MVU instrumentu kopums
mācekļu uzņemšanai

Plašāku informāciju ir iespējams atrast vietnē: www.ac4sme.eu
Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas radīšanā neietver satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autoru
uzskatus, un Komisiju nedrīkst atzīt par atbildīgu attiecībā uz šeit publicētās informācijas jebkāda veida izmantošanu.
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Ievads
AC4SME ir plaša mēroga Eiropas projekts, ko īsteno Tirdzniecības un rūpniecības kameras 12
Erasmus+ valstīs (AT, BE, BG, CY, CZ, ES, FR, IT, LV, RO, RS, TR), un to koordinē Eiropas Tirdzniecības
un rūpniecības kameru organizācija EUROCHAMBRES.
AC4SME projekta galējais mērķis ir iesaistīt aizvien pieaugošu MVU skaitu mācekļu programmās.
Tika novērots, ka galvenie šķēršļi, ar kādiem MVU saskaras, ir laika un cilvēkresursu trūkums, trūcīgas
zināšanas par likumdošanu, administratīvajām prasībām, kā arī patiesajiem ieguvumiem, piedaloties
mācekļu programmās.
Tādējādi šis instrumentu kopums sniedz instrumentu komplektu uzņēmumu iekšējiem
instruktoriem vai MVU, kas vēlas uzņemt mācekļus pirmo reizi. Informācija, kas sniegta zemāk, Jums
palīdzēs labāk izprast Jūsu valsts tiesiskās normas, kā arī sagatavoties mācekļu uzņemšanai. Sniegtā
informācija arī atbalstīs Jūs visas mācekļu programmas, kā arī gala eksāmena laikā. Šie rīki Jums
palīdzēs mācekļu apmācības uzraudzīšanā un vērtēšanā.

Kā izmantot instrumentu kopumu 4 vienkāršos soļos?
1.solis: Vai nu patstāvīgi vai ar prakses instruktora atbalstu no vietējās tirdzniecības palātas veidojiet
ideju meklēšanas shēmu un atbildiet uz 20 jautājumiem no kontrolsaraksta 3. & 4. lappusē.
2. solis: Par katru negatīvu atbildi uz jautājumu, instrumentu kopuma pielikumi Jums sniedz
risinājumu, specifisku apmācību vai veidni. Ļoti uzmanīgi sekojiet visiem sniegtajiem padomiem!
3.solis: Sazinieties ar sava reģiona tirdzniecības palātu, lai gūtu divkāršu apstiprinājumu vai uzdotu
atlikušos jautājumus.
4.solis : Pēc tam, kad esat šo procesu pabeiguši, Jūs oficiāli esat gatavi uzņemt mācekli.

Mēs ceram, ka šie instrumenti Jums noderēs!
Ja Jums rodas kādi jautājumi vai pārpratumi, lūdzu, sazinieties ar sava reģiona Tirdzniecības un
rūpniecības kameru vai ar EUROCHAMBRES.

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas radīšanā neietver satura apstiprinājumu, kas atspoguļo vienīgi autoru
uzskatus, un Komisiju nedrīkst atzīt par atbildīgu attiecībā uz šeit publicētās informācijas jebkāda veida izmantošanu.
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Pārbaudiet sarakstu ar MVU, kuri vēlas
uzņemt mācekļus
PIRMS PRAKSES

NĒ

Vai Jūs zināt visu ieinteresēto pušu prakses
potenciālus?

Prakses ieguvumi

Vai zināt savas valsts tiesisko regulējumu?

Konteksts un tiesiskās
normas – tehniskā
informācija - Valsts
XXX

Vai zināt par palīdzību vai priekšrocībām, ko Jūsu
uzņēmums var saņemt?
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JĀ

Vai esat apsvēruši ekonomiskos/finansiālos aspektus
(izmaksas un guvumus), kas ir saistīti ar mācekļa
uzņemšanu?

Studijas (piemēram,
Bertelsmann)

Vai Jūsu MVU ir potenciāls uzņemt mācekli?

Izpētiet sava
uzņēmuma potenciālu

Vai Jūsu uzņēmums ir gatavs uzņemt mācekļus?

Lūdzu, pārbaudiet
nepieciešamās
darbības

Vai Jūs zināt kā intervēt jaunu pieaugušo?

Intervijas izvēles
vadlīnijas

Vai Jūs zināt kā izvēlēties pareizo mācekli?

Mācekļa novērtēšana
& izvēle

Vai Jūsu uzņēmumā ir kāds, kurš ir apmācīts kā
mentorēt mācekli prakses periodā?

Tiešsaistes apmācība
uzņēmumu iekšējiem
instruktoriem

Vai Jūs jau esat definējuši prakses aktivitāšu plānu
visā prakses garumā?

Prakses plāns
uzņēmumā

Vai Jūs kādreiz esat sastādījuši līgumu ar mācekli?

Līguma veidne

Vai Jūs jau esat sagatavojuši mapi ar visu praktiski
noderīgo informāciju pirmajai mācekļa dienai?
PRAKSES LAIKĀ

JĀ

NĒ

Vai zināt kā uzņemt mācekli pirmajā dienā?

Pirmā diena: Prasību
kontrolsaraksts

Vai Jums ir skaidrs saraksts ar visiem uzņēmumam
svarīgajiem aspektiem, ar kuriem māceklim būtu
jāiepazīstas pirmajā dienā?

Pirmā diena:
uzņemšanas plāns

Vai Jūs zināt kā pārraudzīt visas prasmes, kas ir
jāapgūst un ir saistītas ar aktivitāšu plānu?

Mācekļa aktivitāšu
plāns uzņēmumā:
pārraudzīšana

Vai Jūs zināt kā pārraudzīt mācekļa prasmju attīstību?

Prasmju attīstības
pārbaude

Vai Jūs zināt kā pārraudzīt un vērtēt mācekli
uzņēmumā?

