. Uzņēmumam, piemēram, ir 
jāatbilst veselības aizsardzības un drošības noteikumiem, tam ir jābūt pieejamam, tajā jābūt 
atbilstošai darbavietai un aprīkojumam, tam jānodrošina kvalificētu darbinieku pieejamība un 
tam jādemonstrē sava motivācija, utt.

Ar šīs sanāksmes palīdzību uzņemošās valsts koordinējošā organizācija noteiks uzņemošā 
uzņēmuma parasti piedāvāto prakšu profilu, piemēram, uzņēmumam, kas ražo elektroniskas 
ierīces, būtu nepieciešami profesionālās izglītības praktikanti, kas ir saistīti ar elektroniku; 
eksporta uzņēmumam būs vajadzīgi starptautiskās tirdzniecības praktikanti un tā tālāk. 

Tajā pašā laikā novērtēšanas sanāksmes laikā būtu svarīgi tikties ar personu, kas būs iecelta 
par prakses vadītāju uzņēmumā, lai novērtētu viņa / viņas motivāciju, pieejamību, kvalifikāci-
ju, darba valodas prasmes, utt.

Koordinējošā organizācija var regulāri noturēt šādu pirmo novērtēšanas sanāksmi, kad ir jāiz-
vēlas potenciālie uzņemošie uzņēmumi vai kad tiek meklēts konkrēts uzņēmums, kas atbilstu 
praktikanta profilam.

Saistītie dokumenti:

	 Vadlīnijas uzņemošā uzņēmuma novērtēšanai

 

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa

uZŅeMOŠaJĀ vaLStĪ

uZŅeMOŠaiS 
uZŅĒMuMS

	NOvĒrtĒŠaNaS SaNĀKSMe, Lai PĀrLieCiNĀtOS, Ka uZŅĒMuMS atBiLSt 
MiNiMĀLaJĀM PraSĪBĀM, Lai PiedaLĪtOS MOBiLitĀteS PieredZĒ.
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6) Priekšlikums darba plānam

Praktikanta profils, darba veids un ieteicamie uzdevumi kā darba plāns tiek nosūtīti uz 
vairākiem potenciālajiem uzņemošajiem uzņēmumiem, kas varētu būt ieinteresēti šāda pro-
filapraktikantos.

7) uzņemošā uzņēmuma izvēle

Uzņemošās valsts koordinējošā organizācija no visiem uzņēmumiem, kas ir saņēmuši prakti-
kanta profila aprakstu un darba plāna priekšlikumu, izvēlas vispiemērotāko uzņemošo uzņē-
mumu praksei un to, kas vienlaikus ir ieinteresēts būt par iespējamo uzņemošo uzņēmumu.

Koordinējošā organizācija, izvēloties uzņemošo uzņēmumu, ņem vērā tādus faktorus kā 
sezonalitāte, praktikanta vēlmes, utt.

 
 

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

PraKSeS 
vadĪtĀJS 

iZGLĪtĪBaS 
ieStĀdĒ

	PraKtiKaNta aPraKStS uN ieSPĒJaMO darBĪBu aPraKStS, KuraS viŅŠ/viŅa 
varĒtu veiKt, tieK NOSŪtĪtS ieSPĒJaMaJieM uZŅeMOŠaJieM uZŅĒMuMieM ar KOOr-

diNĒJOŠO OrGaNiZĀCiJu PaLĪdZĪBu GaN NOSŪtOŠaJĀ, GaN uZŅeMOŠaJĀ vaLStĪ.

KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa 
NOSŪtOŠaJĀ 

vaLStĪ

KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa 
uZŅeMOŠaJĀ 

vaLStĪ

PraKSeS 
vadĪtĀJS 

uZŅĒMuMĀ

KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa

uZŅeMOŠaJĀ vaLStĪ

uZŅeMOŠaiS 
uZŅĒMuMS

	uZŅeMOŠĀS vaLStS KOOrdiNĒJOŠĀ OrGaNiZĀCiJa iZvĒLaS NO ieSPĒJaMaJieM 
uZŅeMOŠaJieM uZŅĒMuMuMieM vieNu, KaS viSLaBĀKatBiLSt PraKtiKaNta PrOFiLaM
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8) Prakses vadītāja uzņēmumā iecelšana

Katrs uzņemošais uzņēmums, atkarībā no tā iekšējās organizācijas, no uzņēmuma 
darbinieku vidus nozīmē personu, kas kopā ar uzņemošās valsts koordinējošo organizāciju 
koordinē starptautisko mācīšanos darba vietā.

Vairumā gadījumu prakses vadītājs uzņēmumā ir atbildīgs gan par mobilitātes, gan prakti-
kanta mācību koordinēšanu, vadību un novērtēšanu. Tomēr šīs divas dažādās funkcijas var 
veikt divi dažādi profesionāļi no uzņemošā uzņēmuma darbinieku vidus. Šajā rokasgrāmatā 
prakses vadītājs uzņēmumā tiek dēvēts par uzņemošā uzņēmuma kontaktpersonu, sazinoties 
ar koordinējošo organizāciju, un arī kā atbildīgā persona, kas ir pastāvīgā kontaktā ar prakti-
kantu prakses laikā.

Gadījumā, ja šīs divas funkcijas veic divi dažādi profesionāļi, ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai viņu 
starpā būtu laba komunikācija.

Pēc tam, kad ir noteikts uzņēmums un prakses vadītājs uzņēmumā, ir ieteicams, lai prakses 
vadītājs un potenciālais praktikants sazinātos pa telefonu pirms prakses uzsākšanas.

9) atsauksme par darba plānu

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

uZŅeMOŠaiS 
uZŅĒMuMS

	 uZŅeMOŠaiS uZŅĒMuMS NOZĪMĒ PerSONu, KaS BŪS SaruNu StarPNieKS ar 
uZŅeMOŠĀS vaLStS KOOrdiNĒJOŠO OrGaNiZĀCiJu. 

PraKSeS vadĪtĀJS 
uZŅĒMuMĀ

KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa 

uZŅeMOŠaJĀ vaLStĪ

PraKSeS 
vadĪtĀJS 

uZŅĒMuMĀ

	uZŅeMOŠaiS uZŅĒMuMS iZvĒLaS viSPieMĒrOtĀKĀS aKtivitĀtĒS NO tĀM KO 
NOrĀdĪJuSi PrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS ieStĀde, uN ŠĪ iNFOrMĀCiJa tieK NOSŪtĪ-

ta atPaKaļ iZGLĪtĪBaS ieStĀdei ar aBu vaLStu – NOSŪtOŠĀS uN uZŅeMOŠĀS, 
KOOrdiNĒJOŠO OrGaNiZĀCiJu PaLĪdZĪBu.

uZŅeMOŠĀS 
vaLStS KOOr-
diNĒJOŠĀ Or-
GaNiZĀCiJa

NOSŪtOŠĀS 
vaLStS KOOr-
diNĒJOŠĀ Or-
GaNiZĀCiJa

PraKSeS 
vadĪtĀJS 

iZGLĪtĪBaS 
ieStĀdĒ
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Tiklīdz ir izvēlēts uzņemošais uzņēmums, prakses vadītājs uzņēmumā izlemj, kurus uzdevu-
mus no ieteiktā darba plāna praktikants veiks savā darba vietā, pielāgojot tos uzņēmuma 
specifiskajām vajadzībām. Uzņēmums var ierosināt arī jaunus uzdevumus, kas varētu būt 
atbilstoši praktikanta aprakstam. Šis lēmums ir balstīts uz profesionālās izglītības iestādes 
atsūtīto praktikanta aprakstu, darba veida un darba plānā ieteikto uzdevumu aprakstu. 

Pārskatītais darba plāns ar abu valstu koordinējošo organizāciju palīdzību tiek nosūtīts pro-
fesionālās izglītības iestādei un prakses vadītājam izglītības iestādē galīgajai apstiprināšanai.

10) darba plāna un prakses līguma apstiprināšana

Uzņemošā uzņēmuma nosūtīto priekšlikumu apspriež visas puses un, visbeidzot, to apstiprina 
profesionālās izglītības iestāde, un līdz ar to tas kļūst par galīgo darba plānu.

Darba plāns tiek pievienots profesionālās izglītības iestādes izdotajam prakses līgumam, kas 
ietver starptautiskajās mācībās darba vietā iesaistītā praktikanta un uzņemošā uzņēmuma 
tiesības un pienākumus. 

Šī procedūra nodrošina, ka visi dalībnieki ir pilnībā informēti par darba plānu, kas 
jāizpilda prakses laikā. 

Šo prakses līgumu vajadzētu parakstīt laikus, lai dotu iespēju visām iesaistītajām 
pusēm labi sagatavoties praksei.

Noderīgas saites: The Placement Contract Customizer (Prakses līguma pielāgotājs)

Šis ir tīmekļa rīks, ko kopīgi izstrādājuši eksperti juridiskajos jautājumos un mobilitātes 
praktiķi, ar kura palīdzību var radīt individualizētus līgumus praksēm ārzemēs. Lietotāji 
aizpilda informāciju par praksi (piemēram, prakses raksturu, nosūtošo un uzņemošo 
valsti, prakses ilgumu, dalībnieka vecumu, darbības nozari), un pēc tam šis rīks izveido 
prakses līguma projektu, kas ietver visus svarīgos jautājumus, atsaucoties uz valsts 
un starptautisko likumdošanu.

Vairāk informācijas: http://www.european-mobility.eu/ 

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

iZGLĪtĪBaS 
ieStĀde

	PrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS ieStĀde  aPStiPriNa darBa PLĀNu, uN tieK 
SaStĀdĪtS PraKSeS LĪGuMS, Kuru ParaKSta viSaS trĪS PuSeS.

PraKtiKaNtS uZŅeMOŠaiS 
uZŅĒMuMS
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Saistītie dokumenti:

	 1. paraugs (ES)
	 2. paraugs (ES)
	 3. paraugs (ES)
	 4. paraugs (PL)
	 5. paraugs (PL)
	 6. paraugs  (PL)
	 7. paraugs (DE)

11) Praktiska informācija attiecībā uz uzņemošo valsti

Uzņemošās valsts koordinējošā organizācija apkopo visu praktisko informāciju par uzņemošo 
pilsētu, uzturēšanās iespējām, vispārīgos ieteikumus, utt., un nosūta to profesionālās izglītī-
bas iestādei ar nosūtošās valsts koordinējošās organizācijas palīdzību. Šī informācija kļūst par 
pamata informāciju, ko izmanto pirms aizbraukšanas mācību laikāpotenciālajam praktikan-
tam.

Šī noderīgā informācija atvieglo ceļošanas un apmešanās sagatavošanās darbus, kas 
praktikantam ir jāveic pirms aizbraukšanas.

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

uZŅeMOŠĀS vaLStS 
KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa

	 ĀSNiedZ iNFOrMĀCiJa SĀKOtNĒJĀS POrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS uN aPMĀCĪBaS 
SKOLai, Lai tĀ OrGaNiZĒtu PirMS aiZBrauKŠaNaS aPMĀCĪBaS StudeNtaM. Šai 

iNFOrMĀCiJai BŪtu JĀietver:
- viSPĀrĪGu iNFOrMĀCiJu Par uZŅeMOŠO vaLSti / uZŅeMOŠO PiLSĒtu.
- uZŅeMOŠĀS vaLStS LiKuMdOŠaNaS PraSĪBaS uN NOteiKuMuS.
- viSPĀrĪGOS ieteiKuMuSi.
- dZĪvOŠaNaS ieSPĒJaS.
- iNFOrMĀCiJu Par traNSPOrta ieSPĒJĀM.
- Citu iNFOrMĀCiJu

NOSŪtOŠĀS vaLStS 
KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa

PraKSeS vadĪtĀJS 
PrOFeSiONĀLĀS 

iZGLĪtĪBaS ieStĀdĒ
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12) Pirms aizbraukšanas apmācības

Tā ir profesionālās izglītības iestādes atbildība plānot pirms aizbraukšanas apmācību po-
tenciālam praktikantam, lai nodrošinātu pilnīgu izpratni un saskaņotu vēlmes ar praktikantu. 
Nosūtošās valsts koordinējošās organizācijas, kā arī citi pakalpojumu sniedzēji (piemēram, 
valodu skolas) var palīdzēt izglītības iestādei nodrošināt noteiktu mācību saturu vai mācību 
materiālus/ darbības.

Pirms aizbraukšanas mācību saturu var sniegt dažādos kursos vai dažādos veidos:

valodu apmācība: Kad praktikanta darba valodas (valoda, kas veicina komunikāciju darbā 
prakses laikā. Tā varētu būt uzņemošās valsts valoda vai jebkāda cita valoda saziņai ar sa-
runas biedru darba vide ) līmenis ir pietiekošs, bet ne optimāls, ir ieteicams nodrošināt in-
tensīvas mācības darba valodas apguvei.

Šīs mācības nodrošina vai koordinē profesionālās izglītības iestāde.

Profesionālās izglītības iestāde nodrošina pamata apmācību darba valodas vai uzņemošās 
valsts valodas tehniskā (profesionālās leksikas) vārdu krājuma apguvei.

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

PraKtiKaNtSiZGLĪtĪBaS ieStĀde

	SĀKOtNĒJĀS PrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS ieStĀde ir atBiLdĪGa Par 
PraKtiKaNta aPMĀCĪBĀM vai SaGatavOŠaNu PirMS dOŠaNĀS PraKSĒ. 

ŠĪM aPMĀCĪBĀM JĀietver:
- vaLOdaS aPMĀCĪBa.
- NOrĀdĪJuMi Par adMiNiStratĪvaJĀM PrOCedŪrĀM uN vadLĪNiJaS 
attieCĪBĀ uZ PraKtiSKO iNFOrMĀCiJu.
- StarPKuLtŪru aPMĀCĪBa.
- MOBiLitĀteS SaGatavOŠaNa.

NOSŪtOŠĀS vaLStS 
KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa
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instrukcija par administratīvajām procedūrām un vadlīnijām nepieciešamai prak-
tiskai  informācijai:
	Valsts personas apliecība/Pase.
	Eiropas veselības apdrošināšana.
	Medicīniskā izziņa, ja nepieciešama.
	Ceļošanas / civiltiesiskās atbildības apdrošināšana.
	Jebkura atļauja, kas nepieciešama nosūtošajās un uzņemošajās valstīs.
	Vispārīga informācija par uzņemošo valsti / pilsētu.
	Likumdošanas prasības un noteikumi uzņemošajā valstī.
	Vispārēji ieteikumi.
	Apmešanās iespējas.
	Transporta līdzekļi.
	Cita informācija.

Ir svarīgi, lai būtu pietiekami daudz laika sagatavot visus nepieciešamos dokumentus.

Starpkultūru apmācība: sociālās prasmes un starpkultūru apmācība ir vērtīga, lai atvieglo-
tu praktikanta darbu uzņēmumā.

	Starpkultūru izglītība.
	Sociālās prasmes.
	Komunikāciju prasmes.
	Konfliktu risināšanas spējas.
	Dzīvesveids un dzīves apstākļi (ko darīt un ko nedarīt) uzņemošajā valstī.
	Citi.

Mobilitātes sagatavošana: Šī apmācība ir atslēga, lai novērstu praktikantu neapmier-
inātību prakses laikā, jo sniegtā informācija kalpo par pamatu praktikanta tiesībām un pienā-
kumiem.

	Praktikanta cerības.
	Vispārējas vadlīnījas attiecībā uz mobilitātes programmām.
	Uzvedības kodekss.
	Tiesības un pienākumi. 
	Prakses novērtēšanas kritēriji.
	Krīzes novēršana.

Saistītie dokumenti:

	Vadlīnijas praktikanta uzvedības kodeksam

 

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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13) uzņēmuma materiālu un iekārtu sagatavošana

Gadījumā, ja ir nepieciešams sagatavot iekārtas, materiālus, mēbeles, utt., uzņēmums veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka darba vieta ir gatava praktikanta uzņemšanai.

5.7.3. Prakses laikā:

14) Praktikanta sagaidīšanas uzņemošajā valstī

Par praktikanta sagaidīšanu uzņemošajā valstī atbildīgā persona ir no uzņemošās valsts koor-
dinējošās organizācijas. Šī persona ir vienīgā kontaktpersona prakses laikā.

Šis sagaidīšanas pasākums notiek koordinējošās organizācijas telpās un tā laikā prak-
tikantam tiek sniegta praktiska informācija, tiek kliedētas jebkādas šaubas un praktikants tiek 
sagatavots, lai tiktos ar uzņemošo uzņēmumu.

Ir ieteicams, lai šis pasākums notiktu dažas dienas pirms sākotnējās tikšanās uzņemošajā 
uzņēmumā, lai praktikants varētu iepazīties ar savu jauno dzīves vidi.

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

PraKSeS vadĪtĀJS 
uZŅĒMuMĀ

uZŅeMOŠaiS 
uZŅĒMuMS

	NePieCieŠaMie MateriĀLi uN ieKĀrtaS ir SaGatavOtaS, Lai SeKMĒtu 
KvaLitatĪvu aPMĀCĪBu darBa vietĀ

PraKtiKaNtS
uZŅeMOŠĀS vaLStS 

KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa

	PraKtiKaNa SaGaidĪŠaNaS PaSĀKuMS. (PiLSĒtaS Karte, tŪriSMa iNFOrMĀCiJa, 
vietĒJaiS traNSPOrtS, utt.)
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15) Sākotnējā tikšanās uzņemošajā uzņēmumā

Sākotnējā tikšanās parasti notiek prakses pirmajā dienā uzņemošajā uzņēmumā.

Šīs sanāksmes laikā tiek pārskatīts prakses darba plāns un ziņošanas un novērtēšanas 
process.

Uzņemošās valsts koordinējošā organizācija pārliecinās, lai visi norādījumi būtu skaidri gan 
uzņēmumam, gan praktikantam.

16) darbā ievadīšanas pasākums

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

uZŅeMOŠĀS vaLStS 
KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa

	SĀKOtNĒJĀ tiKŠaNĀS

PraKtiKaNtS
PraKSeS vadĪtĀJS 

uZŅĒMuMĀ

PraKtiKaNtSuZŅeMOŠaiS 
uZŅĒMuMS

	darBĀ ievadĪŠaNaS PaSĀKuMS, Lai uZŅeMtu PraKtiKaNtu uZŅĒMuMĀ:
- FiLOZOFiJa, MĒrĶi, uZNĒMuMa vĒSture, PrOduKti, utt.
- PraKtiKaNta iePaZĪStiNĀŠaNa ar darBiNieKu LiKuMĪGO PĀrStĀvi uZŅĒMuMĀ.
- iNFOrMĀCiJa Par tieSiSKO reGuLĒJuMu attieCĪBĀ uZ aPMĀCĪBu darBa vietĀ,
PrOCeSa KONFideNCiaLitĀte, utt.
- eKSurSiJa Pa uZŅĒMuMa teLPĀM uN iePaZĪStiNĀŠaNa ar ieKĀrtĀM.
- PraKtiKaNtu iePaZĪStiNa ar CLvĒKieM, ar KurieM viŅŠ / viŅa StrĀdĀS KOPĀ.
- Citi.

PraKSeS vadĪtĀJS 
uZŅĒMuMĀ
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Pēc sākotnējās tikšanās, parasti tajā pašā dienā, notiek darbā ievadīšanas pasākums.

Šajā pasākumā tiek sniegta visa atbilstošā un praktiskā informācija par uzņēmumu, 
tā lai praktikantam būtu labi organizētas prakses pieredze.

17) Prakses uzraudzība un papildu pasākumi

Prakses vadītājam uzņēmumā ir regulāri jāuzrauga praktikanta  sniegums. 5.8. nodaļā ir 
dažas novērtēšanas procedūras, ko uzņēmuma prakses vadītājs var izmantot.

Uzņemošās valsts koordinējošajai organizācijai ir jābūt pastāvīgā kontaktā gan ar uzņēmu-
ma prakses vadītāju, gan ar praktikantu, lai varētu veikt pienācīgu prakses pēcpārbaudi un 
novērtēt virzību saskaņā ar darba plānu.

Ir ļoti svarīgi uzturēt nepārtrauktu informācijas plūsmu starp abām koordinējošajām orga-
nizācijām, kā arī ziņot prakses vadītājam izglītības iestādē par progresu darba plāna izpildē.

Saistītie dokumenti:

	1. Dienasgrāmatas paraugs (ES)
	2. Dienasgrāmatas paraugs (PL)

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

PraKtiKaNtS

uZŅeMOŠĀS 
vaLStS 

KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa

	PraKSeS vadĪtĀJS uZŅĒMuMĀ uZrauGa uN aPMĀCa PraKtiKaNtu PraKSeS 
LaiKĀ, NOdrOŠiNOt, Lai tiKtu iZPiLdĪtS darBa PLĀNS, 
	PraKSeS vadĪtĀJaM uZŅĒMuMĀ JĀveiCiNa iNFOrMĀCiJaS NOdOŠaNa 
uZŅeMOŠĀS vaLStS KOOrdiNĒJOŠai OrGaNiZĀCiJai, Lai tĀ PieNĀCĪGi NOvĒrtĒtu 
aPMĀCĪBu darBa vietĀ.
	NOSŪtOŠĀS vaLStS KOOrdiNĒJOŠaJai OrGaNiZĀCiJai ir ieSPĒJa SeKOt LĪdZi 
aPMĀCĪBai darBa vietĀ ar uZŅeMOŠĀS vaLStS KOOrdiNĒJOŠĀS OrGaNiZĀCiJaS 
StarPNieCĪBu.
	NOSŪtOŠĀS vaLStS KOOrdiNĒJOŠĀ OrGaNiZĀCiJa ir GaLveNaiS KONtaKtS, Lai 
SĀKOtNĒJĀS PrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS uN aPMĀCĪBaS SKOLa varĒtu SeKOt LĪdZi 
aPMĀCĪBai.

PraKSeS vadĪtĀJS 
uZŅĒMuMĀ

NOSŪtOŠĀS 
vaLStS 

KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa

PraKSeS 
vadĪtĀJS 

PrOFeSiONĀLĀS 
iZGLĪtĪBaS 

ieStĀdĒ
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18) Gala novērtējuma sanāksme

Kad prakses laiks tuvojas beigām, uzņēmuma prakses vadītajam un profesionālās izglītības 
praktikantam vajadzētu satikties, lai veiktu prakses galīgo izvērtējumu.

Šī galīgā izvērtējuma saturs ir saistīts ar praktikanta apgūtajām prasmēm prakses laikā, dar-
bā demonstrētām attieksmēm, darba plāna izpildi un prakses vispārējo novērtējumu.

Saistītie dokumenti:

Uzņemošā uzņēmuma praktikanta novērtējums. 1. paraugs (ES)
Uzņemošā uzņēmuma praktikanta novērtējums. 2. paraugs (DE) 

5.7.4. Pēc prakses:

19) Prakses apliecināšana

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

PraKtiKaNtS
PraKSeS vadĪtĀJS 

uZŅĒMuMĀ

	GaLa NOvĒrtĒJuMa SaNĀKSMe.

uZŅeMOŠaiS 
uZŅĒMuMS

	tieK iZSNieGtS PraKSeS PaBeiGŠaNaS SertiFiKĀtS (tieK PraSĪti 3 eKSeMPLĀri)
	PraKSeS PaBeiGŠaNaS SertiFiKĀtS tieK NOSŪtĪtS uZ PrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS 
ieStĀdi ar uZŅeMOŠĀS uN NOSŪtOŠĀS vaLStS  KOOrdiNĒJOŠO OrGaNiZĀCiJu 
StarPNieCĪBu.

uZŅeMOŠĀS 
vaLStS KOOr-
diNĒJOŠĀ Or-
GaNiZĀCiJa

NOSŪtOŠĀS 
vaLStS KOOr-
diNĒJOŠĀ Or-
GaNiZĀCiJa

iZGLĪtĪBaS 
ieStĀde

uZŅeMOŠaiS 
uZŅĒMuMS

PraKtiKaNtS
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Kad praktikants ir sekmīgi pabeidzis praksi, uzņēmums izsniedz prakses pabeigšanas sert-
ifikātu (uzņemošā uzņēmuma likumīgais pārstāvis paraksta dokumentu, kas apliecina, ka 
praktikants ir sekmīgi pabeidzis praksi uzņēmumā saskaņā ar iepriekš izveidotu darba plānu). 
Šo dokumentu paraksta uzņēmuma juridiskais pārstāvis un to izdod trīs eksemplāros.

Viens eksemplārs ir praktikantam, lai to varētu pievienot savam CV; otrs eksemplārs paliek 
uzņēmumam kā oficiāls dokuments un trešais eksemplārs ar koordinējošo organizāciju starp-
niecību tiek nosūtīts profesionālās izglītības iestādei, ko izmanto kā atgriezenisko informāciju, 
izstrādājot prakses galīgo novērtējumu.

Saistītie dokumenti:

	1. paraugs (ES)
	2. paraugs (ES)

 

20) Praktikanta ziņojums

Kad prakse ir pabeigta, praktikantam ir jāsagatavo prakses ziņojums: dokuments, kuru saga-
tavo tiklīdz prakse ir pabeigta, un kurā praktikants apraksta savu pieredzi saskaņā ar iepriekš 
izveidotām vadlīnijām.

Minimālā informācija, kas būtu jāietver šajā ziņojumā ir:

-	 Ziņas par praktikantu.
-	 Ziņas par uzņēmumu. 
-	 Prakses ilgums. 
-	 Veikto uzdevumu apraksts. 
-	 Dažas fotogrāfijas.
-	 Praksē iegūtās kompetences.
-	 Kas noritēja labi?
-	 Kas nogāja greizi? 
-	 Vispārīgie secinājumi par praksi.

Saistītie dokumenti:

	Vadlīnijas praktikanta ziņojumam
	Paraugs 

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

PraKtiKaNtS PraKSeS vadĪtĀJS 
iZGLĪtĪBaS ieStĀdĒ

	tieK iZdOtS PraKtiKaNta ZiŅOJuMS
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21) apmierinātības aptauja 

Lai novērtētu prakses kvalitāti un pastāvīgi uzlabotu sistēmu, apmierinātības aptaujas tiek 
nosūtītas abiem prakses labumu guvējiem.

Ja tiek konstatēta neapmierinātība, tā ir jāizanalizē, lai izstrādātu jaunas procedūras vai uz-
raudzības metodes un novērstu šādu neapmierinātību nākošajās mobilitātēs.

Saistītie dokumenti:

	Vadlīnijas profesionālās izglītības praktikantu aptaujai
	Vadlīnijas uzņēmuma prakses vadītāja aptaujai

22) atsauksmes sanāksme pēc atgriešanās 

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

PraKtiKaNtS

	uZŅeMOŠĀS vaLStS KOOrdiNĒJOŠĀ OrGaNiZĀCiJa NOSŪta aPMieriNĀtĪBaS 
aPtauJu PraKSeS vadĪtĀJaM uZŅĒMuMĀ uN PraKtiKaNtaM aiZPiLdĪŠaNai, uN tĀ 

tieK atGrieZta uZŅeMOŠĀS vaLStS KOOrdiNĒJOŠaJai OrGaNiZĀCiJai.

PraKSeS vadĪtĀJS 
uZŅĒMuMĀ

uZŅeMOŠĀS 
vaLStS KOOr-
diNĒJOŠĀ Or-
GaNiZĀCiJa

PraKtiKaNtS
PraKSeS vadĪtĀJS 

iZGLĪtĪBaS ieStĀdĒ

	PĒC atGrieŠaNĀS atSauKSMeS SaNĀKSMe. 
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Pēc praktikanta atgriešanās, prakses vadītājs izglītības iestādē tiekas ar viņu, lai iegūtu papil-
du informāciju un vispārēju atsauksmi par praksi.

Tā varētu ietvert svarīgu informāciju, kas nav bijusi pietiekami atspoguļota visos dokumen-
tos, ko izglītības iestādes prakses vadītājs jau ir saņēmis.

23) Pieredzes novērtēšana

Prakses vadītājs izglītības iestādē mudinapraktikantu  atjaunot Europass CV, Eiropas valodu 
pasi, utt., pievienojot prakses laikā apgūtās kompetences.

Tas palielinās izglītojamā profila pievilcību darba tirgū.

Noderīgas saites: http://europass.cedefop.europa.eu

Saistītie dokumenti:

	Europass Valodu pase

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

PraKtiKaNtS

	NOvĒrtĒ PieredZi uN detaLiZĒti aPraKSta PraKtiKaNta veiKtO MĀCĪBu 
PrOCeSu, iZStrĀdĀJOt dOKuMeNtuS eurOPaSS dOSJĒ, PieMĒraM:

- atJauNO eurOPaSS Cv
- eirOPaS vaLOdu PaSe
- Citi.

PraKSeS vadĪtĀJaM vaJadZĒtu KONtrOLĒt ŠO darBĪBu.

PraKSeS vadĪtĀJS 
iZGLĪtĪBaS ieStĀdĒ
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24) Gala novērtējums

Viens no galvenajiem šīs gala novērtēšanas mērķiem ir nodrošināt, lai tiktu ievērots darba 
plāns, lai praktikants būtu veicis savus pienākumus un lai tiktu sasniegtas plānotās praktiskās 
zināšanas.

Lai atbilstīgi atzītu praksē apgūtās kompetences, prakses vadītājs izglītības iestādē vienmēr 
veic prakses gala novērtējumu. Šis gala novērtējums balstās uz atbilstošajiem dokumentiem, 
kā arī uz informāciju, ko iegūst no praktikanta pēc prakses tikšanās reizē.

Pēc tam, kad novērtējums ir pabeigts, to nosūta abām koordinējošajām organizācijām.

Saistītie dokumenti:

	Novērtēšanas veidlapas 1. paraugs (PL)

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

NOSŪtOŠĀS vaLStS 
KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa

	PraKSeS vadĪtĀJS iZGLĪtĪBaS ieStĀdĒ veiC PraKSeS GaLa NOvĒrtĒJuMu 
uN NOSŪta tO GaN NOSŪtOŠĀS, GaN uZŅeMOŠĀS vaLStS KOOrdiNĒJOŠaJĀM 

OrGaNiZĀCiJĀM. 
ŠiS NOvĒrtĒJuMS BŪtu JĀBaLSta uZ:

- PraKtiKaNta ZiŅOJuMu.
- PraKSeS SertiFiKĀtu.
- aPMieriNĀtĪBaS aPtauJu.
- GŪtO iNFOrMĀCiJu PĒC tiKŠaNĀS ar PraKtiKaNtu. 
- Kaut KO Citu.

PraKSeS 
vadĪtĀJS 

iZGLĪtĪBaS 
ieStĀdĒ

uZŅeMOŠĀS vaLStS 
KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa



P R A K S E S
56  

 
 

25) uzņemošā uzņēmuma kvalitātes sertifikāts

Visām ieinteresētajām pusēm ir jāatzīst un jānovērtē uzņemošā uzņēmuma loma profesionā-
lajā sagatavošanā.

Lai uzņemošais uzņēmums iegūtu atpazīstamību, ir ieteicams nosūtīt tam kvalitātes zīmi un/
vai sertifikātu.

Saistītie dokumenti:

	 Paraugs (ES)

26) Secinājumu sagatavošana

 

Koordinējošajām organizācijām un prakses vadītājam izglītības iestādē, kas jau būs veicis 
prakses gala novērtējumu, ir jānoorganizē vismaz viena sapulce (klātienē vai tiešsaistē).

Šīs sapulces mērķis ir uzlabot un/vai apstiprināt sistēmu un komunikācijas plūsmu.

Ja tiek konstatēta neapmierinātība, tā ir jāizanalizē un jāizstrādā jaunas procedūras vai kon-
troles metodes, lai novērstu to nākošajās mobilitātēs.

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

	uZŅĒMuMieM, Kuri ir veiKSMĪGi uZŅĒMuŠi PrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS 
ieStĀdeS PraKtiKaNtu, iZSNiedZ KvaLitĀteS ZĪMi / SertiFiKĀtu, KurĀ tieK 

atZĪta tO LĪdZdaLĪBa

uZŅeMOŠĀS vaLStS 
KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa

uZŅeMOŠaiS 
uZŅĒMuMS

uZŅeMOŠĀS vaLStS 
KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa

	viSieM PrOCeSa vadĪŠaNĀ ieSaiStĪtaJieM daLĪBNieKieM vaJadZĒtu iZdarĪt 
SeCiNĀJuMuS, Lai NOdrOŠiNĀtu NePĀrtrauKtu PiLNveidOŠaNOS

PraKSeS vadĪtĀJS 
iZGLĪtĪBaS 

ieStĀdĒ

NOSŪtOŠĀS vaLStS 
KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa
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27) izplatīšana nosūtošajā valstī

Labas prakses pieredzi vajadzētu izplatīt mērķa grupās.

Nosūtošās valsts izglītības iestāde un koordinējošā organizācija ir atbildīgas par mobilitātes 
pieredzes izplatīšanu profesionālās izglītības izglītojamo vidū, tādējādi veicinot nākotnes mo-
bilitātes.

28) izplatīšana nosūtošajā valstī 

ņemot vērā iepriekšējo procedūru, uzņemošās valsts koordinējošā organizācija ir 
atbildīga par mobilitātes pieredzes izplatīšanu potenciālo uzņemošo uzņēmumu vidū, tādē-
jādi veicinot nākotnes mobilitātes.

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

PraKtiKaNtS

	LaBaS PraKSeS iZPLatĪŠaNa, PraKSeS PieredZeS iZPLatĪŠaNa, utt.
	SaBiedrĪBai KOPuMĀ dOMĀtu PrOduKtu radĪŠaNa uN/vai PaSĀKuMu 

OrGaNiZĒŠaNa NOSŪtOŠaJĀ vaLStĪ.

NOSŪtOŠĀS vaLStS 
KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa

PrOFeSiONĀLĀS 
iZGLĪtĪBaS 

ieStĀde

	LaBaS PraKSeS iZPLatĪŠaNa, PraKSeS PieredZeS iZPLatĪŠaNa, utt.
	SaBiedrĪBai KOPuMĀ dOMĀtu PrOduKtu radĪŠaNa uN/vai PaSĀKuMu 

OrGaNiZĒŠaNa uZŅeMOŠaJĀ vaLStĪ.

uZŅeMOŠĀS vaLStS 
KOOrdiNĒJOŠĀ 
OrGaNiZĀCiJa

uZŅeMOŠaiS 
uZŅĒMuMS
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5.8. uZraudZĪBa, KONtrOLe uN NOvĒrtĒŠaNa:

5.8.1. Ārzemju prakses uzraudzība un kontrole:

Dalība starptautiskajās praksēs ir izaicinājumsizglītojamam, uzņemošajam uzņēmumam, kā 
arī šī procesa koordinatoriem – prakses vadītājam uzņēmumā, koordinējošajām organizācijām 
un profesionālās izglītības skolotājam . Dažādām valstīm raksturīgās atšķirīgās kultūras, vēs-
tures un izglītības vides, atšķirīgie paradumi un dzīvesveids arī ir svarīgs faktors, kas dažādiem 
prakses darba vietā dalībniekiem būtu jāņem vērā. Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais faktors 
ir valodas barjera, kas varētu radīt zināmas problēmas komunikācijā. Tas ir iemesls, kāpēc 
starptautiskajās mācībās darba vietā vajadzētu realizēt pastāvīgu kontroli un uzraudzību.

          
                   uzņemošās valsts koordinējošās organizācijas loma 

Uzņemošās valsts koordinējošā organizācija ir tā, kas sagaida praktikantus uzņemošajā valstī 
un ir atbildīga par pārraudzību klātienē prakses laikā.

Profesionālās izglītības izglītojamais un koordinējošā organizācija satiekas sagaidīšanas 
sanāksmē tūlīt pēc ierašanās, kur tiek sniegta praktiska informācija par pilsētu un uzņemošo 
valsti. Viņi var kopā apskatīt dzīvokli, pastaigāties un apskatīties autobusu pieturas, restorānus 
un vietas, kur praktikants var izņemt vai samainīt naudu, nopirkt ēdienu un autobusa biļetes, 
utt. Koordinējošā organizācija izsniedz arī apkārtnes kartes. Ir svarīgi savstarpēji apmainīties 
telefonu numuriem, lai varētu sazināties prakses laikā. 