Mācekļa uzraudzība
un vērtēšana
uzņēmumā

Vai Jūs zināt kādi ir galvenie aspekti, kas garantē
kvalitatīvu praksi?

Tiešsaistes seminārs
par kvalitatīvu
prakses ietvaru

PĒC PRAKSES
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Mācekļa mape

JĀ

NĒ

Vai Jūs jau esat organizējuši eksāmenus uzņēmumā?

Tiešsaistes seminārs
/tiešsaistes
apmācības (2018.g.
februāris)

Vai Jūs zināt kā vērtēt mācekli viņa prakses perioda
beigās?

Gala novērtējums –
novērtējamie aspekti

Vai Jūs kādreiz esat uzņēmuši mācekli? Varbūt Jūs
vēlētos iegūt papildu informāciju attiecībā uz mācekļu
uzņemšanu?

Lūdzu, sazinieties ar
vietējo kameru

IZGLĪTOŠANA PAR PRAKSI UN TĀS
SEKMĒŠANA
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Prakses sniegtās priekšrocības
MĀCEKLIM:
 Viņš / Viņa saskaras ar reālo situāciju uzņēmumā un gūst profesionālu pieredzi.
 Viņš / Viņa gūst pieredzi, strādājot reālos apstākļos.
 Viņš / Viņa praktiski pārbauda to, vai viņa / viņas informācija profesionālās izglītības
un apmācību sistēmas centrā atbilst viņa / viņas profilam, interesēm un kompetencei.
 Prakse uzņēmumā paaugstina viņa / viņas motivāciju.
 Dažās valstīs viņš / viņa saņem atlīdzību un priekšrocības no sociālās apdrošināšanas
sistēmas.
 Dažās valstīs, sākot strādāt agrā vecumā un pelnot naudu, tas padara mācekli
neatkarīgu no tā vecākiem.
 Prakses atvieglo pāreju no skolas uz darba vidi, kā arī paaugstina mācekļa
nodarbinātību.
MVU, KAS UZŅEM MĀCEKLI:
 MVU personīgi satiek mācekli un veido potenciālu nākotnes darbinieku, kuram ir
labas teorētiskās zināšanas. Mācekļi sniedz uzņēmumam “svaigumu” un ģenerē
dinamiskumu un novatoriskumu. Patiesi, paaudžu maiņa biznesam garantē nākotni.
 Prakse veido mācekļus saskaņā ar MVU nepieciešamo personību un prasmēm.
 Prakse iespējo nepārtrauktu apmācības satura pielāgošanu darba tirgum
nepārtraukto izmaiņu laikā.
 Prakse sniedz ienākumus no ieguldījuma: daudzos gadījumos uzņēmums atgūst
prakses izmaksas.
 Produktīvs darbs ģenerē uzņēmumam nepieciešamos produktus vai pakalpojumus.
 Prakse ļauj labi integrēties uzņēmuma vidē (uzņēmuma filozofija, kolēģi, pircēji,
aprīkojums), kā arī sekmē mācekļa identifikāciju ar uzņēmuma vērtībām un
prasītajām prasmēm. Mācekļa uzņemšana sekmē uzņēmuma sociālo atbildību. Tas
rada dinamiskuma, mūsdienīguma un saistību tēlu attiecībā uz sabiedrību.
 Praksi var identificēt un apmācīt iespējamos kandidātus augstākas kvalifikācijas
darbiem.
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UZŅĒMUMA IEKŠĒJAM INSTRUKTORAM:
 Būšana par uzņēmuma instruktoru ir veids kā pieredzējušiem darbiniekiem iegūt
augstākas kvalifikācijas.
 Būšana par uzņēmuma instruktoru Jums sniedz iespēju iegūt vai uzlabot tādas
prasmes kā darbs grupā, organizēšana, konfliktu pārvaldība un saziņa.
 Uzņēmuma iekšējais instruktors var nodot savas zināšanas, profesionālās prasmes un
savu uzkrāto praktisko zinātību jaunajām paaudzēm.
 Viņam / Viņai tiek regulāri sniegta jaunākā informācija.
 Viņš / Viņa saskaras ar izglītības sfēru.
 Ja tiek uzticēta mācekļu apmācība, tā ir uzticības un atzinības zīme no uzņēmuma ar
nozīmi: “Mēs Jums uzticamies. Mēs novērtējam Jūsu darbu. Un mēs vēlamies, lai Jūs
to nododat tālāk mūsu topošajiem darbiniekiem.”

PROFESIONĀLĀS APMĀCĪBAS CENTRAM / PROFESIONĀLĀS APMĀCĪBAS SKOLAI:
 Zināšanas par uzņēmuma un nozares tendencēm, un arī tās zināmas arī mācekļiem.
 Skolotājiem ir piekļuve uzņēmuma telpām, aparātiem un novatoriskajām
tehnoloģijām.
 Profesionālās izglītības centra saistība ar uzņēmumiem paaugstina un uzlabo centra
izglītības piedāvājumu un prestižu.
 Atbalsta sniegšana ar mērķi piepildīt profesionālās izglītības “profesionālās izglītības
skolu” misiju, piedāvājot darba tirgū nepieciešamās prasmes un kvalifikācijas.
 Motivētu, nobriedušu un atbildīgu mācekļu izglītošana.
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PRAKSES SISTĒMAS KONTEKSTS UN
TIESISKAIS REGULĒJUMS
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Praktiskā informācija – Latvija
Šīs veidnes mērķis ir sintētiski aptvert mācību situāciju katrā valstī1, lai uzņēmumi zinātu pamata aspektus par savas valsts regulējumu:
regulējums, finansējums, kā arī dažādas ieinteresētās puses ir daļa no procesa.

Regulējums

Finansējums

Valdības loma

MK not. 785

SAM 8.5.1. "Palielināt
kvalificētu profesionālās
izglītības iestāžu audzēkņu
skaitu pēc to dalības darba
vidē balstītās mācībās vai
mācību praksē uzņēmumā"
– realize LDDK kopā ar
izglītības iestādēm un
uzņēmumiem.