Koordinējošās organizācijas pienākums ir būt pastāvīgā kontaktā ar uzņemošo uzņēmumu, lai 
pārliecinātos, ka viss darbojas atbilstoši gaidītajam, lai tiktu galā ar negaidītām situācijām un 
lai apstiprinātu un palīdzētu veikt prakses gala novērtēšanu.

Pirmajā dienā uzņēmumā uzņemošās valsts koordinējošā organizācija pavada praktikantu uz 
pirmo tikšanos ar prakses vadītāju uzņēmumā, kas parasti notiek uzņemošā uzņēmuma tel-
pās. Viņi pārskata iepriekš saskaņotos nosacījumus, darba plānu, ziņošanas sistēmu, kā arī 
citu atbilstošu informāciju. Pirms tam uzņēmumam, praktikantam un profesionālās izglītības 
iestādei ir jāparaksta prakses līgums, tā, lai visas iesaistītas puses prakses pirmajā dienā būtu 
iepazinušās ar līguma saturu un darba plānu. Tā parakstīšanu nevajadzētu atlikt uz vēlāku 
laiku, jo tas ir dokuments, kas praktikantam iezīmē darbību uzsākšanu. Tiek pārskatīti arī 
vispārīgie nosacījumi, piemēram, darba grafiks, apdrošināšana un citi aspekti.

Ja nepieciešams, uzņemošās valsts koordinējošās organizācijas koordinators regulāri pār-
bauda praktikanta progresu uzņēmumā, personīgi tiekoties, ar e-pasta vai telefona palīdzību. 
Vismaz vienu reizi prakses laikā ir ieteicams apmeklēt praktikantu darba vietā.

Gadījumā, ja praktikants ir nepilngadīgs, nosūtošās valsts koordinējošās organizācijas 
pārstāvis vai izglītības iestādes nozīmētais prakses vadītājs pavada praktikantu, sniedzot 
praktikantam atbalstu klātienē.
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Prakses vadītāja uzņēmumā loma

Prakses vadītājs uzņēmumā ir atbildīgs par mācīšanos darbavietā uzraudzību. Ir 
ieteicams veikt pierakstus par ikdienas aktivitātēm,  lai uzņemošais uzņēmums 
varētu tās novērtēt un sertificēt.

Pirmajā darba dienā uzņemošajā uzņēmumā praktikantam būs profesionālās ievirz-
es nodarbība, kuras laikā viņš / viņa saņems svarīgu informāciju par uzņēmumu un 
praktisku informāciju, kā arī viņš / viņa tiks iepazīstināti ar citiem darbiniekiem, ar 
kuriem viņiem būs darīšana.

Nodrošinot praktikantam mācīšanos darbavietā, prakses vadītājam ir jāsniedz praktikantam 
tūlītēja atgriezeniskā saite pēc uzdevuma izpildes vai pēc kaut kā jauna paveikšanas. 
Pastāvīga pozitīvā atgriezeniskā saite lieliski motivē praktikantu un veicina pareizo darba 
metožu apguvi.

Ne vienmēr ir viegli sniegt atgriezenisko saiti konkrētam praktikantam. Tas var būt delikāts 
process, it īpaši, ja praktikantam ir vajadzīgi īpaši norādījumi, kā uzlabot savu sniegumu vai 
uzvedību darba vietā.

Atgriezeniskās saites sniegšanas principi: 

	Atsauksmei jāattiecas uz konkrētu uzdevumu.
	Atsauksme ir jāplāno iepriekš.
	Atsauksmei ir jābūt konstruktīvai, un tās mērķis ir uzlabot praktikanta sniegumu nākotnē. 
	Atsauksme jāsniedz privāti.
	Jāiesaka pozitīvas alternatīvas turpmākai darbībai.
	Atsauksmei nevajadzētu attiekties uz praktikanta rakstura īpašībām.
	Atsauksmei ir jābūt viegli uztveramai, skaidri un īstajā laikā izteiktai.

Praktikantam un uzņēmuma prakses vadītājam būs kopīga gala novērtēšanas tikšanās, 
kad notiks arī reģistrētu darbību izvērtēšana un praktikanta veikuma novērtēšana. Prakses 
vadītājs uzņēmumā ir atbildīgs par prakses pabeigšanas sertifikāta izdošanu, ko paraksta 
uzņemošā uzņēmuma oficiāls pārstāvis.

Prakses vadītājs uzņēmumā no uzņemošās valsts koordinējošās organizācijas saņem apmier-
inājuma anketu, kas viņam ir jāaizpilda un jāatdod atpakaļ kopā ar komentāriem un ieteiku-
miem. Šo informāciju izmantos, lai novērtētu praksi.

Profesionālās izglītības praktikanta loma

Profesionālās izglītības praktikants raksta ziņojumu par savu uzturēšanos un veiktajām dar-
bībām prakses laikā, lai pārliecinātos, ka procesa sākumā izvirzītie mērķi ir sasniegti, un lai 
zinātu, cik lielā mērā prakse ir atbildusi viņa / viņas cerībām. Ziņojums tiek adresēts prakses 
vadītājam profesionālās izglītības iestādē, bet tā kopija ir jānosūta arī uzņemošās valsts un 
nosūtošās valsts koordinējošajām organizācijām.
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Praktikants no uzņemošās valsts koordinējošās organizācijas saņem apmierinātības anketu, 
ko viņš / viņa aizpilda un atgriež atpakaļ kopā ar komentāriem un ieteikumiem. Šī informācija 
tiks izmantota, lai novērtētu praksi.

Pēc atgriešanās izglītojamam vajadzētu tikties ar prakses vadītāju profesionālā izglītības 
iestādē, lai novērtētu visu pavadīto  prakses laiku.

5.8.2. Ārzemju prakses vērtēšanas novērtējums

Novērtēšana ir daļa no mācību procesa, un tā ietver visu prakses periodu ārzemēs.

Novērtēšanas pamatmērķi ir šādi:

	Norādīt sasniegto kvalifikācijas līmeni.
	Sniegt informāciju par praktikanta iegūto profesionālo kompetenci.
	Sniegt atgriezenisko saiti par veikto apmācību darba vietā.

Novērtēšanai arī vajadzētu:

	Atbalstīt mācīšanās darbavietā procesu.
	Motivēt un iedrošināt izglītojamo.
	Attīstīt izglītojamā pašnovērtējuma prasmes.
	Novērst atkārtotu kļūdu pieļaušanu.

Citi aspekti, kas jāvērtē, ir saistīti ar organizāciju:

	Vai profesionālās izglītības praktikanta un uzņemošo uzņēmumu izvēle bija atbilstoša.
	Vai sniegtā informācija bija noderīga.
	Vai komunikācija starp dalībniekiem bija efektīva. 

Praktikanta ziņojums:

dienas / nedēļas atskaite:

Prakses laikā ir ļoti svarīgi sagatavot atskaiti, ja ne katru dienu, tad vismaz par katru nedēļu, 
lai apkopotu informāciju par to, kā tika pavadīts laiks ārzemēs. Šīs atskaites noderēs, gat-
avojot praktikanta ziņojumu un uzņemošās organizācijas parakstītu prakses beigšanas sert-
ifikātu.

Prakses procesa novērtējums:

Sapulce pēc atgriešanās no prakses ir saruna starp prakses vadītāju izglītības iestādē un pro-
fesionālās izglītības iestādes izglītojamo, lai novērtētu viņa veikumu prakses laikā un sniegtu 
atzinumu par praktikanta stiprajām un vājajām pusēm, darba plāna izpildi un prakses laikā 
iegūtajām kompetencēm.
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Pēc atgriešanās sapulces sagatavošana: 

	Izglītojamais ir jāinformē par intervijas detaļām (tās formātu, laiku, utt.). 
	Ir jānorāda paveiktā darba kvalitāte un sasniegtie rezultāti attiecībā uz katru uzdevu-

mu.
	Ir jānovērtē izglītojamā sākuma situācija un apgūtās kompetences.
	Ir jāatzīmē problēmas, piemēram, problemātiskas vai sarežģītas situācijas, ar kurām 

profesionālās izglītības praktikants saskārās.
	Jāņem vērā papildu uzdevumi, ko praktikantam vajadzēja darīt un kuri nebija ietverti 

sākotnējā darba plāna aprakstā.
	Jāveic apmierinātības aptaujas un praktikanta apmierinātības pārskatīšana.
	Ir jāizdara visaptverošs novērtējums.

Prakses vadītājs izglītības iestādē ir atbildīgs par praktikanta starptautiskajās mācībās darba 
vietā gūtās pieredzes un kompetenču galīgo novērtējumu. Šī informācija ir nozīmīga kredīt-
punktu pārskaitīšanas gadījumā.

Prakses vadītājs izglītības iestādē nosūta katra praktikanta, kas ir piedalījies starptautiska-
jā mācībās darba vietā, gala novērtēšanas rezultātus abām koordinējošajām organizācijām. 
Novērtēšanas rezultāti tiek ņemti vērā nepārtrauktu uzlabojumu procesā, ieskaitot uzlaboju-
mus komunikācijas procesā un visa procesa koordinācijā.

Iespējamie novērtēšanas jautājumi ir:

	Gan uzņēmuma prakses vadītāja, gan praktikanta apmierinātības aptaujas.
	Nepieciešamās korekcijas, balstoties uz labāku visu iesaistīto dalībnieku koordināciju.
	Prakses praktiskās organizēšanas jautājumi.
	Visu iesaistīto dalībnieku sniegums.
	Prakses laiks.
	Citi.

Šie izvērtēšanas jautājumi tiek apspriesti ar dalībniekiem, kas īsteno starptautiskās mācības 
darba vietā: ar prakses vadītāju profesionālās izglītības iestādē, ar koordinējošo organizāciju 
nosūtošajā valstī un koordinējošo organizāciju uzņemošajā valstī. Sistēmā tiks ieviesti iespē-
jamie uzlabojumi, vadot mobilitātes nākotnē.
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5.9. ieSaiStĪtO vaLStu ĪPaŠĀS ieZĪMeS

Iesaistītajās valstīs nepastāv vienoti Eiropas noteikumi par mācībām darba vietā vietējā līmenī. 
Šādi noteikumi pastāv tikai katras valsts līmenī. Pastāv arī grūtības, mēģinot noteikt minimālo 
izglītojamo vecumu vai praktikantiem, kas vēlas piedalīties starptautiskajās mācībās darba 
vietā. Piemēram, Bulgārijā minimālais juridiski noteiktais vecums, lai piedalītos mācībās dar-
ba vietā atšķiras no atļautā minimālā vecuma, lai strādātu.

Lielāka uzmanība ir jāpievērš, lai tiktu ievēroti gan nosūtošās valsts, gan uzņemošās valsts 
noteikumi. Ir jāzina, kāds ir pilngadības vecums atbilstošajā valstī, kāds ir juridiski atļautais 
vecums, lai strādātu; kāds ir juridiski atļautais vecums, lai piedalītos mācībās darba vietā un 
jebkuras citas prasības, lai starptautiskajām mācībām darba vietā būtu juridiskais nodrošinā-
jums.

Katrā iesaistītajā valstī tika izveidotas vietējās darba grupas, kas darbojas kā speciālistu 
grupas starptautiskajās mācībās darba vietā. Vieni un tie paši jautājumi tika uzdoti visām 
darba grupām, kā rezultātā radās šādas atbildes:

Beļģija
Be

Bulgārija
BG

vācija
DE

Spānija
eS

Polija 
PL

rumānija 
rO

Slovēnija
Si

ieteicamais 
minimālais 
vecums, lai 
veiktu darba 
praksi ārzemēs

16 16 17 18 16 15 15

ieteicamais 
maksimālais 
vecums, lai 
veiktu darba 
praksi ārzemēs

Bez 
ierobežo-
jumiem

26
Bez 

ierobežo-
jumiem

Bez 
ierobežo-
jumiem

25 24 25

Minimālais 
darba prakses 
ilgums

1 ½ mēneši 2 nedēļas 3 nedēļas 1 mēnesis 1 mēnesis 1 mēnesis 1 mēnesis

Maksimālais 
darba prakses 
ilgums

6 mēneši 6 mēneši 6 mēneši 6 mēneši 6 mēneši 6 mēneši 6 mēneši

Galvenās valo-
das, neskaitot 
vietējās valo-
das, lai veiktu 
starptautisko 
apmācību dar-
ba vietā

Angļu, 
franču

Angļu,
franču angļu Angļu, 

franču
Angļu, 
vācu Angļu angļu

Citas valodas Vācu, 
krievu vācu

Itāliešu, 
vācu, 

portugāļu, 
rumāņu

Poļu Vācu, 
ungāru

Itāliešu, 
vācu

Vislabākais vecums, lai veiktu starptautisko mācīšanos darba vietā gan nosūtošajā valstī, gan 
uzņemošajā valstī ir oficiāli noteiktais pilngadības vecums. 

Minimālais prakses ilgums ir atkarīgs no katras valsts un no katra iesaistītā dalībnieka. Uzņē-
mumi parasti dod priekšroku garākam uzturēšanās laikam nekā izglītojamie, jo, uzņemot 
praktikantu savā uzņēmumā, tie iegulda ievērojamu laiku mācībām darba vietā.
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Neskaitot katras valsts vietējo valodu, angļu valoda tiek uzskatīta par vēlamo darba valodu 
starptautiskajās mācībās darba vietā. Visi dalībnieki apstiprina, ka uzņemošajos uzņēmumos 
ir grūti atrast darbiniekus, kas runātu angļu valodā. Arī praktikantu svešvalodu līmenis netiek 
ļoti augstu vērtēts.

Uzņemošajam uzņēmumam un praktikantam būtu jāvienojas par piemērotāko laiku, kad veikt 
darba praksi.

Beļgija

Profesionālās izglītības reforma Flandrijā

Izglītības nodrošināšana posmā starp vidējās izglītības 6. klasi un studijām bakalaura un 
maģistra grāda iegūšanai tiek reformēta atbilstoši Boloņas procesa ieteiktajām apakšpa-
kāpēm, lai tiktu nodrošināts darba tirgus pieprasījums pēc vidējas kvalifikācijas strādniek-
iem daudzās tehniskajās un administratīvajās profesijās, kurās šobrīd ir strādnieku trūkums. 
Flandrijas valdība ir būtībā apstiprinājusi dekrētu par šo jautājumu, un tas ir stājies spēkā ar 
2009. gada 1. septembri.

Šī augstākās profesionālās izglītības sistēma (HBO) piedāvā programmas, kas labi 
sasaistās ar vidējo izglītību, ir orientētas uz darba tirgu, kā rezultātā tiek sasniegts 
4. un 5. kvalifikācijas līmenis atbilstoši Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrai. Mācību 
slodze svārstās no 60 līdz 120 kredītpunktiem 4. kvalifikācijas līmeņa gadījumā 
(īstermiņa profesionāli orientētas programmas) un no 90 līdz 120 kredītpunktiem 
5. līmeņa kvalifikācijas iegūšanai (tā, lai atbilstu Eiropas augstākās izglītības telpā 
lietotajai definīcijai “Īsais cikls”). Tas atbilst pašreizējām augstākās profesionālās 
izglītības programmām pieaugušo izglītībā: 4. pakāpes profesionālās vidējās izglītības 
programmām (BSO) un 7. specializācijas gadam tehniskās vidējās izglītības (TSO) 
un mākslas vidējās izglītības (ASO) programmās, bet ne vispārējās vidējās izglītības 
(ASO) un mākslas vidējās izglītības (KSO) sagatavošanas gadiem augstākajai izglītībai, 
kā arī ne profesionālās vidējās izglītības (BSO) 7. gadam. Gan vidējās izglītības skolas, gan 
pieaugušo izglītības centri var organizēt 4. līmeņa HBO programmas. 5. līmeņa HBO program-
mas tiek piedāvātas pieaugušo izglītības centros un universitāšu koledžās.

Bulgārija

Jaunajā vīzijā par Bulgārijas izglītības likumu ir šādi atbalsta punkti:
	Radīt un uzlabot apstākļus, kas nepieciešami izglītojamo izaugsmei un viņu profesionā-

lo kvalifikāciju paplašināšanai, ar mērķi palīdzēt viņiem atrast darbu un gūt panākumus 
savā profesionālajā un personīgajā attīstībā;

	Nodrošināt tādus apstākļus profesionālajai izglītībai, kas ļauj darbaspēkam saglabāt 
kvalitāti atbilstoši darba tirgus prasībām un ekonomikas zināšanām;

	Pārņemt Eiropas metodes izglītojamo kvalifikāciju atzīšanai un novērtēšanai;
	Panākt uzlabojumus studentu izglītības kultūras jomā, sniedzot informāciju, konsultāci-

jas un ievirzi studijās;
	Modernizēt materiālo un tehnisko pamatnodrošinājumu tiem izglītības centriem, kas 

sniedz profesionālo izglītību.
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vietējām varas iestādēm ir ļoti nozīmīga loma

Pašvaldībām ir nozīmīga loma, veidojot profesionālās izglītības politiku savā teritorijā attiecībā 
uz vajadzību pēc darbiniekiem; profesionālo orientāciju izglītojamiem, bezdarbniekiem, utt; 
izglītības iestāžu materiālās un tehniskās bāzes nodrošināšanu; profesionālajiem izglītības 
centriem; informāciju un profesionālo orientāciju, izmantojot pašvaldības budžeta līdzekļus.
Galvenās problēmas, ar ko sastopas izglītības centri, kas sniedz papildu kvalifikāciju, ir līdze-
kļu trūkums materiāli tehniskā aprīkojuma modernizācijai, modernu specializētu grāmatu un 
katalogu trūkums, nepietiekama skolotāju sagatavošana, līdzekļu trūkums skolotāju kvali-
fikācijas paaugstināšanai, it īpaši reālos darba apstākļos, nepietiekama komunikācija starp 
profesionālo izglītību un darba devējiem, kas piedalās mācību praksēs, intereses trūkums. 
Izglītības centriem ir vēl vairāk problēmu, jo trūkst mehānismu, kā decentralizēt finanšu pār-
valdību pār ienākumiem. 

vācija

Profesionālā izglītība- duālā sistēma

Profesionālo izglītību Vācijas Federatīvajā Republikā sniedz darba vietā un profesionālās izglītī-
bas iestādēs. Tās pamatā ir duālā sistēma, kad praktiskā arodmācība tiek sniegta darbā, bet 
teorētiskās mācības un vispārējā izglītība tiek apgūta profesionālās izglītības iestādēs, kuras 
parasti apmeklē vienu vai divas dienas nedēļā.

Šīs sistēmas raksturīga iezīme ir tā, ka zināšanu un prasmju nodrošināšana ir saistīta 
ar nepieciešamās darba pieredzes apgūšanu. Tas nodrošina, ka mācības turpinās pie 
tādiem pašiem noteikumiem, ar kuriem praktikants sastapsies, kad sāks praktizēt 
savu izvēlēto profesiju. Tikai darbā praktikants spēs iemācīties, kā tikt galā ar 
nepārtraukti mainīgajām darba prasībām un novērtēt sociālo attiecību daudzveidību, 
kas pastāv darba vidē. Turklāt, mācīšanās darot, ļauj izjust sasniegumus un rada 
īpašu motivācijas avotu praktikantam. Tā veicina neatkarību un atbildības izjūtu, kas ir 
nepieciešamas īpašības rūpnieciski attīstītā valstī, jo, risinot konkrētus uzdevumus reālos 
darba apstākļos, praktikants var gūt pierādījumus savām iegūtajām zināšanām un prasmēm 
un var piedzīvot savu pūļu panākumus. Tas norāda, ka apmācība darba vidē ir kaut kas vairāk 
nekā tikai institucionalizētas un organizētas mācīšanās process.

Vācu Kvalitātes prakšu rokasgrāmatas versijā tika prasīts, lai dalībnieku un viņu veikuma 
sadaļa tiktu pielāgota duālajai sistēmai. Mēs aicinām Vācijas mobilitātē ieinteresētās puses 
lietot Kvalitātes prakšu rokasgrāmatas versiju vācu valodā, kas ir pieejama Kvalitātes prakšu 
mājas lapā:
http://www.q-placements.eu/

Polija

Praktiskā profesionālā apmācība ārzemēs tiek piedāvāta vidusskolās virs jaunākā posma 
līmenī, bet tā vēl nav vispārpieņemta prakse. Šobrīd studenti un beidzēji, it īpaši ēdināšanas, 
viesnīcu un pārtikas pārstrādes nozarēs, var piedalīties praktiskajā profesionālajā apmācībā 
ārzemēs, bet Polijas uzņēmumiem nav pieredzes šādas apmācības organizēšanā studentiem 
no ārzemēm. Ir vērts radīt apstākļus, kas veicinātu plaša mēroga praktisko apmācību ārzemju 
studentiem. Būtu arī jāapsver jautājumi, kas saistīti ar praktiskās profesionālās apmācības 
ārzemēs ilgumu, organizācijām, kas iesaistītas šo prakšu organizēšanā, finansēšanas avoti-
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em, mācību programmām un saziņas valodu ar studentiem uzņēmumos.
Neprasme runāt svešvalodā, kas nepieciešama apmācībai, ir problēma, ko varētu atrisināt, 
efektīvāk mācot svešvalodas profesionālajās skolās vai, pirms došanās uz ārzemēm.

Labas prakses piemēri (Polija)

1.	 gadījuma izpēte. GRUPA NO AUGSTĀKĀ LĪMEņA 6. VIDUSSKOLAS Lodzā.

Par skolu:
Skolas profils: pārtikas pārstrāde
Specializācijas: maizes izstrādājumi. Konditorejas izstrādājumi, gaļas pārstrāde, piena pro-
dukti.
Studentu skaits: 377
Sadarbība ar uzņēmumiem: E.Leclerc Polska (lielveikali), ZPM GROT (gaļas pārstrāde), Cuki-
ernia Barbarella (konditorejas izstrādājumi), Spółka Braci Miś SC (konditorejas izstrādājumi), 
Cukiernia Dybalski (konditorejas izstrādājumi).
Grupa no augstākā līmeņa 6. vidusskolas Lodzā kopā ar Eiropas Federālistu Savienību Lodzā 
noorganizēja saviem absolventiem starptautiskas mācību prakses Francijā, ko finansēja Leon-
ardo da Vinci programma.

Sīkāka informācija par praksēm
Prakses vieta: Francija
Projekta ilgums: 4 gadi
Finansējuma avots: Leonardo da Vinci, LLP 
Prakses programma:
Vienu nedēļu mēnesī studenti mācījās Francijas skolā, galvenokārt tehnoloģijās un franču val-
odā, un pārējo laiku viņi pavadīja praktiskajās mācībās uzņēmumos (piemēram, maiznīcās, 
restorānos, kafejnīcās, utt.).

Praktisko mācību ilgums bija gads. Studenti paši parakstīja līgumus ar Francijas pusi, un skola 
darbojās kā sava veida aģents.

2.	 gadījuma izpēte. ENGOREM Ltd. (Enerģētika), Lodza, Polija

Par uzņēmumu:
Specializācija: pakalpojumi enerģētikas nozarei

Lielums: liels uzņēmums, kas nodarbina apmēram 400 cilvēkus

Vēsture: ENGOREM Sp. z o.o. tika izveidots DALKIA Łódź S.A. (agrāk Zespół Elektrociepłowni 
w Łodzi S.A. [Kombinēto termo un elektrostaciju Lodzas grupa]) restrukturizācijas rezultātā. 
Uzņēmējdarbība tika uzsākta 1995. gada janvārī. Sākotnēji uzņēmums nodarbināja 375 cil-
vēkus četrās remonta nodaļās, kas specializējās termiskajās un mehāniskajās sistēmās, diag-
nostikā, būvniecībā, darbnīcās un administrācijā. Drīz pēc tam tika izveidotas jaunas nodaļas, 
kas paplašināja darbības jomu (iekārtu remonts).

Sadarbība ar profesionālajām izglītības iestādēm

Uzņēmumam ir gara sadarbības vēsture ar profesionālās izglītības iestādēm prakšu orga-
nizēšanā uzņēmumā. ENGOREM SIA. (Enerģētikas nozare) finansēja stipendijas un mācības 
augstāka līmeņa 9. un 17. vidusskolas studentiem, kas apņēmās strādāt uzņēmumā pēc skolas 
beigšanas. ENGOREM ir īpašas klases “elektrostaciju elektriķiem” līdzfinansētājs partnerskolās.
Ir plānots uzsākt klasi “elektrostaciju iekārtu montētāji” pamata profesionālās skolas 3. pakāpē.
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rumānija

Rumānijā tiek pieliktas pūles, lai saskaņotu darba tirgus prasības ar profesionālajā izglītī-
bas iestādē apgūtajām prasmēm un kompetencēm, tieši tādā pašā veidā, kā tas tiek darīts 
profesionālās izglītības sistēmā visā Eiropā. Pēdējo desmit gadu laikā Rumānijas valdība ir 
atbalstījusi profesionālās izglītības modernizāciju, jaunu iekārtu iegādi un izglītības iestāžu 
renovāciju. Tāpat kā visās Eiropas valstīs, arī Rumānijā tiek pieliktas pūles, lai sasniegtu kval-
itāti un mācīšanās pievilcību, lai veicinātu izglītības kultūru, izmantojot mācības darba vidē, 
lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas katram izglītojamam un lai dotu ieguldījumu kopienas 
attīstībā.

Spānija

Profesionālajā izglītībā ir novērojams kaut kas līdzīgs uzplaukumam Katalonijā un Spānijā. Ir 
pieaugoša interese par šīm izglītības programmām, kas tiek uzskatītas par ļoti noderīgām.
Profesionālās izglītības sistēma ir sadalīta divos posmos: vidējā un augstākā. Izglītojamie at-
tiecīgi absolvē kā tehniķis vai Augstākās pakāpes tehniķis. Pēc tam viņi var turpināt izglītību 
universitātē. Jaunieši var uzsākt mācības profesionālajā izglītībā 16 gadu vecumā. 
Mācības darba vietā ir obligāta prasība visās profesionālās izglītības iestādēs. Lai iegūtu grā-
du, studentiem ir jāgūst panākumi mācībās darba vietā.
Duālā sistēma tiek izmantota pēdējos pāris gadus. Izglītojamie mācās darba vietā ar līgumu 
(līdzīgi Vācijas duālajai sistēmai).
Spānijā ir dažādi veidi, kā piedalīties profesionālās izglītības kursos: kombinētā izglītība, 
tālmācība un nepilna laika kursi (apgūstot tikai atsevišķus mācību priekšmetus katru gadu).

Labas prakses piemērs: Profesionālās izglītība Padome Terassā

Tās konstitūcija tika apstiprināta Pilsētas Domes sēdes sesijā 2002. gada 25. jūlijā.

Padome tika izveidota ar mērķi:
	Piedalīties profesionālās izglītības darbības saskaņotā plānošanā pilsētā.
	Publiskot un veicināt izglītības sfēru.
	Padarīt pieaugušo mācības un nodarbinātību vieglāku.
	Padarīt vieglāku mācību pielāgošanu biznesa vides prasībām.
	Veicināt sociālās un profesionālās integrācijas procesu jauniešiem.
	Būt par stabilu darba platformu dažādiem izglītības, sociālajiem un ekonomikas pārstāv-

jiem.

Visreprezentatīvākā Profesionālās izglītības padomes institūcija ir plenārsesija, kuras sastāvā ir:
	Padomnieki, kas pārstāv visas iesaistītās puses.
	Dažādu pilsētas domes struktūrvienību pārstāvji.
	Citu valsts iestāžu pārstāvji (Katalonijas valdība, provinces valdība, apgabala padome)
	Biznesa organizāciju un ģilžu pārstāvji.
	Uzņēmumu filiāļu pārstāvji.
	Arodbiedrību pārstāvji.
	Profesionālās un darba tirgus mācību centru pārstāvji.
	Universitātes pārstāvji.
	Citi.
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Darbs norit ar pastāvīgās komitejas un eksperta sekretāra palīdzību, kas atbalsta Padomi, iz-
veidojot noteiktas komitejas un izstrādājot eksperta sekretāra ieteikto un pastāvīgajā komite-
jā un plenārsēdē apstiprināto darba plānu.

vissvarīgākie mērķi:
	Profesionālās izglītības uzlabošana.
	Profesionālās izglītības piedāvājuma plānošana.
	Profesionālās izglītības piedāvājuma plaša izplatīšana.
	Saiknes stiprināšana starp izglītības sistēmu un uzņēmumiem.
	Pāreja no skolas uz darba dzīvi.
	Mācības darba vietās uzņēmumos.

darba virzieni:
	Izpildījums un konsolidācija.
	Profesionālās izglītības pielāgošana uzņēmuma vajadzībām.
	Mācīšanās darba vietā.
	Darba tirgus integrācija.
	Profesionālās izglītības veicināšana.
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5.10. SaiStĪtie dOKuMeNti, PieMĒri uN vadLĪNiJaS

	Pirms prakses:

 dokuments atbildīgais dalībnieks
1) eiropas Curriculum vitae Profesionālās izglītības iestādes 

izglītojamais

1) vadlīnijas motivācijas vēstulei Profesionālās izglītības iestādes 
izglītojamais

4) vadlīnijas praktikanta aprakstam Profesionālās izglītības iestāde

4) Praktikanta apraksts. 1. paraugs (eS) Profesionālās izglītības iestāde

4) Praktikanta apraksts. 2. paraugs (eS) Profesionālās izglītības iestāde

4) Praktikanta apraksts. 3. paraugs (eS) Profesionālās izglītības iestāde

4) Praktikanta apraksts. 4. paraugs (PL) Profesionālās izglītības iestāde

4) Praktikanta apraksts. 5. paraugs (PL) Profesionālās izglītības iestāde, Pro-
fesionālās izglītības iestādes prakti-
kants, uzņemošais uzņēmums

5) vadlīnijas uzņemošā uzņēmuma 
novērtēšanai

uzņemošās valsts koordinējošā orga-
nizācija

10) Prakses līgums. 1. paraugs (eS) Profesionālās izglītības iestāde, pro-
fesionālās izglītības iestādes prakti-
kants, uzņemošais uzņēmums

10) Prakses līgums. 2. paraugs (eS) Profesionālās izglītības iestāde, pro-
fesionālās izglītības iestādes prakti-
kants, uzņemošais uzņēmums

10) Prakses līgums. 3. paraugs (eS) Profesionālās izglītības iestāde, pro-
fesionālās izglītības iestādes prakti-
kants, uzņemošais uzņēmums

10) Prakses līgums. 4. paraugs (PL) Profesionālās izglītības iestāde, pro-
fesionālās izglītības iestādes prakti-
kants, uzņemošais uzņēmums

10) Prakses līgums. 5. paraugs (PL) Profesionālās izglītības iestāde, pro-
fesionālās izglītības iestādes prakti-
kants, uzņemošais uzņēmums

10) Prakses līgums. 6. paraugs (PL) Profesionālās izglītības iestāde, pro-
fesionālās izglītības iestādes prakti-
kants, uzņemošais uzņēmums

10) Prakses līgums. 7. paraugs (de) Profesionālās izglītības iestāde, pro-
fesionālās izglītības iestādes prakti-
kants, uzņemošais uzņēmums

12) vadlīnijas praktikanta uzvedības kodeksam Profesionālās izglītības iestāde
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	Prakses laikā:

Procedūra dokuments atbildīgais dalībnieks
17) dienasgrāmata. 1. paraugs (eS) Profesionālās izglītības iestādes 

praktikants

17) dienasgrāmata. 2. paraugs (PL) Profesionālās izglītības iestādes 
praktikants

18) uzņemošā uzņēmuma praktikanta vērtē-
jums. 1. paraugs (eS)

Prakses vadītājs uzņēmumā, 
Profesionālās izglītības iestādes 
praktikants

18) uzņemošā uzņēmuma studenta vērtē-
jums.  Paraugs (de)

Prakses vadītājs uzņēmumā, 
Profesionālās izglītības iestādes 
praktikants

	Pēc prakses:

Procedūra dokuments atbildīgais dalībnieks
19) Prakses apliecinājums. 1.paraugs (eS) uzņemošais uzņēmums 

19) Prakses apliecinājums. 2.paraugs (eS) uzņemošais uzņēmums 

20) vadlīnijas praktikanta atskaitei Praktikants

20) Praktikanta atskaite. Paraugs Praktikants

21) vadlīnijas praktikanta apmierinātības 
aptaujai

Praktikanta

21) vadlīnijas uzņēmuma prakses vadītāja 
apmierinātības aptaujai

uzņemošais uzņēmums 

23) europass valodas pase Praktikants

24) Novērtēšanas veidlapa. Paraugs (PL) Prakses vadītājs izglītības iestādē

25) uzņemošā uzņēmuma kvalitātes serti-
fikāts. Paraugs (eS)

uzņemošās valsts koordinējošā 
organizācija

	
	izvēles:

Procedūra dokuments atbildīgais dalībnieks
uzņemošās valsts profesionālās 
izglītības iestādes detalizētas 
informācijas veidlapa

uzņemošās valsts profesionālās 
izglītības iestāde
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eiropas Curriculum vitae: http://europass.cedefop.europa.eu/

europass 
Curriculum vitae 

PerSONaS dati
 Uzvārds / Vārds

Adrese [Iela, mājas numurs, pasta kods, pilsēta, valsts] 
Tālrunis Mobilais tālrunis

Fakss
E-pasts

Pilsonība

Dzimšanas datums [Diena, mēnesis, gads]

Dzimums

darBa PieredZe

Laika periods [Veidojiet katram ieņemamajam amatam atsevišķu sadaļu, sāciet ar 
jaunākajiem datiem] 

Profesija vai ieņemamais 
amats

Galvenie pienākumi
Darba vietas nosaukums un 

adrese
Nozare

iZGLĪtĪBa uN aPMĀCĪBa

Laika periods [Veidojiet katrai apgūtajai izglītības programmai atsevišķu sadaļu, 
sāciet ar jaunākajiem datiem]

Piešķirtā izglītības do-
kumenta nosaukums / 

Piešķirtā kvalifikācija
Galvenie mācību priekšme-

ti / iegūtās profesionālās 
prasmes

Izglītības iestādes nosau-
kums un veids

Līmenis nacionālajā vai 
starptautiskajā klasifikācijas 

sistēmā

PerSONĪGĀS PraSMeS 
uN KOMPeteNCeS

Apgūtas dzīves un karjeras laikā, 
bet ne vienmēr apstiprinātas ar 

formāliem sertifikātiem un diplo-
miem

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS



71 

 
 

P R A K S E S

DZIMTĀ VALODA [Norādiet dzimto valodu] 
CITAS VALODAS

[Precizējiet valodu]
Lasīšanas prasmes [Norādiet līmeni: lielisks, labs, pamata]

Rakstīšanas prasmes [Norādiet līmeni: lielisks, labs, pamata]
Verbālās prasmes []Norādiet līmeni: lielisks, labs, pamata

SOCIĀLĀS PRASMES
Dzīvojot un strādājot kopā ar 

citiem cilvēkiem daudzkultūru vidē, 
amatos, kur komunikācija ir svarī-
ga un situācijās, kurās komandas 

darbs ir būtisks (piemēram, kultūra 
un sports). utt.

[Aprakstiet šīs kompetences un norādiet, kur tās tika iegūtas]

ORGANIZATORISKĀS PRAS-
MES UN KOMPETENCES

Cilvēku, projektu un budžeta koor-
dinēšana un administrēšana: dar-

bā, brīvprātīgajā darbā (piemēram, 
kultūra un sports) un mājās, utt.

[Aprakstiet šīs kompetences un norādiet, kur tās tika iegūtas]

TEHNISKĀS PRASMES UN 
KOMPETENCES

Ar datoriem, īpašām iekārtām, 
mašīnām, utt.

[Aprakstiet šīs kompetences un norādiet, kur tās tika iegūtas]

MĀKSLINIECISKĀS PRAS-
MES UN KOMPETENCES

Mūzika, rakstīšana, dizains, u.c.

[Aprakstiet šīs kompetences un norādiet, kur tās tika iegūtas]

CITAS PRASMES UN KOMPE-
TENCES

Kompetences, kas nav pieminētas 
iepriekš

[Aprakstiet šīs kompetences un norādiet, kur tās tika iegūtas]

VADĪTĀJA APLIECĪBA(s)

PaPiLdu iNFOrMĀCiJa [Iekļaujiet jebkuru citu informāciju, kas var būt noderīga, piemēram, 
kontaktpersonas, atsauksmes, utt.]