Likumdošana,
uzraudzība un
kontrole

Mācību prakses
organizācijas un
izglītojamo
apdrošināšanas kārtība

MK not. 484 Kārtība,
kādā organizē un īsteno
darba vidē balstītas
mācības

Profesionālās izglītības
likums

1
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Profesionālās
apmācības centra loma
Mācību ieviešana
atbilstoši likumdošanai

Projekts līdz 2023.gadam
31.augustam
ww.lddk.lv

Šī tabula ir jāaizpilda katras valsts tirdzniecības kamerai saskaņā ar attiecīgās valsts regulējumu.

Uzņēmumu loma

Sadarbība ar skolām par
prakšu vietu
nodrošināšanu un
rekomendācijas /
līdzdalība mācību
satura izveidē caur
nozaru ekspertu
padomēm un nozaru
asociācijām.

Kameru (vai citu
institūciju) loma
LDDK: sociālais
partneris, SAM 8.5.1.
ieviesējs

LTRK: līdzdalība
politikas veidošanā,
rekomendācijas,
atbalsts uzņēmumiem

Nozaru asociācijas caur
nozaru ekspertu
padomēm sniedz
rekomendācijas
politikas veidošanā

PIRMS PRAKSES

Uzde
vums

Izpētiet sava uzņēmuma potenciālu
mācekļa uzņemšanai2
Apsēdieties kopā ar kolēģiem un apspriediet šajā lapā dotos jautājumus. Lūdzu, atrodiet
vispiemērotākās atbildes uz sekojošiem jautājumiem.

•

Kādi ir galvenie produkti vai pakalpojumi, ko Jūsu MVU piedāvā? Kurā nozarē?

•

Cik darbinieku strādā Jūsu uzņēmumā?

•

Kādas ir galvenās Jūsu uzņēmuma nodaļas?

•

Kādas ir Jūsu darbaspēka galvenās nodarbošanās / profesijas?

•

Kā Jūs pieņemat darbiniekus šīm profesijām / darba laukiem?

•

Vai, uzsākot mācekļu uzņemšanu Jūsu uzņēmumā, tas dotu iespēju aizpildīt vakances un
ieguldīt ilgtermiņa attīstībā, tādā veidā radot pašiem savu darbaspēku?

•

Vai MVU jau ir mācekļi? Ja ir, cik daudz? Par kuriem darba profiliem Jūsu MVU izglīto? Kas ir
uzņēmuma iekšējais instruktors?

•

Raksturojiet vissvarīgākās aktivitātes savā darbā!

Iespējamās turpmāko jautājumu tēmas:

2

•

Kad tika dibināts uzņēmums?

•

Jautājiet par atbildīgajām personām katrā departamentā (piemēram, ražošanas menedžeris,
rūpnīcas pārvaldnieks, nodaļas pārvaldnieks, tirgus līderis, u.c.).

•

Jautājumi par individuāliem produktiem vai pakalpojumiem.

•

Jautājumi par uzņēmuma vārdu (ko nozīmē uzņēmuma nosaukums, kādēļ uzņēmums tā ir
nosaukts). Kāds ir mūsu reklāmas sauklis?

•

Kādi ir uzņēmuma galvenie pircēji vai mērķa grupas?

•

Kāda ir uzņēmuma vispārējā e-pasta adrese?

Ar “IBW Austria” atbalstu – pētniecība & attīstība profesionālajā izglītībā un apmācībā

Vai mans uzņēmums ir gatavs uzņemt
mācekļus?
Nepieciešamās darbības
Lūdzam skatīt zemāk vairākas darbības un jautājumus, kas ir jāapspriež pirms mācekļa uzņemšanas.
•

Esiet lietas kursā par regulējumu attiecībā uz mācekļa apmācību.

•

Izvēlieties apmācības specialitāti, kurā vēlaties apmācīt mācekļus.

•

Definējiet prakses vietu skaitu un mācekļu rekrutēšanas veidu.

•

Nodibiniet kontaktu ar profesionālās izglītības un apmācību centru vai izglītības
administrāciju .

•

Definējiet uzņēmuma prasības attiecībā uz uzņēmuma iekšējo instruktoru.

•

Izvēlieties un apmāciet uzņēmuma iekšējo instruktoru.

•

Plānojiet mācekļu apmācību / moduļus (nosakiet laikus un posmus).

•

Atrodiet un izvēlieties pareizo mācekli.

•

Izrunājiet formalitātes ar mācekli, piemēram, publiskā transporta piekļuvi uzņēmumam,
saziņas iespējas (telefons, e-pasti, …), noteikta aizsardzības aprīkojuma nepieciešamību vai
drošības noteikumus uzņēmumā, māceklim pieejamās priekšrocības (bezmaksas pusdienas,
alga, apdrošināšana, …).

•

Līgumu un vienošanās formalizēšana (atbilstoši) starp uzņēmumu un mācekļiem (ja
nepieciešams, profesionālās izglītības un apmācības centru).

•

Plānojiet mācekļu uzņemšanu uzņēmumā.

•

Plānojiet apmācāmā prasmju sasniegumu uzraudzību.

•

Plānojiet daļēju un gala vērtējumu.

Kā man būtu jāizvēlas īstais māceklis?
Intervijas izvēles ceļvedis
Mācekļa atlases process ir atkarīgs no mācekļa vecuma un iepriekšējās pieredzes. Ja Jūs uzņemat
mācekļus vecuma grupā no 16-18 gadiem, pieeja atšķiras no tās, ko izmanto pieaugušo atlasei.
Salīdzinot ar pieredzējušajiem darbiniekiem, viņiem nav tādas saziņas spējas vai attiecībā uz prasmēm.
Šajā gadījumā tradicionālās intervēšanas tehnikas nav piemērotas. Papildu šīm tehnikām mēs iesakām
izmantot neformālākas pieejas, tādējādi piekļūstot viņu entuziasmam, nevis vienkārši koncentrēties uz
akadēmiskajiem datiem un tehniskajām prasmēm.
Ja Jūs saskaraties ar citiem kandidātiem vai kandidātiem, kuri ir guvuši pieredzi darba vietā, Jūs varat
uzdot vairāk ar darbu saistītus jautājumus. Ir svarīgi, ka Jums nav atkārtoti jāattīsta rekrutēšana, bet
ņemiet vērā, ko Jūs jau darāt un piemērojiet sistēmu mācekļiem.
Dažos gadījumos Jūs, iespējams, uzņemat 16 gadīgus cilvēkus citām lomām savā uzņēmumā, tādējādi
Jūs varat izmantot šīs rekrutēšanas metodes un izmantot tās savai rekrutēšanas programmai. Pat tad,
ja Jūs attiecīgajā brīdī neuzņemat jaunus cilvēkus, Jūs varat piemērot pieaugušo rekrutēšanas metodes
savai prakses shēmai, lai tā būtu kā rādītājs, ka šie Jūsu organizācijai ir pareizie cilvēki.
Zemāk ir sniegti daži jautājumi, kurus Jūs varat izmantot, intervējot mācekli. Ir svarīgi atcerēties, ka tā,
iespējams ir viņa / viņa pirmā intervija, tādējādi māceklim ir nepieciešamas vadlīnijas un atbalsts
intervijas laikā. Vislabāk ir uzdot ne vairāk par 8-10 jautājumiem.

Mācekļa intervijas atlases jautājumi
Kandidāta vārds
Vecums
Profesionālās izglītības un apmācību centrs
Intervijas datums
Intervētājs

Nedaudz iepazīstiniet ar sevi, pastāstiet man nedaudz par sevi

Kā Jūs sevi definētu?

Kādēļ pieteicāties šai prakses programmai?

How would you define yourself?

Kā Jums šķiet, ko mēs meklējam māceklī?

Kas padara Jūsu izvēlēto studiju jomu Jums pievilcīgu un
nodrošina, ka pabeidzat savu darbu laikā?
Kā Jūs organizētu sevi, lai līdzsvarotu studijas un darbu?
Kā Jūs vērtētu savas organizatoriskās prasmes vērtēšanas skalā
no 1-5 (kur 1 ir viszemākais vērtējums)? Lūdzu, sniedziet
ilustratīvu piemēru!

Vai Jūs varat mums sniegt ilustratīvu piemēru situācijai, kad
Jums ir bijis nepieciešams strādāt neatkarīgi un izmantot savu
iniciatīvu mācībās vai darbā?
Vai Jūs varat pastāstīt, kā Jūs darbojaties saspringtos apstākļos
un stresa situācijās?
Vai Jūs varat sniegt piemēru, kad Jums ir bijis jāsaskaras ar
neērtu situāciju darbā, dzīvē vai skolā, un Jūs esat
ar to ticis galā?
Vai varat pastāstīt, ko jaunu esat apguvis pēdējo 6 mēnešu
laikā, un ko esat no tā guvis?
Ko Jūs saprotat ar darbu komandā, un kādām trim īpašībām ir
jāpiemīt labam komandas cilvēkam?
Ko Jūs sagaidāt no šīs prakses?

Kā un kur Jūs sevi redzat 3-5 gadu laikā?

Trīs stiprās īpašības
Trīs vājās īpašības
Vai ir kaut kas, ko mēs Jums neesam jautājuši, bet Jūs to
vēlētos pateikt, lai stiprinātu savu pieteikumu?

Vērtēšana & atlase
1. INTERVIJA
Lai gan intervijas nav tās uzticamākās, tās tomēr ir visplašāk izmantotais vērtēšanas un atlases rīks.
Galvenais aspekts, lai Jums intervija būtu veiksmīga, ir uzdot pareizos jautājumus, saglabāt procesu
konsekventu visiem kandidātiem, kā arī palikt objektīviem procesa laikā.
Intervijas laikā kandidāta novērtējumu var veikt uz nepieciešamo kvalificējošo faktoru un tehnisko
prasmju kontrolsaraksta testa pamata. Uzņēmums var izveidot un veikt šo testu.
Kandidāta novērtējums. Skaitliskais vērtējums (1:vāji – 10: izcili)
Zināšanas par tēmu

/10

Tehniskās prasmes

/10

Metodiskās prasmes

/10

Pārliecība

/10

Komunikācijas prasmes

/10

Komandas gars

/10

Punktualitāte un laika menedžments

/10

Radošums un novatoriskums

/10

Lojalitāte

/10

Apmācību pieredze

/10

Personīgais līdzsvars

/10

Izturība pret spiedienu, stresu / neizdošanos

/10

Intervētājs papildu intervijai var izmantot citus rekrutēšanas rīkus, lai novērtētu kandidātu, kā arī
konkrētāk definētu viņa/s prasmes un spējas.
2. NOVĒRTĒJUMA FORMA, BALSTOTIES UZ IZMĒĢINĀJUMA DIENU3
Mācekļa vārds:

Vadītāja vārds:

Dzimšanas datums:

Telefons:

Prakses izmēģinājuma datums:

Darba profils (profesionālā sfēra):
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Lūdzu, ievelciet krustiņu attiecīgajā lauciņā:

Vienaldzīgs


Sociāls


Mēreni
ieinteresēts

Drīzāk kautrīgs


Ļoti draudzīgs


Draudzīgs


Mēreni draudzīgs


Ļoti labas


Spēj labi izteikties


Mērenas

Neatkarība


Ļoti neatkarīgs


Neatkarīgs

Punktualitāte


Pārāk punktuāls


Punktuāls


Ļoti precīzs


Diezgan precīzs


Ne pārāk
neatkarīgs

Dažreiz
nepunktuāls

Mēreni precīzs


Drīzāk
nedraudzīgs

Nepietiekamas
valodas prasmes

Nepieciešams
daudz vadības

Nekad nav
punktuāls

Neprecīzs


Ļoti ātra

Ļoti labi
koncentrējas uz
vienu lietu, to
pabeidz


Diezgan ātra

Labi koncentrējas
uz vienu lietu, to
pabeidz

Interese

Sociālās prasmes/ atsaucība

Draudzīgums

Saziņas prasmes

Precizitāte
Uztvere

Izturība


Ļoti ieinteresēts


Ieinteresēts


Ļoti sociāls

Vispārējais prakses izmēģinājuma novērtējums:
 Ļoti piemērots
 Piemērots
 Drīzāk nepiemērots
 Nepiemērots

Datums:


Drīzāk lēna

Ir viegli
iztraucējams


Savrups


Ļoti lēna

Ar grūtībām
koncentrējas uz
vienu lietu

 Es esmu apmierināts ar šo prakses izmēģinājumu un
piekristu uzņemt studentu mūsu uzņēmumā prakses
ietvaros.
 Es neesmu apmierināts ar šo prakses izmēģinājumu.

Vadītāja paraksts:

3. PRASMJU PĀRBAUDE
Šis rīks ir īpaši noderīgs pozīcijām, kurās ir nepieciešams kompetences līmenis jebkurā
specifiskajā sfērā. Tests būs atkarīgs no prakses veida.
4. PERSONĪBAS / PSIHOMETRISKIE NOVĒRTĒJUMI
Šis rīks ir ideāls, lai noteiktu piemērotību komandai, motivāciju un darba stilus. Tas var būt izcils
rīks, lai pilnveidotu intervijas jautājumus un noteiktu piemērotību Jūsu esošajai komandai.
5. NOVĒRTĒJUMI, KAS BALSTĪTI UZ PROFESIONĀLO PIEMĒROTĪBU UN KOMPETENCI
Līdzīgi pirmajiem diviem sniegtajiem pārbaudes un novērtējuma veidiem, šie testi ir iedarbīgi
noteiktu prasmju identificēšanai.

Uzņēmuma iekšējā mentora
apmācības kurss
Iekšējie uzņēmuma instruktori parasti ir lieliski profesionāļi, bet lielākoties viņi nesaņem īpašu
apmācību, lai kļūtu par pasniedzējiem (piemēram, pedagoģiskās prasmes). Dažās Tirdzniecības un
rūpniecības kamerās kamera pēc pasūtītāja (vai citu institūciju, atkarībā no valsts) piedāvā
pasniedzēju apmācību programmu saskaņā ar zemāk esošo struktūru. Ja jums nav piekļuves šai
apmācībai, lūdzu, sekojiet tiešsaistes apmācībai, izmantojot tiešsaistes semināru.
1. Kas ir duālā profesionālā apmācība?
1.1. Īss apraksts
1.2. Izcelsme un veiksmīgie piemēri
1.3. Iezīmes un ieguvumi
1.4. Izglītības standarti / Darba likums
1.5. Lomas: māceklis
1.6. Profesionālās izglītības un apmācības skolas instruktors
1.7. Instruktors uzņēmumā
2. Mācīšanās, izmantojot duālo profesionālo apmācību
2.1. Piemērošanās apmācāmā līmenim
2.2. Mācību klimats
2.3. Metodiskie principi
3. Uzņēmuma iekšējā instruktora profesionālās, personālās un sociālās prasmes
3.1. Saziņa un vadība
3.2. Darbs grupā
3.3. Konfliktu risināšana
4. Programmēšana, ziņošana un novērtēšana
4.1. Duālās profesionālās apmācības apguves programmēšanas un vadības sistēma.
5. Prakses programmēšana un pārskats
5.1. Praktiskie uzdevumi

*(metodika: modulārā un jauktā)

Mācekļa aktivitāšu plāns uzņēmumā
Mācekļa darba plāna izplatīšana starp profesionālās izglītības un
apmācību centru & uzņēmumu
Prakses laikā mācekļi iegūst plašu zināšanu un prasmju spektru gan profesionālajās izglītības
iestādēs, gan uzņēmumos. Lai atvieglotu saziņu un koordināciju starp visām ieinteresētajām
pusēm, varat izmantot zemāk minēto veidni. Šī veidne norāda, kur katra kompetence tiks iegūta.
Lai nodrošinātu labu sadarbību, tā ir jāparaksta Jums (uzņēmumam) un profesionālajās izglītības
iestādei. Lūdzam skatīt pārdošanas pakalpojumu profesiju piemēru zemāk.
Māceklis:

Prakses gads:

Vieta:

Mentors:

Uzdevums uzņēmumā

Nodrošināt, lai produkts
tiktu pienācīgi iepakots un
marķēts.
Pārbaudīt, vai noliktavā ir
pietiekoši daudz produktu.
Analizēt kā attīstās dažādu
produktu pārdošana.

Teorētiskais priekšmets

Priekšmeta saturs

Noliktavas ikdienas darbību un
labas plūsmas plānošana.
Tehnikas uzglabāšanai
noliktavā

Saņemšanas tehniku īstenošana un
preču
izvietošana noliktavā.
Pasūtījumu sagatavošanas apstākļu
noteikšana un preces nosūtīšana.

Apmācība
profesionālās
izglītības un
apmācības
centrā
√

Apmācība
uzņēmumā

√

√

√

√

Līguma veidne*
Galvenie aspekti
Atkarībā no valsts un tiesiskā regulējuma, māceklim būs jāparaksta vienošanās vai līgums.
Lūdzu, skatiet zemāk dažus pamata aspektus, kam būtu jābūt ietvertiem līgumā:
•

Visu iesaistīto pušu identifikācija (uzņēmums un/vai profesionālajās izglītības iestāde,
māceklis);

•

Vārds, adrese, utt.;

•

Līgums starp pusēm;

•

Saturs (priekšmets);

•

Uzdevumi (plāns);

•

Termiņi / periodi;

•

Resursi;

•

Atbildīgās personas;

•

Tiesības un pienākumi (katrai pusei);

•

Datums un laiks;

•

Visu pušu paraksti.