PieLiKuMi

2..lappuse – Curriculum Vitae 
(UZVĀRDS, vārdi)

[Uzskaitiet jebkurus pievienotos pielikumus.]

Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet;
www.cedefop.eu.int/transparency/
europa.eu.int/comm/education/index_en.html
eurescv-search.com
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vadlīnijas motivācijas vēstulei:

vadlīnijas praktikanta aprakstam:

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

- Praktikanta iepazīstināšana ar sevi.
- Praktikanta pabeigtu pabeigto mācību kursu vai aktuālo mācību apraksts
- Praktikanta motivācija: kāpēc jūs vēlaties iesaistīties mācībās darba vietā?
- Praktikanta vēlmes: ko jūs cerat apgūt, mācoties darba vietā?
- Personīgās un profesionālās vēlmes.

1) Studenta mācību programma:
- Mācību bloki un mācību stundas katrā modulī.
- vispārīgās kompetences, kasiegūtas šajās mācībās.
- uzņēmumi, kas parati uzņem sākotnējās profesionālās izglītības 
   studentus šajās nozarēs.
- ieteicamie darba uzdevumi.

2) Personas apraksts:
- Spēja patstāvīgi rīkoties.
- Spēja risināt problēmas.
- attieksme, saskaroties ar grūtībām.
- vilšanās tolerance.
- Sociālās prasmes.
- valodas zināšanu līmenis (klausīšanās, runāšana, lasīšana un rakstīšana).
- Komentāri.
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Praktikanta apraksts. 1. paraugs (eS)26:

26 Generalitat de Catalunya, Education Department: http://www.xtec.cat/fp/spifp/02_eines_e/index_e.htm
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Praktikanta apraksts. 2. paraugs (eS):
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Praktikanta apraksts. 3. paraugs (eS):
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Praktikanta apraksts. 4. paraugs (PL):
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Praktikanta apraksts. 5. paraugs (PL):
(Medicīniskā izziņa)
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vadlīnijas uzņemošā uzņēmuma novērtējumam:

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS

1) uzņēmuma informācija:
- uzņēmuma nosaukums.
- adrese.
- Kontaktinformācija: tālrunis, e-pasts.
- Kontaktpersona.
- ražošanas sektors.
- uzņēmuma darbība.

2) uzņēmuma novērtējums:
- darba laiks.
- departaments (-i), kas vēlas uzņemt studentus.
- uzņēmuma pieejamības novērtējums: viegli pieejams, pieejams ar sabie-
drisko transportu, uzņēmums piedāvā privāto transportu.
- atbilstība vietējiem veselības aizsardzības un drošības noteikumiem.
- darba vietas novērtējums: atbilstoša darba vieta, lai izpildītu dar-
ba plānu; atbilstošas iekārtas; atbilstoši aizsardzības piederumi, ja ne-
pieciešams.
- uzņēmuma pasniedzējs: uzņēmums ir iecēlis uzņēmuma pasniedzēju; 
uzņēmuma pasniedzējs ir pieredzējis darbinieks; uzņēmuma pasniedzējs 
ir pieredzējis prakses vadītājs; uzņēmuma pasniedzējs ir īpaši apmācīts 
būt par uzņēmuma prakses vadītāju; uzņēmuma pasniedzējs ir pietiekami 
pieejams praktikanta turpmākai pārraudzībai.
- uzņēmuma piedāvātie papildu ieguvumi: izmitināšana, ēdināšana, finan-
siāls atbalsts, kompensācija, utt.
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Prakses līgums. 1. Paraugs (eS):

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS



P R A K S E S
84  

 
 

Prakses līgums. 2. paraugs (eS):27

27 Generalitat de Catalunya, Izglītības Departaments: http://www.xtec.cat/fp/spifp/02_eines_e/index_e.htm
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5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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Prakses līgums. 3. paraugs (eS):28

28 Generalitat de Catalunya, Izglītības Departaments: http://www.xtec.cat/fp/spifp/02_eines_e/index_e.htm
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5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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Prakses līgums. 4. paraugs (PL):
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5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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Prakses līgums. 5. paraugs (PL):

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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Prakses līgums. 6. paraugs (PL):

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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Prakses līgums. 7. paraugs (de):

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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vadlīnijas praktikanta uzvedības kodeksam:

1.	 dienasgrāmatas paraugs (eS)29:

 

29 Generalitat de Catalunya, Izglītības Departaments: http://www.xtec.cat/fp/spifp/02_eines_e/index_e.htm

- respektēt un ievērot darba grafikus.
- atzīt uzņēmuma vispārējos noteikumus un citus noteikumus, par kuriem 
ir bijusi vienošanās.
- respektēt drošības procedūras un noteikumus.
- Lietot tehnisko terminoloģiju.
- integrēties darba komandā
- Procesos meklēt kvalitāti.
- veikt uzticētos uzdevumus termiņos.
- Piekrist saņemtajiem rīkojumiem.
- rūpēties par personīgo higiēnu un izskatu.
- Objektīvi novērtēt savu darbu, izmantojot kritisko domāšanu.
- izrādīt iniciatīvu problēmu risināšanā.
- ievērot noteikumus uzticēto iekārtu un aprīkojuma izmantošanā (izmit-
ināšana, iekārtas, mašīnas, utt.).

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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2.	 dienasgrāmatas paraugs (PL):

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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uzņēmuma sniegtais praktikanta novērtējums. 1. paraugs (eS): 30

30 Generalitat de Catalunya, Education Department: http://www.xtec.cat/fp/spifp/02_eines_e/index_e.htm

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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uzņēmuma sniegtais praktikanta novērtējums. 2. paraugs (de):

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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Prakses apliecinājums. 1. paraugs:31

31 Leonardo da Vinci, Spanish NA

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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Prakses apliecinājums. 2. paraugs:32

32 Generalitat de Catalunya, Izglītības Departaments: http://www.xtec.cat/fp/spifp/02_eines_e/index_e.htm

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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vadlīnijas praktikanta ziņojumam:

- detalizēta informācija par praktikantu.
- detalizēta informācija par uzņemošo uzņēmumu. 
- ilgums. 
- uzdevumu apraksts. 
- Fotogrāfijas.
- uzņemšana un atbalsts no prakses vadītāja uzņēmumā  un darba kolēģu 
puses.
- attiecības ar uzņemošās valsts koordinējošo organizāciju.
- izmitināšana.
- Stiprās puses: iznākums, rezultāti, iegūtās kompetences. 
- vājās puses: mājvieta, koordinācija, problēmas ar uzņemošo uzņēmumu, utt.
- uzņemošā uzņēmuma izdotā prakses pabeigšanas sertifikāta kopija.

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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Praktikanta ziņojums. Paraugs:33

 

http://www.internship2industry.eu/tools/HowToWriteFinalReport.pdf

33  Prakse nozarei: http://www.internship2industry.eu/

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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vadlīnijas praktikanta apmierinātības aptaujai:

vadlīnijas uzņēmuma pasniedzēja apmierinātības aptaujai:

- vispārēja apmietinātība ar praksi.
- uzņēmuma prakses vadītāja atbalsts.
- darba atmosfēra.
- darba plāna izpilde.
- iespējas attīstīt savas iniciatīvas.
- apgūtās kompetences.
- Sasniegtās kompetences.
- Sasniegtās valodas prasmes.
- apgūtās valodas prasmes.
- izmitināšana.
- Nosūtošās un uzņemošās valsts koordinējošo organizāciju atbalsts.
- Prakses vadītāja izglītības iestādē sniegtais atbalsts.
- Cerību apmierināšana. 
- vispārīgi secinājumi un prakses rezultāti

- Praktikanta integrācija uzņēmumā un darba grupā.
- Praktikanta iniciatīva.
- darba plāna izpilde.
- Praktikanta efektivitāte, veicot uzticētos uzdevumus.
- Praktikanta atbildība.
- Praktikanta ieguldījums un entuziasms.
- Prakses  apmeklētība un punktualitāte.
- Praktikanta pašcieņa.
- Profesionāli tehniskās kompetences saistībā ar mācīšanos darba vietā.
- valodu un komunikācijas prasmes.
- vispārējā apmierinātība ar praksi (vai uzņēmums nākotnē uzņems prakti-
kantus?).

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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europass valodu Pase: http://europass.cedefop.europa.eu

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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Gala novērtējuma veidlapas paraugs (PL):

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS



113 

 
 

P R A K S E S

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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uzņemošā uzņēmuma kvalitātes sertifikāts. Paraugs:

uzņemošās valsts profesionālās izglītības iestādes detalizētas informācijas veidlapa:

- Profesionālās izglītības iestādes nosaukums.
- atbildīgais no izglītības iestādes.
- Kontaktinformācija.
- izglītojamo skaits.
- Profesionālās disciplīnas un kvalifikācijas, ko nodrošina profesionālās 
izglītības iestāde.
- uzņēmumi, kas regulāri uzņem praktikantus atbilstoši izglītības iestādes 
profilam.
- Pasākumi, kuros var piedalīties izglītojamie no abām valstīm (valodas 
tandēmi, valodas un kultūras apmaiņas pasākumi, kultūras braucieni vai 
vizītes, valodas nodarbības, utt.)

5. vaJadZĪGie daLĪBNieKi uN viŅu SNieGuMS
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6.1. GLOSĀriJS 

	 vispārējas definīcijas:

PrOFeSiONĀLĀ iZGLĪtĪBa: praktiska un teorētiska sagatavošanās darbībai noteiktā profe-
sijā, profesionālās kvalifikācijas kvalifikācijas ieguvei un profesionālās kompetences pilnveidei.

PrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS SNiedZĒJi: izglītības iestādes, mācību centri u.c., kas no-
drošina profesionālo izglītību.

PrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS iZGLĪtOJaMaiS: persona, kas apmeklē profesionālās iz-
glītības iestādi vai kursus.

PraKtiKaNtS / MĀCeKLiS: izglītojamais, kas saskaņā ar profesionālās izglītības program-
mas praktiskās daļas apguvi atrodas mācību praksē iestādē, uzņēmumā, pie komersanta vai 
biedrībā.

PraKSe: personas norīkojums uz piemērotu (darba) vietu programmas praktiskās daļas ap-
guvei .

MĀCĪBaS darBa vietĀ: prakse uzņēmumā, ko veic profesionālās izglītības izglītojamais 
papildus mācībāmizglītības iestādē , un kas ir daļa no viņu mācību procesa. 

vietĒJĀ MĀCĪŠaNĀS darBa vietĀ: mācīšanās darba vietā, kas tiek veikta izglītības ies-
tādes tuvumā esošajos uzņēmumos valstī, kur dzīvo praktikants/māceklis.

StarPtautiSKĀS MĀCĪBaS darBa vietĀ: mācīšanās darba vietā, ko veic uzņēmumos, 
kas atrodas citā valstī nevis tajā, kur parasti dzīvo māceklis. Starptautiskā mācību mobilitāte, 
kurā ir iesaistīti mācekļi, profesionālās izglītības iestādes un uzņemošie uzņēmumi.

MOBiLitĀteS LaBuMu GuvĒJi: tie, kas gūst labumu no mobilitātes pasākumiem un fi-
nansējuma. Parasti praktikanti/mācekļi.

MOBiLitĀtĒ ieiNtereSĒtĀS PuSeS: tie, kas ir iesaistīti mobilitātes pasākumos.

NOvĒrtĒJuMS: zināšanu, prasmju un attieksmju (parasti ar izmērāmiem rādītājiem) doku-
mentēšanas process.

vaJadZĪGie daLĪBNieKi: organizācijas vai cilvēki, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu kvalitatī-
vas starptautiskās mācības darba vietā.

PrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS ieStĀde: profesionālās izglītības sniedzējs, kas atrodas 
nosūtošajā valstī, kura īsteno profesionālās izglītības programmas vai mācību kursus un kas 
rada pieprasījumu pēc starptautiskas mācīšanās darba vietā. 

PrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS PraKtiKaNtS vai MĀCeKLiS: persona, kas apmeklē 
profesionālās izglītības iestādi vai mācību kursus un / vai ir absolvējis profesionālās izglītības 
iestādi mazāk nekā pirms gada.

6. PieLiKuMi
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NOSŪtOŠĀS vaLStS KOOrdiNĒJOŠĀ OrGaNiZĀCiJa: iestāde, kas apkopo profesionā-
lās izglītības iestāžu pieprasījumu pēc starptautiskām mācībām darba vietā nosūtošajā valstī.

uZŅeMOŠĀS vaLStS KOOrdiNĒJOŠĀ OrGaNiZĀCiJa: Iestāde, kas apkopo prakšu pie-
dāvājumu no uzņemošajiem uzņēmumiem uzņemošajā valstī. Tā saņem pieprasījumu pēc 
starptautiskām mācībām darba vietā no nosūtošās valsts koordinējošās organizācijas.

uZŅeMOŠaiS uZŅĒMuMS: uzņēmums, kas uzņem profesionālās izglītības praktikantu/ 
mācekli mācībām darba vietā.

PraKSeS vadĪtĀJS uZŅĒMuMĀ: persona, kuru nozīmē, lai vadītu, mācītu un novērtētu 
praktikanta/mācekļa mācības darba vietā uzņemošajā uzņēmumā.

PraKSeS vadĪtĀJS iZGLĪtĪBaS ieStĀdĒ: profesionālās izglītības skolotājs, kas koordi-
nē profesionālās izglītības izglītojamo prakses.

atBaLSta OrGaNiZĀCiJa: iestāde, kas parasti atrodas nosūtošajā valstī un kas sniedz 
loģistikas vai finansiālu atbalstu mobilitātes pieredzei.

PrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS ieStĀde uZŅeMOŠaJĀ vaLStĪ: profesionālās izglītības 
sniedzējs, kas atrodas uzņemošajā valstī, kur notiek starptautiskās mācības darba vietā, un 
kas varētu sadarboties, atbalstot mācības darba vietā.

Citi jēdzieni:

darBa vaLOda: tā ir valoda, kas nodrošina saziņu darbā prakses laikā. Tā varētu būt uz-
ņemošās valsts valoda vai jebkura cita sarunu biedriem kopīga valoda.

darBa PLĀNS: dažādie organizētie pasākumi, kas jāveic praktikantam/māceklim starptau-
tiskās prakses laikā.

PraKSeS PaBeiGŠaNaS SertiFiKĀtS: uzņemošā uzņēmuma likumīgā pārstāvja paraks-
tīts dokuments, kas apliecina, ka praktikants/māceklis ir sekmīgi pabeidzis savu praksi uzņē-
mumā saskaņā ar iepriekš noteikto darba plānu.

PraKtiKaNta / MĀCeKļa ZiŅOJuMS: dokuments, ko sagatavo praktikants/māceklis pēc 
prakses beigšanas. Šajā dokumentā praktikants/māceklis apraksta savu pieredzi sakaņā ar 
iepriekš sagatavotām vadlīnijām.

6. PieLiKuMi
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6.2. iePrieKŠĒJa iZPĒte Par PrOFeSiONĀLĀS iZGLĪtĪBaS PrOGraMMaS PraK-
tiSKĀS daļaS aPGuvi darBa vietĀ Katra PartNera teritOriJĀ.
aPMĀCĪBaS darBa vietĀ KOPĪGĀS ieZĪMeS viSieM PartNerieM

tendences profesionālā izglītībā: izglītojamie pa nozarēm

Be
antverpene, Beļģija
2008./2009. gadā apmēram 1804 jauniešu tika uzņemti s profesionālās izglītības programmās, 
kas veido 7.06% no kopējā iedzīvotāju skaita vecumā starp 16 un 22 gadiem (2006./2007.
gadā 6.84% un 2007./2008. gadā 6.89%). 2008./2009. gadā šādās nozarēs bija vislielākais 
izglītojamo skaits: 

	 biznesa studijas,
	 veselība
  personīgais tēls

BG
dobriča, Bulgārija
2008./2009. gadā apmēram 5098 jauniešu tika uzņemti profesionālās izglītības program-
mās, kas veido 55.91% no kopējā iedzīvotāju skaita vecumā no 16 līdz 22 gadiem (52.42% 
2006./2007. gadā un 53.63% 2007./2008. gadā). 2008./2009. gadā šādās nozarēs bija vis-
lielākais izglītojamo skaits: 

	 viesmīlības nozare,
	 informācijas tehnoloģijas,
	 biznesa studijas.

BG
Plovdiva, Bulgārija
2008./2009. gadā apmēram 16 842 jauniešu tika uzņemti profesionālās izglītības program-
mās, kas veido 53.52% no kopējā iedzīvotāju skaita vecumā no 16 līdz 22 gadiem (57.57% 
2006./2007. gadā un 55.86% 2007./2008. gadā). 2008./2009. gadā šādās nozarēs bija vis-
lielākais izglītojamo skaits: 

	 viesmīlības nozare, 
	 būvniecība un civilā būvniecība,
	 metālapstrāde.

DE
Baucene, vācija
2008./2009. gadā apmēram 8967 jauniešu tika uzņemti profesionālās izglītības program-
mās, kas veido 18.69% no kopējā iedzīvotāju skaita vecumā no 16 līdz 23 gadiem (17.08% 
2006./2007. gadā un 18.7% 2007./2008. gadā). 2008./2009. gadā šādās nozarēs bija vis-
lielākais izglītojamo skaits: 

	 metālapstrāde,
	 viesmīlības nozare,
	 tirdzniecība un mārketings.