*Šī līguma veidne ir jāpiemēro valsts regulējumam

Mācekļa mape4
Esiet sveicināti komandā!
Dārgais mācekli! [vai cita personiska uzruna]
Īss ievada teksts no vadības komandai, kurā tiek aicināts māceklis.
Es Jums novēlu to labāko visas komandas vārdā.
Lai Jums veiksmīgs prakses laiks!

VALDES ATTĒLS

[Vārds & uzvārds]
Vadība

Personas dati
Šī mācekļa mape pieder
Vārds:

______________________________________________

Adrese:

_______________________________________________

ATTĒLS

Telefons: _______________________________________________
E-pasts:

_______________________________________________

Mana nodarbošanās: ______________________________________
Es nolēmu izvēlēties šo profesiju, jo:
_____________________________________________________________________________
___________________________
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Mana prakse
Fakti par apmācības uzņēmumu īsumā, piemēram:
Dibināšana:
Vadība:
Darbinieku skaits:
Mācekļu skaits:
Mācību prakses sfēra:
Atrašanās vieta:
Īss uzņēmuma apraksts:

Mani kontakti uzņēmumā
(pievienojiet visu prasīto kontaktinformāciju)
Vārds:
ATTĒLS

Funkcija:
Telefons:
E-pasts:

Mana izglītība
Īss apmācību procesa apraksts uzņēmumā.
Šeit jūs varat atrast arī noteikumus un paskaidrojumus par to, kā savstarpēji darboties,
informāciju par drošības instruktāžām, kā arī aprakstus par semināriem, darbnīcām, piemaksu
sistēmām utt.

Mans Profesionālās apmācības centrs
Profesionālās izglītības skolā tiek sniegta teorētiskās apmācība un vispārējā izglītība.
Profesionālā izglītības iestāde tādējādi uzņēmumā to papildina ar praktisko apmācību.
Mana profesionālās izglītības skola:
Adrese:
Telefons:
E-pasts:
Mājas lapa:
Dienu skaits profesionālās izglītības skolā:
1. prakses gads ____________________________
2. prakses gads ____________________________
3. prakses gads. ____________________________

Ieteikumi


Kā māceklim Jums ir obligāti jāapmeklē profesionālās izglītības skola.



Ja skolas dienā esat slims/-a, Jums obligāti ir jāinformē uzņēmums un profesionālās
apmācības skola!



Dienu skaits profesionālās izglītības skolā attiecīgi tiek skaitīts kā darba laiks, kas tiek
apmaksāts.

Manas tiesības un pienākumi
Mācekļa prakses ietvaros gan pilnvarots mācekļu instruktors, gan māceklis uzņemas noteiktas
tiesības un pienākumus, lūdzu, skatiet dažus no tiem zemāk. Sniegtais saraksts nav izsmeļošs,
Jums tas ir jāpielāgo Jūsu uzņēmuma politikai.

Manas tiesības / saistības pret praksi


Apmācības profesijas prasmes un zināšanas ir jāapgūst pilnvarota mācekļu skolotāja
vai uzņēmuma instruktora vadībā. Prakses periodā Jums ir tiesības apgūt pilnu
mācību saturu, kas ir detalizēti aprakstīts darba profilā.



Māceklis neveic darbu, kas nav sniegts viņa/-as darba profilā, kā arī neveic darbu,
kas pārsniedz viņa vai viņas kompetenci.



Ja darba uzdevuma nav skaidrs, kādēļ tā ir daļa no Jūsu profesionālās apmācības,
jautājiet to savam instruktoram uzņēmumā.



Mācekli nedrīkst fiziski sodīt. Māceklis ir arī pasargāts pret sliktu izturēšanos no
uzņēmuma locekļiem.



Vecāki un skolas skolotāji ir jāinformē par svarīgiem incidentiem.



Māceklis ir brīvs no darba uzņēmumā, lai apmeklētu profesionālās izglītības skolu
un gatavotos eksāmeniem.



Ja internātskolas izmaksas pārsniedz mācekļa atlīdzību, papildu izmaksas ir jāsedz
uzņēmumam, kas ir uzņēmis mācekli.



Māceklim ir jāsniedz nepieciešamais laiks, lai kārtotu prakses eksāmenu.



Prakses laikā, kā arī obligātā paturēšanas laikā pēc prakses perioda beigām, māceklis
ir atbrīvots no maksas par eksāmeniem un jebkādām iespējamajām materiālajām
izmaksām.

Mani pienākumi


Māceklim ir jācenšas apgūt prakses sfēras prasmes un zināšanas, kas viņam/ viņai
tiek mācītas.


Arī Jūs esat atbildīgs par veiksmīgu apmācību! Jums ir tiesības uz vispārējo
izglītību (skatīt tiesības). Lūdzu, pārliecinieties, ka Jums tiek nodotas visas
zināšanas!



Visi uzdevumi ir jāveic pienācīgi.


Īpaši sākumā visiem mācekļiem ir jāuzņemas ‘vienkārša palīdzība’, kas nemaz
nav tik jautri. Bet šie uzdevumi arī piederas Jūsu profesijai un palīdz nodrošināt,
ka uzņēmums darbojas labi. Skaidri izskaidrojiet, kādēļ šie uzdevumi ir
uzņēmumam nozīmīgi.



Jūs varat ekonomiski bojāt uzņēmumu, ja Jūs nestrādājat pienācīgi. Atcerieties
to, ka Jūsu prakses pozīcija un atlīdzība būs atkarīga no biznesa panākumiem.



Māceklim ir jāuzvedas apbilstoši uzņēmumā noteiktajām normām.


Katrā uzņēmumā pastāv vadlīniju principi vai uzvedības normas, kas ir jāievēro
un jārespektē.



Ņemiet vērā, ka Jūs nedrīkstat bojāt uzņēmuma prestižu internetā (Facebook,
u.t.t.). Nerakstiet nepatiesas vai aizskarošas piezīmes par citiem!



Ir jāciena biznesa un tirdzniecības noslēpumi.


Svarīgi: šis noteikums ir jāattiecina arī uz internetu. Necitējiet cilvēkus, kuri nav
snieguši savu piekrišanu, kā arī nenododiet uzņēmuma noslēpumus!



Ar instrumentiem un materiāliem ir jāapietas uzmanīgi.



Svarīgi: instrumentu un materiālu bojājums rada ekonomisku bojājumu Jūsu
uzņēmumam.



Slimības vai cita iemesla gadījumā iekšējais uzņēmuma treneris ir nekavējoties
jābrīdina.





Padoms: Saglabājiet telefona numuru savā telefonā!



Slimības gadījumā skolas dienā ir jāinformē arī profesionālā izglītības iestāde.

Profesionālās izglītības skolas sertifikāti ir jāiesniedz uzņēmumam uzreiz pēc to
saņemšanas, burtnīcas – pēc pieprasījuma.

Nedēļas apskats
Mācekļa vārds: _____________________________________
Nedēļas apskats sniegs pārskatu par uzdevumiem, kas ir veikti iepriekšējās nedēļās. Tēmas var
apspriest ar uzņēmuma iekšējo instruktoru:

Datums
Kalendārā nedēļa: ________________
Kādu darbu es galvenokārt darīju šonedēļ?

Ko jaunu es šonedēļ esmu apguvis?

PRAKSES LAIKĀ

Pirmā diena: Prasību kontrolsaraksts5
Pirms prakses (sagatavošanās)

Piezīmes



Vai visi vadītāji un darbinieki ir informēti par mācekļa pirmo dienu?
Vai ir noteikts kurš būs atbildīgs par mācekļa apmācību?



Vai mācekļa darba vieta, skapītis, dokumenti utt. jau ir sagatavoti?
(profesionālais apģērbs, vārda nozīmīte, datora parole, …)



Vai mācekļa pirmās dienas programma un procedūras jau ir
saplānotas?



Vai katrs uzņēmuma darbinieks, kurš ir atbildīgs par mācekli, ir
pieejams pirmajā prakses dienā?
Piemēram, kurš sagaida mācekli? Kurš parāda viņa/-s darba vietu?



Vai kontaktpersona(-s) un iekšējais uzņēmuma instruktors(-i)
ir birojā pirmajā mācekļa dienā?



Pārliecinieties, ka māceklis ir nokārtojis obligātās instrukcijas par risku
novēršanu darba vietā vai, ja nepieciešams, viņš/-a to izdarīs,
pievienojoties uzņēmumam.



Pirmajā prakses dienā

5



Piezīmes



Mācekļa sagaidīšana
Sagaidiet mācekli. Ņemiet vērā, ka viņš/-a, iespējams, uztrauksies.
Mēģiniet atvieglot situāciju ar personīgām sarunām.



Uzņēmuma izrādīšana / telpas
Parādiet uzņēmuma telpas, lai māceklis gūtu pirmo iespaidu par
mācību uzņēmumu. Parādiet labierīcības. Iespējams, Jūsu māceklis
pirmajās dienās vēl ir kautrīgs un daži jautājumi var šķist apkaunojoši.



Ar IBW Austria (Institut für Bildungsforschung der Wirtschaft) atbalstu.

Iepazīstināšana ar komandu
Iepazīstiniet mācekli ar visiem saistītajiem darbiniekiem.
Pārliecinieties, ka māceklis zina, kuras ir viņa/ viņas kontaktpersonas.



Prakses apmācības ievads
Apspriediet prakses apmācību procedūru un galvenos uzņēmuma
iekšējos noteikumus (iekšējie noteikumi, pārtraukumi, pusdienas,
u.t.t.).



Iepazīstināšana ar darba vietu un sākotnējās profesionālās darbības
Sniedziet māceklim visu, kas tam ir nepieciešams, lai uzsāktu praksi
uzņēmumā (darba drēbes, paroles, u.t.t.).
Parādiet māceklim viņa (-s) darba vietu. Iesaistiet mācekli pirmajos
interesantajos, bet arī veicamajos uzdevumos.



Noslēgums: informatīva diskusija un perspektīva
Pirmās dienas noslēgumā pārskatiet to. Atbildiet uz jautājumiem.
Sniedziet pārskatu par to, kādi darbi tiek sagaidīti no mācekļa
turpmākajās dienās. Pārliecinieties, lai māceklis atstātu uzņēmuma
telpas ar pozitīvu sajūtu.



Pirmā diena: uzņemšanas plāns
Šo uzņemšanas plānu var izmantot, kad uzņēmumam pievienojas jauna persona. Tas atgādina
par visiem svarīgajiem aspektiem, kas ir jāapsver un jāapspriež mācekļa pirmajā dienā.
Vispārīgi Jums būtu jāuzņemas atbildība par mācekli tāpat, kā Jūs to darāt ar jaunajiem
darbiniekiem, un jāiepazīstina māceklis ar visiem svarīgajiem aspektiem, kas ir saistīti ar
uzņēmumu.
•
•
•
•
•
•

Uzņēmums: īss vēsturiskais pārskats.
Ar ko uzņēmums nodarbojas?
Uzņēmuma vērtības un misija.
Uzņēmuma darbības sfēras.
Kontaktu dati (piem., uzņēmuma instruktora vārds & funkcija, telefona numurs, e-pasts…).
Mācekļa darba vietas definēšana:
- Mērķis;
- Pozīcija (hierarhiskā atkarība);
- Profils;
- Uzdevumi;
- Pārraudzība un novērtējums;
- Tiesības un pienākumi.