Baucenes aptaujas anketā 23 gadi ir noteiktais vecuma ierobežojums, bet citu partneru ap-
taujas anketās 22 gadi ir noteiktais ierobežojums.
2009. gada janvārī Baucenas pilsētā bija 41500 iedzīvotāju. 47956 iedzīvotāju vecumā no 16 
līdz 23 gadiem dzīvoja reģionālās izglītības iestādes teritorijā, kur tika vākti dati par profesio-
nālās izglītības izglītojamiem pa nozarēm. Reģionālās izglītības iestādes teritorijā ietilpst divi 
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apriņķi: Baucenes un Gerlicas apriņķi (kopējais iedzīvotāju skaits šajā apgabalā 2009. gadā 
bija 613 780).

eS
terasa, Spānija
2008./2009. gadā apmēram 2187 jauniešu tika uzņemti profesionālās izglītības program-
mās, kas veido 15.10% no kopējā iedzīvotāju skaita vecumā no 16 līdz 22 gadiem (13.70% 
2006./2007. gadā un 14.29% 2007./2008. gadā). 2008./2009. gadā šādās nozarēs bija vis-
lielākais izglītojamo skaits: 

	 biznesa studijas,
	 elektrība un elektronika,
	 sociāli-kultūras un sabiedriskie pakalpojumi

Ģeogrāfiskās darbības joma: Terasas pilsēta

PL
Lodza, Polija
2008./2009. gadā apmēram 7791 jauniešu tika uzņemti profesionālās izglītības iestādēs Lo-
dzā, kas veido 13.06% no kopējā iedzīvotāju skaita vecumā no 16 līdz 22 gadiem (12.41% 
2006./2007. gadā un 12,47% 2007./2008. gadā). 2008./2009. gadā šādās nozarēs bija vis-
lielākais izglītojamo skaits: 

	 mehānika, elektronika, mehatronika un informātika,
	 ekonomika,
	 gastronomija,
	 būvniecība.

rO
timišoara, rumānija
2008./2009. gadā apmēram 1947 jauniešu tika uzņemti profesionālās izglītības program-
mās, kas veido 1,98% no kopējā iedzīvotāju skaita vecumā no 16 līdz 22 gadiem (2,34% 
2006./2007. gadā un 2,18% 2007./2008. gadā). 2008./2009. gadā šādās nozarēs bija vis-
lielākais izglītojamo skaits: 

	 sociālie, kultūras un sabiedriskie pakalpojumi,
	 pašgājēju transportlīdzekļu apkope,
	 būvniecība un civilā būvniecība.

Timišoaras aptaujas anketā tika pievienotas šādas nozares ar vismazāko uzņemto izglītojamo 
skaitu:

	 elektronikas, automatizācijas nozare,
	 mežkopība,
	 lina un ādas rūpniecība.

Si
ļubļana, Slovēnija
2007./2008. gadā apmēram 49 891 jauniešu tika uzņemti profesionālās izglītības program-
mās. Tajā pašā gadā 16 424 studenti tika uzņemti augstākās profesionālās izglītības iestādēs. 
Ģeogrāfiskās darbības joma ir Slovēnija. Šādās nozarēs bija vislielākais izglītojamo skaits:

	 komercija,
	 uzņēmuma sekretārs,
	 grāmatvedis.
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50 vissvarīgāko uzņēmumu

Be
antverpene, Beļģija
Antverpene ir Eiropas otrā lielākā osta un ceturtā lielākā osta pasaulē. 2005. gadā Antverpe-
nes ostā tika pārkrautas 160 miljoni tonnu jūras kravu. Katru gadu 15000 okeāna kuģu un 
vairāk nekā 64000 iekšzemes kuģu piestāj ostā. Vairāk nekā 140000 cilvēku tieši vai netieši 
pelna iztiku no Antverpenes ostas. 
Antverpenes osta ir neaizstājams posms Eiropas Savienības importa / eksporta ķēdē un dau-
dzu pasaules tirdzniecības darbību centrs. Konteineru pārvadājumi piedzīvo desmit līdz piec-
padsmit procentu strauju pieaugumu gadā. Konteineru pārvadājumi veido vairāk nekā 40 
procentu no Antverpenes ostas jūras pārvadājumiem.
Transports un preču uzglabāšana ir ļoti svarīga nodarbošanās daudziem uzņēmumiem. Tur ir 
arī milzīga ķīmiskās rūpniecības un naftas ķīmijas rūpniecības koncentrācija. Tūkstošiem strā-
dājošo ir nodarbināti naftas pārstrādes rūpnīcās. Antverpene ir arī nozīmīgs dimantu tirdznie-
cības centrs un tur ir dažādi dimanta gadatirgi un dimanta tirgotāji. Pilsētai ir galvenā loma 
valsts automobiļu rūpniecībā. Antverpene ir nesen kļuvusi par modes pilsētu, kurā ir liels 
skaits starptautiski pazīstamu dizaineru.
www.antwerpen.behttp://www.antwerpen.be
http://www.antwerpen.be

BG
dobriča, Bulgārija 
Dobričas pilsēta ir otrais lielākais tautsaimniecības centrs ziemeļaustrumu Bulgārijā.
Tās vadošās tautsaimniecības jomas ir:

	 pārtika un dzērieni (piena produkti, eļļa un margarīns, desas, makaroni, putnkopī-
bas produkti, milti, maizes un konditorejas izstrādājumu ražošana, lopbarība, vīni 
un stiprie alkoholiskie dzērieni, bezalkoholiskie dzērieni);

	 vieglā rūpniecība (vīriešu un sieviešu gatavie apģērbi, kažokādu un ādas izstrādā-
jumi, apavi, mēbeles, žakarda un tekstila izstrādājumi);

	 mašīnbūve (auto akumulatori, piekabes un konteineri, lauksaimniecības tehnika, 
transportlīdzekļu radiatori un filtri, plastmasas izstrādājumi mašīnbūvei un pārtikas 
rūpniecība).

Citas nozīmīgas Dobričas reģiona nozares ir tūrisms un lauksaimniecība.
www.dobrichcity.com www.investbg.government.bg/upfs/58/Dobrich%20Region_Dobri-
ch%20zone.pdfhttp://www.investbg.government.bg/upfs/58/Dobrich Region_Dobrich zone.
pdf
http://www.investbg.government.bg/upfs/58/Dobrich Region_Dobrich zone.pdf

BG
Plovdiva, Bulgārija 
Plovdiva ir Plovdivas rajona centrs un otrā lielākā pilsēta Bulgārijā. Rajons ir sadalīts 18 paš-
valdībās, no kurām lielākā ir Plovdivas pašvaldība. Plovdivas rajons nodrošina 7,5% no nacio-
nālā IKP.
Reģionālo uzņēmumu kopskaits ir vairāk nekā 26500.
Pēc uzņēmumu struktūras reģionā dominē MVU: 18,3% no kopējā uzņēmumu skaita valstī ir 
MVU, un 97,83% MVU reģionā. Šī veida uzņēmumi veido 13,38% no pārdošanas neto ienā-
kumiem, un šāda veida uzņēmumiem pieder 12% daļu no ilgtermiņa aktīviem valstī kopumā. 
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Reģionā ir 142 lielu uzņēmumu, kuru neto ienākumi no pārdošanas veido 9,18% no kopējā 
daudzuma valstī.
Saskaņā ar pēdējā perioda datiem, pakalpojumu nozare dod vislielāko ieguldījumu Plovdi-
vas rajonā ar 56,7% lielu īpatsvaru, bet rūpniecība dod 49,27% un lauksaimniecības nozare 
39,67%.
Viens no galvenajiem un raksturīgākajiem reģiona ekonomikas infrastruktūras rādītājiem ir tā 
daudznozaru raksturs. Vislielākais īpatsvars ir pārtikas nozarei, kas nodrošina 26% no rūpnie-
ciskās ražošanas pilsētā un reģionā. Tai seko melnā metalurģija, elektroenerģijas un siltuma 
ražošana, krāsaino metālu ražošana, mehāniskā rūpniecība un metālapstrāde, mašīnbūve un 
iekārtu ražošana (pārtikas rūpniecībai, autoiekrāvēji, utt.), kokapstrāde, tekstilnozare, apavi, 
apģērbs, elektriskā un ķīmiskā rūpniecība, būvniecība, utt. 
Vēl viena svarīga joma, kurā rajons ieņem vadošo lomu, ir tūrisms ar koncentrēšanos uz kū-
rortvietām.
www.guide-bulgaria.com/SC/Plovdivhttp://www.guide-bulgaria.com/SC/Plovdiv
http://pcci.bg/img/files/yearbook_2009.pdfhttp://pcci.bg/img/files/yearbook_2009.pdf
www.nest-agency.com/mp_Plovdiv.htmhttp://www.nest-agency.com/mp_Plovdiv.htm
http://www.nest-agency.com/mp_Plovdiv.htm

DE
Baucene, vācija 
Baucene, pilsēta Saksijā ar tūkstoš gadu ilgu vēsturi, atrodas Vācijas dienvidaustrumos netā-
lu no Polijas un Čehijas republikas.
Baucenei ir lieliska transporta infrastruktūra, tostarp federālais autoceļš A4, Baucenes-Litenes 
lidosta, vairāki federālie ceļi visos virzienos un Vācijas dzelzceļu sistēma.
Galvenās nozares ir dzelzceļa un komerctransporta būvniecība, autopiederumu rūpniecība, 
instrumentu un veidņu ražošana, plastmasas pārstrāde, telekomunikācijas, ierakstīšanas ie-
rīču ražošana un būvindustrija.
Starptautiskie uzņēmumi, piemēram, Philips rentgenstaru iekārtas, Bombardier Transporta-
tion, AFT automatizācijas un pārvades tehnoloģijas un rakstīšanas piederumu firma Edding, 
papildina vietējo būvniecības nozari un lielisko amatniecību. Baucene ir izveidojusies kā no-
zīmīga vieta nākotnes tehnoloģijām, izmantojot jaunus uzņēmumus no inovatīvām nozarēm, 
piemēram, informācijas tehnoloģijas un datu apstrāde, ko pārstāv Vodafone un Sphairon 
Technologies GmbH.
www.bautzen.dehttp://www.bautzen.de
http://www.bautzen.de

eS
terasa, Spānija 
Tās rūpniecība ir kļuvusi diezgan daudzveidīga kopš 1980-ajiem gadiem, kad tekstilrūpniecībā 
notika nozīmīga pārstrukturēšanās un tā zaudēja savu pārsvaru. Galvenās nozares šobrīd ir 
tirdzniecība, biznesa pakalpojumi, veselības aprūpes pakalpojumi, metālrūpniecība (galveno-
kārt elektronika), tekstilizstrādājumi, būvniecība un civilā būvniecība.
www.cambraterrassa.eshttp://www.cambraterrassa.es
www.ajterrassa.es/laciutat/xifres/estudis/eurocities_terrassa.pdfhttp://www.ajterrassa.es/
laciutat/xifres/estudis/eurocities_terrassa.pdf
http://www.ajterrassa.es/laciutat/xifres/estudis/eurocities_terrassa.pdf

6. PieLiKuMi



P R A K S E S
122  

 
 

PL
Lodza, Polija 
Reģiona ekonomika galvenokārt koncentrējas Lodzā, kas ir reģiona galvaspilsēta un Polijas 
trešā lielākā un trešā visvairāk apdzīvotā pilsēta – 39% no visām reģiona uzņēmējdarbības 
organizācijām ir reģistrētas tur (2008). Lai gan pēdējos gados ārvalstu investori ir ieradušies, 
uzņēmumi ar ārvalstu kapitāla daļu veido tikai 1,7% no visām biznesa organizācijām Lodzā 
(2008. gadā bija 2,8% pieaugums, salīdzinot ar 2007. gadu), un 93% no tiem darbojas rūp-
niecības, tirdzniecības un pakalpojumu nozarēs.
Vairāk nekā 1/3 no uzņēmumiem, kas darbojas Lodzā, ir tirdzniecības uzņēmumi, apmēram 
18% no tiem darbojas nekustamā īpašuma, īrēšanas un biznesa atbalsta pakalpojumu jomā 
un 13,6% ir ražošanas uzņēmumi. Šīs trīs nozares veido 62,6% no visiem reģistrētajiem uz-
ņēmumiem pilsētā. Tālāk seko būvniecības (8,2%) un transporta (7,3%) uzņēmumi (2008. 
gads).
Lodzas ražošanas uzņēmumi galvenokārt ražo:

	 tekstilizstrādājumus (13,5%)
	 pārtikas produktus un dzērienus (9,3%)
	 gumijas un plastmasas izstrādājumus (7,6%)
	 apģērbus un kažokādas (6,5%)
	 metāla izstrādājumus (6,2%)
	 elektropreces (4,2%)

http://en.cityoflodz.comhttp://en.cityoflodz.com
www.lodzkie.pl/en/economyhttp://www.lodzkie.pl/en/economy
http://en.www.uml.lodz.pl/index.php?str=1970http://en.www.uml.lodz.pl/index.
php?str=1970
www.rce.lodzkie.plhttp://www.rce.lodzkie.pl
www.sse.lodz.pl/index.phphttp://www.sse.lodz.pl/index.php
www.bruksela.lodzkie.pl/en/linkshttp://www.bruksela.lodzkie.pl/en/links
http://www.bruksela.lodzkie.pl/en/links

rO 
timišoara, rumānija 
Pēdējos gados Timišoara piedzīvo ievērojamu ekonomisko uzplaukumu, jo ir bijis vērojams 
pastāvīgs ārvalstu investīciju pieaugums, it īpaši augsto tehnoloģiju nozarēs. Timišoaru bieži 
uzskata par otru turīgāko pilsētu Rumānijā (aiz Bukarestes).
Neskaitot vairākas vietējās investīcijas, Timišoara ir saņēmusi daudzas ievērojamas investī-
cijas no Eiropas Savienības, it īpaši no Vācijas un Itālijas, kā arī no ASV. Continental AG šeit 
ražo riepas jau vairākus gadus. Linde ražo tehniskās gāzes, un Dräxlmaier grupa ražo daļu 
no elektroinstalācijas veidnēm BMW un Audi transportlīdzekļiem. ASV uzņēmums Flextronics 
ekspluatē lielu darba vietu pilsētas rietumos, lai ražotu mobilos telefonus un valsts inspekcijas 
nodaļu ierīces. Amerikāņu uzņēmums Procter & Gamble ražo mazgāšanas un tīrīšanas līdzek-
ļus Timišoarā. Šveices uzņēmums Nestlé šeit ražo vafeles.

Si
ļubļana, Slovēnija
Rūpniecība joprojām paliek svarīgākais darba devējs pilsētā, it īpaši farmācijā, naftas ķīmijas 
un pārtikas pārstrādē. Citas jomas ietver banku un finanšu sfēru, transportu, būvniecību, 
amatniecību, pakalpojumus un tūrismu. Valsts sektors nodrošina darba vietas izglītības, kul-
tūras, veselības aprūpes un pašvaldību jomā.
www.ljubljana.sihttp://www.ljubljana.si
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vietējās vides informācija

Šis sākotnējais pētījums attiecas uz 8 pilsētām, kas atrodas 7 dažādās Eiropas valstīs: Beļģijā, 
Bulgārijā, Vācijā, Polijā, Rumānijā, Slovēnijā un Spānijā. 
Lielākā pilsēta starp projekta partneriem ir Lodza ar vairāk nekā 750 000 iedzīvotāju.
Četrās no pārējām pilsētām (Antverpenē, Plovdivā, Timišoarā un Ļubļanā) ir starp 250 000 
un 500 000 iedzīvotājiem.
Trīs atlikušie projekta partneri atrodas pilsētās, kurās ir mazāk nekā 250 000 iedzīvotāju 
(Terasa, Dobriča un Baucene).

Q. vai Jūsu pilsētas izglītojamie piedalās mācībās darba vietā uzņēmumos, kas 
atrodas kaimiņu pilsētās?

 Visās valstīs, izņemot Rumāniju, partnerpilsētu izglītojamie arī piedalās mācībās darba vietā uzņēmumos, kas atrodas kaimiņu 

pilsētās.

Q. vai uzņēmumi, kas atrodas jūsu pilsētā, uzņem praktikantus no kaimiņu 
pilsētām mācībām darba vietās?

 

 Lielākajā daļā valstu uzņēmumi, kas atrodas partnerpilsētā, arī uzņem praktikantus no kaimiņu pilsētām mācībām darba vietā. 

Izņēmums ir Bulgārija un Rumānija.

6. PieLiKuMi
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Noteikumi mācībām darba vietā

1.	 jautājums: vai jūsu valstī vai reģionā ir kādi noteikumi, kas attiecas uz 
mācībām darba vietā?

à Visās projekta partnervalstīs vai reģionos ir īpaši noteikumi attiecībā uz mācībām darba vietā. 

2. jautājums: Kāds ir mācību darba vietā grafika sadalījums saskaņā ar noteikumiem 
jūsu valstī

Be Atkarībā no nozares.
BG 2 stundas nedēļā profesionālās izglītības iestādē / 30 stundas nedēļā uzņēmumā.
DE 25% profesionālās izglītības iestādē /75% uzņēmumā.
Skaitļi attiecas uz duālo sistēmu. Detalizēts grafiks ir daļa no noteikumiem attiecīgajai mācību 
disciplīnai.
eS No 300 līdz 700 stundām profesionālās izglītības iestādē (saskaņā ar mācību specialitāti) 
/ 4 stundas dienā uzņēmumā.
PL Grafiks (stundu skaits) atšķiras atkarībā no izglītības iestādes veida un profesijas 
programmas satura. 
rO Stundu skaits, kas paredzēts mācībām darba vietā, ir atkarīgs no katras izglītības iestādes 
mācību programmas.

à Lielākajā daļā valstu stundu skaits, ko izglītojamie pavada profesionālās izglītības iestādē vai 
uzņēmumā, ir saistīts ar konkrētu mācību plānu viņu mācību programmā. Vācijas duālajā sistēmā 
izglītojamie pavada 25% laika skolā un 75% laika uzņēmumā.

3. jautājums: Kas plāno mācības darba vietā? (iespējamās atbildes: izglītības centrs 
/ uzņēmums / kopā)

à Lielākajā daļā valstu mācības darba vietā kopīgi plāno izglītības centrs un uzņēmums. Izņēmums ir 
Bulgārija, kur praksi plāno izglītības centrs un Vācija, kur praksi plāno uzņēmums.
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4. jautājums: vai mācībām darba vietā ir paredzēta turpmāka pārraudzība praktikanta 
darbam?

 
à Lielākajā daļā valstu laikā, kad norit mācības darba vietā, ir paredzēta turpmāka pārraudzība 

praktikanta darbam.
Tā nenotiek Rumānijā un Slovēnijā.

5. jautājums: Ja uz iepriekšējo jautājumu ir apstiprinoša atbilde, tad, kurš būs 
atbildīgs par šo turpmāko pārraudzību? (iespējamās atbildes: izglītības centrs / 
uzņēmums / kopā)

 
à Valstīs, kurās tiek veikta praktikanta darba turpmāka pārraudzība, dažādas organizācijas var būt 

par to atbildīgas: izglītības centrs, uzņēmums vai abas iestādes.
à Ir tikai divas valstis, kurās tiek izmantots oficiāls šablons prakses turpmākai uzraudzībai: Vācija un 
Spānija.

6. jautājums: vai prakses tiek vērtētas tāpat kā jebkurš cits priekšmets akadēmiskajā 
gadā?

à Visās valstīs prakses tiek vērtētas tāpat kā jebkurš cits priekšmets akadēmiskajā gadā.

6. PieLiKuMi
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7. jautājums: Kas ir atbildīgs par prakses novērtēšanu?
(iespējamās atbildes: izglītības centrs / uzņēmums / abi)

à Lielākajā daļā valstu prakses novērtēšana ir izglītības centra un uzņēmuma kopīga atbildība. Tomēr 
ir divi izņēmumi. Bulgārijā šo novērtēšanu veic izglītības centrs un Vācijā uzņēmums.

8. jautājums: vai mācību darba vietā noteikumi nosaka, ka praktikantam ir jābūt 
atšķirīgai apdrošināšanai no tās, kas ir izglītības iestādē?

 
à Lielākajā daļā valstu mācību darba vietā noteikumi prasa, lai praktikantam būtu atšķirīga 

apdrošināšana no tās, kas viņiem irizglītības iestādē. Tikai Bulgārijā un Polijā pietiek ar izglītības 
iestādes apdrošināšanu.

9. jautājums: vai pašreizējie noteikumi raksturo, kādam ir jābūt prakses vadītājam 
uzņēmumā?

à Vairumā valstu pašreizējie noteikumi apraksta uzņēmuma prakses vadītāja lomu. Tas tā nenotiek 
Beļģijā un Bulgārijā.
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9.1 jautājums: Ja iepriekšējā atbilde ir apstiprinoša, tad, vai viņu pienākumi ir 
definēti? Kādi?

de jā: prakses mācību programma, prakses īstenošana, visu nepieciešamo iekārtu un 
materiālu nodrošināšana, prakses novērtēšana.
eS jā: pasākumu plāna izvērtēšana; nosūtīšana uz praktisko apmācību, tās uzraudzība un 
pārbaudes; atbilstība veselības un darba drošības noteikumiem; regulāri kontakti ar prakses 
vadītāju izglītības iestādē; novērtējuma ziņojuma izstrādāšana, kas vajadzīgs galīgajam 
novērtējumam.
PL jā: prakses mācību programma, visu nepieciešamo iekārtu un materiālu nodrošināšana, 
noteiktas kvalifikācijas prasības, lai nodrošinātu mācības darba vietā, veselības un darba 
drošības noteikumu izpilde, prakses novērtēšana.
rO jā: izglītība pēc vidusskolas; loģistikas, tehniska un tehnoloģiska atbalsta nodrošināšana; 
prakses koordinēšana un novērtēšana; praktikanta klātbūtnes regulāra reģistrācija prakses 
laikā; atbalsta piedāvāšana attiecībā uz praktisko programmu / portfolio un nepieciešamās 
loģistikas nodrošināšana; praktikanta zināšanu galīgais novērtējums.
Si jā: norādījumu sniegšana prakses vadītājam izglītības iestādē.

9.2. jautājums: vai pastāv kādas īpašas obligātas mācībasprakses vadītājam 
uzņēmumā?

9.3. jautājums: vai jūsu valstī ir mācību kursi topošajiem prakses vadītājiem 
uzņēmumā ?
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9.4. jautājums: Ja atbilde ir apstiprinoša, kurš veic šo apmācību?

10. jautājums: vai saskaņā ar mācībām  darba vietā noteikumiem par praksēm tiek 
maksāts?

Tikai Vācijā praktikantiem, kas apgūst mācības darba vietā, ir nepieciešama atlīdzība. Visās citās 
projekta partneru valstīs par mācībām darba vietā tiks maksāts vienīgi tad, ja uzņēmums praktikantam 
piedāvās šādu iespēju, un pat tad nav noteikti nekādi kritēriji attiecībā uz samaksas līmeni.

Praktikantiem netiek maksāts 
par praktiskajām nodarbībām 
un praktisko profesionālo 
apmācību

Nē, brīvprātīgi (ES, RO)

Jā, obligāti (DE)

Jā, pēc brīvprātības principa (SI)

Jā, brīvprātīgi. Par praksi var 
atlīdzināt tikai tad, ja uzņēmums 
to piedāvā praktikantam. Tas nav 
obligāti jādara (BG)

Nē, obligāti (BE)

Tirdzniecības kamera 
(DE, ES, SI) 

Citi (PL, RO)
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6.3. vietĒJO darBa GruPu iZMaNtOtĀ MetOdiKa

Tālāk minētā informācija tika sniegta visiem projekta partneriem projekta oficiālās uzsākšanas 
sanāksmē.

Mācības darba vietā: konceptuālā ietvarstruktūra un mērķi

Mūsu īstenotās Leonardo programmas mērķis ir izstrādāt materiālus un vadlīnijas, lai izveidotu 
vienotu starpvalstu stažēšanās rokasgrāmatu praktikantiem, kas veic praksi uzņēmumos.

Arodizglītība ir jāuztver kā līdzeklis, kas nodrošina teorētiskas un praktiskas zināšanas, lai 
elastīgi un apmierinoši reaģētu uz darba tirgus vajadzībām.

Šajā ietvarstruktūrā profesionālās izglītības centros sniegtās mācības ir jāsaskaņo ar to, kas 
notiek uzņēmumos attiecībā gan uz teorētisko, gan konceptuālo pamatu, gan uz zināšanām 
par tehnoloģijām un iekārtām.

Tieši šajā kontekstā mācības darba vietā kļūst par svarīgu izglītības daļu tiem, kas apgūst 
arodizglītības programmas, kurās nav bijušas mācības darba vietā.

Personai, kas atrodas praksē, nekad nevajadzētu ieņemt vakantu vietu.

darba praksē ir jāietver iespēja:

	 Uzlabot un paaugstināt mācību centros apgūtās teorētiskās zināšanas;
	 Izglītojamiem iegūt praktisku pieredzi ar īstām ražošanas iekārtām.
	 Praktikantiem gūt pieredzi darba vidē;
	 Uzņēmumiem uzzināt par iespējamā nākamā darbinieka prasmēm un attieksmi;
	 Palīdzēt arodizglītības audzēkņiem sasniegt profesionālo kvalifikāciju un atrast darbu;
	 Ieviest stratēģijas, lai tuvinātu akadēmisko izglītību nodarbinātības pasaulei.

Mērķis un uzdevumi mācībām darba vietā ārzemēs:

	 Uzzināt par citiem darba veikšanas veidiem;
	 Uzzināt par citām kultūrām;
	 Mācīties citas valodas;
	 Uzlabot personīgo CV
	 Attīstīt koncepciju par piederību Eiropas Savienībai;
	 Saskatīt mobilitāti kā reālu iespēju personīgajai attīstībai. 
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1.	 vietējo darba grupu vajadzības 

Projekta “Darbu paketē 2” ir noteikts, ka vietējās darba grupas ir jāizveido tā, lai katrs 
partneris var izmantot savas valsts zināšanas un pieredzi, lai noteiktu pozitīvos un negatīvos 
faktorus, īstenojot prakses darba vietā.

Galveno dalībnieku identificēšana un iesaistīšana katrā teritorijā:

Ir jāidentificē galvenie dalībnieki un iedarbīgie līdzekļi profesionālās izglītības jomā katrā 
teritorijā (arodbiedrības, uzņēmēju asociācijas, pašvaldības, reģionālā valdība, sākotnējās 
profesionālās izglītības skolas, uzņēmumi, studentu apvienības un jebkura cita veida 
organizācijas).

Lai iedrošinātu katras valsts vietējos dalībniekus piedalīties darba grupā, ir jāstāsta par 
projektu un ir jāpaaugstina informētība katras valsts vietējo dalībnieku vidū.

Katrs partneris izlems, kas būs galvenie dalībnieki katrā teritorijā un kāda ir labākā stratēģija, 
lai panāktu viņu iesaistīšanos / piedalīšanos projektā. Izvēlētajiem līdzekļiem ir jābūt 
atbilstošajai teritorijai raksturīgiem līdzekļiem.

Šeit ir dažas idejas, kas varētu būt noderīgas:

	 Vēstuļu nosūtīšana dažādiem dalībniekiem, lai pastāstītu viņiem, kas tiek darīts un 
lai lūgtu viņus palīdzēt;

	 Vietējo preses konferenču noorganizēšana, lai iepazīstinātu ar projektu, kas vien-
laicīgi izraisīs vēlmi iesaistīties;

	 Intervijas, sanāksmes vai personīgie kontakti ar:

vietējiem pārstāvjiem ekonomikas jomā
-	 Vadošajiem uzņēmējiem;
-	 Tirdzniecības kamerām, biznesa federācijām un organizācijām, profesionālajām 

asociācijām, utt.

Profesionālās izglītības iestādēm 
visu profesionālās izglītības centru (sabiedrisko, privāto, u.c.) dalība ir svarīga;

-	 ir ieteicams sākotnēji kontaktēties ar centra administrāciju;
-	 grupas darba sanāksmēs būtu vēlama prakses koordinatora, prakses vadītāja, u.c. 

klātbūtne.

valdību
-	 vietējo pašvaldību; jāizlemj par vispiemērotāko departamentu (izglītības, ekonomikas 

attīstības, u.c.);
-	 reģionālo valdību; katras valsts katram partnerim ir jāizvērtē, paturot prātā katras 

attiecīgās teritorijas raksturīgākās iezīmes. Ja tiks uzskatīts, ka ir vajadzīga sadarbība, 
tad būs jāizlemj ar kuriem departamentiem – izglītības, ekonomikas attīstības vai ar 
abiem.
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arodbiedrībām
-	 daudzos uzņēmumos arodbiedrības var būt galvenais faktors, kas var veicināt vai kavēt  

darba prakses. Zināšanām par projektu un viņu līdzdalībai var būt izšķiroša nozīme.

izglītojamiem,

kas apmeklē profesionālās apmācības kursus.

	 Kad dalībnieki ir izvēlēti, ir jāaizpilda vietējās darba grupas veidlapa.

Šis komplekts ir jānosūta projekta koordinatoram pirms pirmajām vietējo darba grupu 
sanāksmēm.

Oficiāla vietējās darba grupas izveidošana

daba grupā ir jābūt vismaz:
	 2 studentiem,
	 2 skolotājiem,
	 2 uzņēmējiem,
	 Arodbiedrību pārstāvjiem (ne vairāk kā 2),
	 1 pārstāvim no katra valsts pārvaldes departamenta (izglītības un/vai nodarbinātī-

bas), kas darbojas šajā teritorijā ,
	 2 pārstāvjiem no koordinējošajām organizācijām (Tirdzniecības kameras, biznesa 

apvienības, u.c.).

‘Koordinējošās organizācijas’ ir organizācijas, kas var darboties kā mācību darba vietā 
veicinātāji teritorijā. Partneris var būt viens, ja nepieciešams.

Pirmās sanāksmes sarīkošana:
	 Iepazīstināt grupu,
	 Izvirzīt mērķus attiecībā uz veicamo darbu,
	 Iezīmēt un izveidot darba plānu,
	 Sadalīt darba uzdevumus grupas dalībniekiem,
	 Noteikt datumus un laikus nākamajām sanāksmēm.

vispārīgie noteikumi attiecībā uz sanāksmēm:

	 Paziņojums par sanāksmi un sanāksmes darba kārtība ir vienmēr jāpaziņo iepriekš;
	 Ir ieteicams pēc tam arī piezvanīt, lai nodrošinātu labu katras sanāksmes apmeklētību;
	 Sanāksmes ir vienmēr jāprotokolē un protokolā ir jāietver katrā sanāksmē pieņem-

tie lēmumi.
	 Ir jāaizpilda veidlapa (WG šablons).
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 10 dienu laikā pēc sanāksmes projekta koordinatoram ir jānosūta:
-	 Sanāksmes protokols,

-	 Fotogrāfijas no sanāksmes,
-	 Jau nopublicētie paziņojumi presei par projektu,
-	 Plānotais datums nākamajai sanāksmei.

	 Ir jāpieliek pūles, lai nodrošinātu, ka lēmumi tiek pieņemti un dokumenti apstipri-
nāti ar vispārēju apmeklētāju piekrišanu.

	 Ja šāda vienprātība nav iespējama, nesaskaņas ir jāatspoguļo sanāksmes protoko-
lā, norādot tās jomas, par kurām nepiekrita.

	 Ir jāsarīko vismaz trīs sanāksmes.

darba plāns vietējām darba grupām

Vietējās darba grupas uzdevumi ir sadalīti trijos posmos:

	 1. posms: vietējo darba grupu sanāksmes, lai apkopotu informāciju, veiktu iekšē-
jās vietējās darba grupas diskusijas un sagatavotu gala ziņojumu.

Šis ir posms, kuram mēs pašlaik gatavojamies, un tas ir iemesls, kāpēc mēs rīkojam šo 
sanāksmi un izlemsim, par ko mēs tālāk runāsim.

Pārējie posmi ir izklāstīti tikai informatīvā nolūkā.

Grafiks: no 2009. gada 1. februāra līdz 2009. gada 31. augustam (gala dokumentu iesniegšana).
Katrs vietējais partneris nosaka savu grafiku, paturot prātā nobeiguma ziņojuma iesniegšanas 
datumu. (Šis grafiks ir jāiesniedz programmas koordinatoram).

	 2. posms: palīdzēt pārskatīt rokasgrāmatu, kura tiek rakstīta un dot savu ieguldī-
jumu tās tapšanā (līdzdalībnieki noslēguma dokumentā).

Pēc tam, kad pirmais posms ir pabeigts, būtu lietderīgi, ja darba grupas paliktu aktīvas.

Viņu darbs šajā posmā tiks vērsts uz to, lai vietējais devums nodrošinātu rokasgrāmatas gala 
versijas kvalitāti.

Grafiks: šis posms tiks plaši apspriests nākamajā partneru sanāksmē (2010. gada maijā).

	 3. posms: detalizēti izplānot stratēģiju Leonardo rokasgrāmatas gala versijas izpla-
tīšanai /informēšanai par to savās teritorijās.

vietējā plāna izstrādāšana, kas nodrošina vislabāko stratēģiju, lai apgūtu vislabāko 
vietējo un starptautisko pieredzi.

 
Secinājumi – gala ziņojums par izplatīšanu / informēšanu.
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Grafiks: šis posms tiks plaši apspriests nākamajā partneru sanāksmē (2010. gada maijā).

Tālāk ir minēti 1. posmā ieplānotie pasākumi: 

1.posms: 
Vietējo darba grupu plānotas sanāksmes, lai apkopotu informāciju, diskutētu iekšēji vietējā 
darba grupā un sagatavotu gala ziņojumu.

	 Vietējo darba grupu sanāksmju plānošana, lai iegūtu informāciju.
	 Iekšējās vietējo darba grupu diskusijas.
	 Vietējā gala ziņojuma sagatavošana.

Ieplānot vietējo darba grupu sanāksmes, lai iegūtu informāciju

Tālāk ir minētas dažas vadlīnijas vietējo darba grupu darbībai:

	 Izvirzīto jautājumu risinājumi ir jāatspoguļo gala ziņojumā. Neskatoties uz to, katrs 
vietējais partneris ir tiesīgs paplašināt to jautājumu loku, kas jārisina, lai sakārtotu 
informāciju, kuru viņi uzskata par interesantu un kas paaugstinātu gala ziņojuma 
kvalitāti.

	 Ir jānotur vismaz trīs vietējo darba grupu sanāksmes, lai gan katrs partneris var 
izlemt savas iekšējās darbības procedūras.

Piemērs: vietējais partneris var apspriest katru sadaļu ar katru nozari atsevišķi un pēc tam 
nodot šo informāciju vietējai darba grupai apspriešanai, vai arī tā var izskatīt katras nozares 
jautājumus vietējā darba grupā un uzsākt diskusiju starp visām nozarēm kopā.

	 Daži no šiem jautājumiem burtiski atkārtojas dažādās nozarēs, lai iegūtu redzēju-
mu no visiem skatu punktiem.

darba bloki

1)	 Jautājumi, kas jānovērtē dažādās nozarēs.
2)	 Katra starptautiskajās mācībās darba vietā iesaistītā dalībnieka lomas apraksts.

1)	 Jautājumi, kas jānovērtē dažādās nozarēs

Nozares, ar kuru palīdzību mēs cenšamies izvirzīt novērtēšanas/diskusijas jautājumus vietējo 
darba grupu sanāksmēs, ir:

	 Uzņēmējdarbība.
	 Izglītības nozare.
	 Arodbiedrības.
	 Izglītojamie.
	 Valdības un koordinējošo organizāciju pārstāvji.
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Būtiski jautājumi, kas jānovērtē ar uzņēmējdarbības nozari:

 Vai jūs domājat, ka uzņēmumi vēlas uzņemt vietējos studentus praksē?
 Kā ar studentiem no citām valstīm?
 Vai ir nepieciešams veicināt izpratni vietējā līmenī?
 Ja jūs domājat, ka ‘jā’, uz kurām nozarēm būtu jāvērš darbības?
 Uz ko būtu jāvērš izpratnes veicināšanas pasākumi?
 Ja ir nepieciešami izpratnes veicināšanas pasākumi, kas, jūsuprāt, vislabāk to va-

rētu veikt un kā tie būtu jāveic?
 Kādas priekšrocības, jūsuprāt, varētu iegūt uzņēmējdarbības nozare uzņemot vie-

tējos un starptautiskos izglītojamos darba praksē?
 Vai ir kādi trūkumi?
 Kā jūs vērtējat savu pieredzi praktikantu uzņemšanā?
 Vietējos vai starptautiskos?
 Balstoties uz savu pieredzi, stiprās un vājās puses.
 Kāds būtu ieteicamais minimālais un maksimālais prakšu ilgums uzņēmumos no 

biznesa viedokļa?
 Ieteicamais minimālais un maksimālais praktikantu vecums.
 Kādas attiecības, jūsuprāt, ir starp vietējiem uzņēmumiem un profesionālās izglītī-

bas centriem? 
 Vai tās ir jāuzlabo? Kas būtu jādara?
 Vietējo un starptautisko praktikantu vispārīgās raksturīgās iezīmes, kas vēlamas 

praksei.
 Vai ir valodas problēmas?
 Kādās valodās, jūsuprāt, varētu veikt starptautisko praksi jūsu apkārtnē?
 Kurš laika posms gadā, pēc jūsu domām, ir vislabākais praksēm? Kāpēc?
 Vai nozare, kuru jūs pārstāvat, sniegs savu atbalstu un savu iespēju robežās sadar-

bosies, lai nodrošinātu kvalitatīvas prakses vietējiem un starptautiskiem praktikan-
tiem? Kā jūs varētu palīdzēt? 