Mācekļa darbības plāns uzņēmumā – uzraudzība
Šī veidne Jums palīdz pārbaudīt mācekļa prasmju apgūšanu.
Pirms prakses ir jādefinē prasmes saistībā ar profesionālās apmācības centru. Ir jābūt skaidram ar ko un ar kādiem resursiem tiks sasniegta katra kompetence
ar mērķi nodrošināt noteiktus mācību prakses rezultātus.
Pārraudzības datums

Tehniskās prasmes

Īstenotās aktivitātes

Kad?

Ar ko?

Resursi

Sasniegts

Apgūšanas
procesā

Nav apgūtas

Sociālās / Personiskās prasmes

Īstenotās aktivitātes

Kad?

Ar ko?

Resursi

Sasniegts

Apgūšanas
procesā

Nav apgūtas

Attieksmes prasmes

Iekšējā uzņēmuma
instruktora
paraksts:

Vieta un datums:

Īstenotās aktivitātes

Kad

Ar ko

Mācekļa paraksts:

Resursi

Sasniegts

Apgūšanas
procesā

Nav apgūtas

Veidne prasmju novērtējuma izsekošanai*
Šis rīks iespējo pastāvīgu mācību rezultātu sasniegumu, kas tika noteikti aktivitāšu plānā, novērtējumu. Novērtējums ir jāaizpilda uzņēmuma iekšējam
instruktoram.

Prasmes

Tehniskās prasmes
piem. konsultācija, sūdzības un sūdzību telefoniskā pārvaldība
Metodiskās prasmes
piem. spēja strādāt patstāvīgi
Sociālās prasmes
piem. aktīvi iesaistās
piem. izrāda motivāciju
piem. punktualitāte

Pirmā novērtējuma
datums

Otrā novērtējuma
datums

Trešā novērtējuma
datums

Papildu komentāri:

Profesionālās izglītības iestādes
skolotāja paraksts

Iekšējā uzņēmumaruktora
Mācekļa paraksts

Vieta un laiks

*Novērtējuma grafiks ir iepriekš jānosaka ik nedēļu, ik mēnesi, ik ceturksni, un tas pusēm ir jāparaksta.
Kopējais apguvēs un novērtēšanas laiks var atšķirties atkarībā no apgūstamajām zināšanām un kompetences līmeņa.

paraksts

Prakses uzraudzība un novērtēšana uzņēmumā
Šo instrumentu var izmantot, lai novērtētu uzdevumu apgūšanu, kas ir tikusi paredzēta aktivitāšu plānā.
Moduļi un apmācību aktivitātes, kā arī novērtējuma kritēriji tiek piemēroti saskaņā ar uzņēmuma prasībām.
Šis novērtējums ir jāizpilda uzņēmuma iekšējam instruktoram.

Piemēram:
APMĀCĪBU MODULIS: SAZIŅA UN KLIENTU APKALPOŠANA
Apmācību aktivitātes

Novērtējums

Konsultācijas, sūdzības un sūdzību telefoniska
pārvaldība

Ļoti piemērots

Diezgan piemērots

Piemērots

Nepiemērots

Klātienes konsultācijas, sūdzības un to
pārvaldība

Ļoti piemērots

Diezgan piemērots

Piemērots

Nepiemērots

Dokumentu izstrāde

Ļoti piemērots

Diezgan piemērots

Piemērots

Nepiemērots

PĒC PRAKSES

Profesijas gala novērtējums – novērtējamie aspekti
Lai apspriestu un novērtētu prakses procesu un vadību, prakses beigās ir jābūt novērtējumam. No otras puses, uzņēmums vērtē mācekli un viņa sasniegumus
sociālajā un tehniskajā līmenī. Ir svarīgi, lai tiktu sniegts skaidra atgriezeniskā saite ar noteiktiem piemēriem. No otras puses, šis gala novērtējums ir arī
iespēja gan māceklim, gan instruktoram apmainīties ar uzskatiem, kā arī sniegt ieteikumus, lai uzlabotu profesionālās izglītības sistēmu.

Novērtējums no uzņēmuma puses
Ļoti veiksmīgi
Diskusija par mācekļa stiprajām pusēm.

Diskusija par apmācāmā integrēšanu uzņēmumā un darba grupā

Diskusija par mācekļa iniciatīvas uzņemšanos

Diskusija par mācekļa atbilstību darba plānam

Diskusija par mācekļa efektivitāti tam piešķirto uzdevumu izpildē

Veiksmīgi

Ne pārāk
veiksmīgi

Neveiksmīgi

Papildu komentāri

Diskusija par mācekļa spēju

Diskusija par apmācāmā apņēmību un entuziasmu

Diskusija par mācekļa pašvērtējumu

Instruktors sniedz padomus par mācekļa darbību, no kuriem māceklis
var gūt labumu turpmākajā prakses periodā.

Instruktors norāda, vai māceklim ir iespēja tikt nodarbinātam
uzņēmumā. Kas viņam/ viņai būtu jādara, lai saglabātu vai
paaugstinātu savas iespējas?

Zemāk esošā tabula ļauj uzņēmumam novērtēt mācekli pēc moduļa saskaņā ar katram modelim atbilstošajām prasmēm.

Profesionālās un tehniskās prasmes, kas ir saistītas ar
praksi uzņēmumā
[Nosaukums MODULIS 1]
[Nosaukums MODULIS 2]

Novērtējums

Mācekļa novērtējums
Ļoti veiksmīgi
Diskusija par mācekļa individuālo pieredzi prakses laikā

Diskusija par infrastruktūru (telpas, aprīkojums) un
organizatoriskajiem aspektiem prakses laikā

Diskusija par mācekļa profesionālajiem izaicinājumiem, personīgo
atbildību vai apmācību uzdevumiem viņa/ viņas prakses laikā
uzņēmumā
Māceklis dalās ar savu personīgo apmierinātību attiecībā uz savu
prakses laiku
Māceklis sniedz ieteikumus MVU darbības uzlabošanai

Veiksmīgi

Ne pārāk
veiksmīgi

Neveiksmīgi

Papildu komentāri
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