 Citi aspekti, kas, jūsuprāt, varētu būt interesanti

Būtiski jautājumi, kas jāpārrunā ar izglītības nozari:

 Vai jūsu izglītojamie regulāri veic praksi vietējos uzņēmumos? Un ārvalstu uzņēmu-
mos?

 Kā jūs vērtējat šīs prakses?
 Vai jūsu izglītojamie veiktu praksi uzņēmumos ārzemēs?
 Vai jūs domājat, kā tā  būtu laba lieta?
 Vai jūs domājat, ka vietējie uzņēmumi vēlas uzņemt vietējos praktikantus?
 Un praktikantus no citām valstīm?
 Kāds ir jūsu viedoklis par vietējām praksēm:
- Vai uzņēmumi sniedz iespējas un nodrošina ar iekārtām?
- Vai praktikanti tiek labi uzņemti uzņēmumos?
- Vai praktikantiem uzņēmumā irprakses vadītājs? 
 Vai ir nepieciešams palielināt izpratni par mācīšanos darba vide vietējā līmenī?
 Ja jūs domājāt, ka ir nepieciešams, uz kurām nozarēm būtu jāvērš uzmanība? 
 Uz ko būtu jāvērš izpratnes veicināšanas pasākumi?
 Ja izpratnes veicināšanas pasākumi ir vajadzīgi, kas, jūsuprāt, vislabāk varētu tos 

veikt un kā tie būtu jāveic?

6. PieLiKuMi



135 

 
 

P R A K S E S

 Kādas priekšrocības no izglītības viedokļa, jūsuprāt, varētu būt, nosūtot izglītoja-
mos vietējās un starptautiskās praksēs?

 Vai ir kādi trūkumi?
 Balstoties uz savu pieredzi, kā jūs vērtētu vietējās un starptautiskās prakses uzņē-

mumos?
 Prakses stiprās un vājās puses uzņēmumos.
 Kāds būtu ieteicamais prakšu minimālais un maksimālais ilgums no pedagoģiskā 

viedokļa?
 Kurā periodā mācību procesa laikā prakse vietējos uzņēmumos būtu visnoderīgā-

kā? Kurš būtu ārzemju praksei visnoderīgākais laiks?
 Vai, jūsuprāt, veiktā prakse darba vietā atbilst arizglītības iestādē apgūtajam?
 Ieteicamais praktikantu minimālais un maksimālais vecums.
 Kādas attiecības, jūsuprāt, ir starp vietējiem uzņēmumiem un profesionālās izglītī-

bas iestādēm/centriem?
 Vai tās ir jāuzlabo? Kas būtu jādara?
 Vai, jūsuprāt, valoda ir problēma, piedaloties starptautiskās praksēs?
 Vai jūsu pārstāvētā nozare sniegs atbalstu un savu iespēju robežās sadarbosies, 

lai nodrošinātu kvalitatīvas prakses vietējiem un starptautiskiem praktikantiem? Kā 
jūs varētu palīdzēt?

 Citi aspekti, kas, pēc jūsu domām,kuri būtu pārrunājami.

Būtiski jautājumi, kas jāizvērtē ar arodbiedrībām:

	 Kā jūs vērtējat prakses uzņēmumos?
 Vai, jūsuprāt, tās var būt noderīgas izglītojamiem?
 Vai, jūsuprāt, tās var būt noderīgas uzņēmumiem?
 Vai, jūsuprāt, tās varētu būt noderīgas esošajiem un/vai topošajiem darba ņēmē-

jiem? 
 Kādas priekšrocības no arodbiedrību viedokļa, jūsuprāt, varētu būt, uzņemot vietē-

jos un starptautiskos praktikantus darba praksē?
 Vai ir kādi trūkumi?
 Vai jūs palielinātu prakšu skaitu uzņēmumos savā nozarē vai savā uzņēmumā?
 Vai, jūsuprāt, uzņēmumi vēlas uzņemt vietējos praktikantus praksēs? 
 Un praktikantus no citām valstīm? 
 Vai ir nepieciešams palielināt izpratni vietējā līmenī?
 Ja, jūsuprāt, ir vajadzīgs, tad kurām nozarēm vajadzētu pievērsties? 
 Uz ko būtu jāvērš izpratnes veicināšanas aktivitātes?
 Ja izpratnes veicināšanas pasākumi ir nepieciešami, kas, jūsuprāt, vislabāk tos va-

rētu veikt un kā tie būtu jāveic?
 Kāds būtu ieteicamais minimālais un maksimālais prakšu ilgums uzņēmumos no 

arodbiedrību viedokļa?
 Ieteicamais minimālais un maksimālais praktikantu vecums.
 Kādas attiecības, jūsuprāt, ir starp vietējiem uzņēmumiem un profesionālās izglītī-

bas iestādēm/centriem? 
 Vai tās vajadzētu uzlabot? Kas būtu jādara?
 Vai nozare, kuru jūs pārstāvat, atbalstīs un savu iespēju robežās sadarbosies, lai 

nodrošinātu kvalitatīvas prakses vietējiem un starptautiskiem praktikantiem? Kā 
jūs varētu palīdzēt?

 Citi aspekti, kas, pēc jūsu domām, būtu pārrunājami.
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Būtiski jautājumi, kas jāizvērtē ar izglītojamiem:

 Vai izglītojamie jūsu apkārtnē regulāri veic prakses vietējos uzņēmumos? Un uzņē-
mumos ārvalstīs?

 Kā jūs vērtējat šīs prakses?
 Vai, jūsuprāt, tās ir laba lieta izglītojamiem?
 Vai, jūsuprāt, uzņēmumi vēlas uzņemt vietējos praktikantus? 
 Un praktikantus no ārvalstīm?
 Jūsu viedoklis par praksēm:
- Vai uzņēmumi nodrošina iekārtas un piedāvā iespējas?
- Vai praktikanti tiek labi uzņemti uzņēmumos?
- Vai praktikantiem uzņēmumā ir prakses vadītājs? 
 Vai ir nepieciešams palielināt izpratni vietējā līmenī?
 Ja jūs domājat, ka ‘jā’, kurām nozarēm vajadzētu pievērst uzmanību? 
 Uz ko būtu jāvērš izpratnes veicinošie pasākumi?
 Ja izpratni veicinošie pasākumi ir vajadzīgi, kas, jūsuprāt, vislabāk tos varētu veikt 

un kā tie būtu jāveic?
 Kāds, jūsuprāt, būtu ieteicamais minimālais un maksimālais prakses ilgums uzņē-

mumos?
 Ieteicamais minimālais un maksimālais praktikantu vecums.
 Kāds laika posms gadā, jūsuprāt, ir vislabākais, lai veiktu praksi? Kāpēc?
 Vai prakses, ko jūs veicat uzņēmumā, atbilst mācībām izglītības iestādē/mācību 

centrā?
 Kādas attiecības, jūsuprāt, ir starp vietējiem uzņēmumiem un profesionālās izglītī-

bas iestādēm/centriem? 
 Vai tās ir jāuzlabo? Kas būtu jādara?
 Kādas priekšrocības jūs saskatāt izglītojamo nosūtīšanā vietējās un starptautiskās 

praksēs? Vai ir kādi trūkumi? 
 Vai jūs domājat, ka valoda ir problēma, veicot starptautiskas prakses?
 Vai nozare, ko jūs pārstāvat atbalstīs un savu iespēju robežās sadarbosies, lai no-

drošinātu kvalitatīvas prakses vietējiem un starptautiskiem praktikantiem? Kā jūs 
varētu palīdzēt?

 Ko jūs sagaidāt / kas jums nepieciešams no starpniekorganizācijām, kas jūs izmiti-
na galamērķa valstī?

 Citi aspekti, kas, jūsuprāt, būtu izvērtējami.

Jautājumi, kas jānovērtē ar valdību un starpniekorganizācijām

 Kā jūs vērtējat prakses uzņēmumos?
 Vai, jūsuprāt, uzņēmumi vēlas uzņemt vietējos praktikantus? 
 Un praktikantus no citām valstīm?
 Vai ir nepieciešams palielināt izpratni vietējā līmenī?
 Ja jūs domājat, ka ‘jā’, tad uz kurām nozarēm šīs darbības būtu jāvērš?
 Uz ko būtu jāvērš izpratnes veicināšanas pasākumi?
 Ja izpratnes veicināšanas pasākumi ir vajadzīgi, kas, jūsuprāt, tos vislabāk varētu 

veikt un kā tie būtu jāveic?
 Kādas attiecības, jūsuprāt, ir starp vietējiem uzņēmumiem un profesionālās izglītī-

bas iestādēm/centriem? 
 Vai tās būtu jāuzlabo? Kas būtu jādara?
 Kādā valodā, jūsuprāt, varētu veikt starptautisku praksi jūsu apkārtnē?
 Vai jūsu organizācijā ir nodaļa, kas strādā, lai uzlabotu profesionālo izglītību un/vai 

tā ir saistīta ar praksēm uzņēmumos?
 Vai nozare, kuru jūs pārstāvat, sniegs savu atbalstu un savu iespēju robežās sadar-
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bosies, lai nodrošinātu kvalitatīvas prakses vietējiem un starptautiskiem praktikan-
tiem? Kā jūs varētu palīdzēt?

 Citi aspekti, kas, pēc jūsu domām,būtu saistoši.
 Vai jums ir kādas programmas vai projekti, kuru mērķis ir ieviest starptautiskas 

prakses?

2) Starptautiskajās mācībās darba vietā iesaistīto dalībnieku darbības apraksts

Ir nepieciešams iesaistīt cilvēkus ar pieredzi vairākās jomās, lai nodrošinātu kvalitatīvu 
starptautisko praksi.

varētu būt vajadzīgi šādi pārstāvji:

 Sadarbības persona, kas pārstāv nosūtošās valsts koordinējošo organizāciju.
 Sadarbības persona, kas pārstāv uzņemošās valsts koordinējošo organizāciju.
 Praktikants.
 Profesionālās izglītības iestādes/mācību centri, kas nosūta izglītojamos uz ārzemēm.
 Uzņēmumi.
 Prakses vadītāji uzņēmumā.

Informatīvos nolūkos šī sadaļa ietver dažādus dalībniekus, kas būs vajadzīgi, kā arī sarakstu 
ar viņu uzdevumiem un pienākumiem un minimālajām prasībām, kas viņiem jāizpilda.

Ir paredzēts, ka vietējās darba grupas iesniegs savus priekšlikumus, izmainot, paplašinot vai 
pārrakstot sākotnējo variantu.

	 Sadarbības persona, kas pārstāv nosūtošās valsts koordinējošo organizāciju.

Uzdevumi un pienākumi:

 Sazināties ar starpniekorganizāciju galamērķī.
 Informācija par uzņemošo valsti / pilsētu /ieteikumi.
 Valodas apmācība galamērķa valstī.
 Prakses uzraudzība/
 …

Minimālās prasības:

 Persona, kas labi pazīst apkārtni:
-	 Pilsētu, uzņēmumus, izmitināšanas iespējas
-	 Ir iepazinies ar prakses uzņēmumos filozofiju

 …

Sadarbības persona, kas pārstāv uzņemošās valsts koordinējošo organizāciju

Uzdevumi un pienākumi:

 Uzņēmumu meklēšana, kuros veikt praksi
 Praktikantu izmitināšanas vietu meklēšana
 Praktikantu sagaidīšana galamērķa valstī
 Pastāvīga sadarbība nepieciešamības gadījumā
 Prakšu uzraudzība
 …
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Minimālās prasības:

 Persona, kas labi pazīst apkārtni:
- Pilsētu, uzņēmumus, izmitināšanas vietas
- Ir iepazinušies ar prakses uzņēmumos filozofiju
- Labi sakari pilsētā
 …

Praktikants:

Uzdevumi un pienākumi:

 Ar cieņu izturēties pret iekārtām, ar kurām viņi ir nodrošināti
 Izpildīt uzdotos darbus
 Regulāri sniegt informāciju sadarbības personai, kas pārstāv starpniekorganizāciju
 Ievērot uzņēmuma darba grafiku
 Sagatavot prakses ziņojumu:

Minimālā informācija, kas tajā jāiekļauj:
-	 Informācija par praktikantu
-	 Informācija par uzņēmumu
-	 Prakses ilgums
-	 Veiktie uzdevumi
-	 Grafiskie attēli
-	 Prakses pabeigšanas sertifikāta kopija
-	 Prakses stiprās puses (kā prakse bija noderīga man, ko es no tās patiešām esmu 

ieguvis)
-	 Prakses vājās puses (kas nogāja greizi: izmitināšanas vietā, uzņēmumā prakses laikā, 

u.c.)
 …

Minimālās prasības: 

 Darba valodas zināšanas pietiekamā līmenī (vai tā būtu angļu vai uzņemošās valsts 
valoda)

 Minimālā apmācība, kas nepieciešama, lai veiktu praksi.
 Minimālais / maksimālais vecums
 Ja praktikants ir nepilngadīga persona: īpaša atļauja, kā prasīts.
 Iepriekšējas zināšanas par valsti pirms aizbraukšanas.
 

Profesionālās izglītības skolas vai koledžas, kas nosūta praktikantus:

Uzdevumi un pienākumi:

 Uzdevumu apraksts, ko praktikants var veikt
 Praktikanta rakstura īpašību apraksts
 Sniegt informāciju praktikantiem un palielināt viņu izpratni
 Prakses līgumi – ieteikts vispārējs paraugs
 Apdrošināšana:
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-	 ceļojuma
-	 nelaimes gadījumu apdrošināšana 
-	 finanšu un civiltiesiskā apdrošināšana
-	 apdrošināšana uzņēmumā.

 Prakses specifikācija un saturs
 Darba plāna priekšlikums
 Obligātās lietas, kas jāietver darba plānā: uzdevumus, kurus praktikants jau ir 

veicis, iegūtās zināšanas un uzdevumi, kurus viņi varētu veikt, balstoties uz šīm 
zināšanām, citi uzdevumi, kas varētu motivēt praktikantu, utt.

 Prakses novērtējums (kopīgs ar uzņēmumu)
 Novērtēšanas veids (parasti nepārtraukta novērtēšana – apraksts)
 Kur iesniegt novērtējumu, vai ir oficiāla prakses dienasgrāmata
 Praktikanta novērtēšanas kritēriju apraksts, uzņēmums un prakses vadītājs.
 Prakses pabeigšanas sertifikāts:
-	 Kas tas ir.
-	 Kas tajā jānorāda.
-	 Piedāvātais paraugs.
-	 Precizējot, kura iestāde ir atbildīga par sertifikāta izsniegšanu.
	 …

uzņemošie uzņēmumi:

Uzdevumi un pienākumi:

 Praktikanta sagaidīšana
 Prakses pielāgošana praktikanta apmācībai
 Pamatlietu sagatavošana, lai nodrošinātu labu praksi: dators, galds, darba iekārtas 

un atbilstoši drošības pasākumi, utt.
 Prakses novērtēšana. (kopīgi ar skolu vai koledžu)
 Novērtēšanas veids (parasti nepārtraukta novērtēšana – apraksts)
 Kur iesniegt novērtējumu, vai ir oficiāla prakses dienasgrāmata
 …

Minimālās prasības:

 Atbilstība veselības un drošības noteikumiem,
 Viegli pieejama
 Atbilstošs uzņēmuma lielums (darbinieku skaits, apgrozījums, utt.)
 Piemērotas iekārtas
 …

Prakses vadītājs uzņēmumā:

Uzdevumi un pienākumi:

 Praktikanta sagaidīšana uzņēmumā.
 Mācīšanās vadīšana un darbaudzināšana prakses izpildes laikā
 Kvalitatīvu prakšu uzņēmumā nodrošināšana
 Veicināt programmas izpildi
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 Prakses novērtēšana un gala ziņojums (ja nepieciešams – atkarīgs no programmas)
 …

Minimālās prasības: 

 Atbilstošas valodas zināšanas, ko izmanto saziņā ar praktikantu
 Mācīšanas prasmes.
 Īpašas mācības prakšu vadītājiem / pieredze uzņēmuma prakses vadītāja amatā
 …

iekšējās vietējo darba grupu diskusijas

Pēc tam, kad ir apkopoti nozaru viedokļi, tie ir jāizanalizē pirms gala ziņojuma izstrādāšanas, 
jo tajā būs jānorāda katras nozares viedoklis par mācību praksēm uzņēmumos.

Gala ziņojuma izstrādāšana

Šajā gala ziņojumā tiks izklāstīti aspekti, par kuriem ir bijusi vienošanās, un tiks izceltas arī 
tās daļas, kurās ir bijušas nesaskaņas, norādot katras nozares viedokli nesaskaņu gadījumā.

Šis ziņojums ir jānogādā programmas koordinatoram līdz 2009. gada 31. augustam.

Ieteicamā struktūra ir stingri jāievēro, lai atvieglotu visu dažādo pārstāvju priekšlikumu 
apkopošanu (FR standarta paraugs).

Gala ziņojuma izklāsts:

 Kā tika identificēti dažādie dalībnieki.
 Kā notika sazināšanās: telefons, vēstule, intervija, utt.
 Izmantotā stratēģija, lai iesaistītu viņus projektā.
 Sakontaktēto cilvēku /iestāžu saraksts.
 Cilvēku / iestāžu saraksts, kas ir darba grupas dalībnieki.
 Sanāksmju gala secinājumi no šādu dalībnieku viedokļa:
- uzņēmēji
- praktikanti 
- izglītības iestādes/ mācību centri
- starpniekorganizācijas
- sociālie un ekonomiskie pārstāvji
 Piezīmes par vietējās iezīmes praksēm uzņēmumos attiecīgajā valstī.
 Gala secinājumi par visu projektu. Rekomendācijas starptautiskajām praksēm uz-

ņēmumos.
 Pielikumi: materiāli, kas var tikt pievienoti ziņojumam un kurus ir sagādājuši darba 

grupas dalībnieki (pēc izvēles).
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