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KOPSAVILKUMS
Projektu īsteno: VISC

Projekta īstenošanas laiks:
2016.gada 24.novembris – 2022.gada 31.decembris
MK noteikumi pieņemti 11.05.2016.

Kopējais finansējums:
EUR 6 086 507
ESF finansējums EUR 5 173 530, valsts budžeta finansējums EUR 912 977

Projekta mērķis
Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā
personāla vispārējo prasmju un profesionālās kompetences pilnveidi.

Sadarbības partneri:
Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD)
Profesionālās izglītības kompetences centri (PIKC)

KOPSAVILKUMS
Projekta mērķa grupa
Profesionālās izglītības iestāžu pedagogi, prakses vadītāji, amata
meistari, darba vidē balstītu mācību vadītāji, direktori, to vietnieki
un citi administrācijas pārstāvji, nozaru un konventu pārstāvji.

Iznākuma rādītāji:
5416 (pēc 2018.gada 5775) personas, kas saņēmušas ESF atbalstu
mācībām
(No tām 860 uz 2018.gada 31.decembri)

Rezultāta rādītāji:
4153 (pēc 2018.gada 4428) kvalifikāciju ieguvušās personas

AKTIVITĀTES un DARBĪBAS
1. Efektīva pārvaldība – 500 personas
Darbības: semināri, darba grupas, diskusijas, konsultācijas stratēģiju un
cilvēkresursu plānu izstrādē; administratīvajās un vadības kompetencēs,
digitālajai pratībai

2. Vispārējo prasmju un profesionālās kompetences pilnveide – 3500
personas
 Vispārējās pamatprasmes
 Profesionālās prasmes un kompetences
 Pedagoģiskā kompetence (tai skaitā 72h programma)
 Aprobācija
Darbības: darba grupas; diskusijas; atbalsts aprobācijas ekspertiem; mācību,
praktiskās darbības, pieredzes apmaiņas, nozares izpētes semināri; kursi;
konsultācijas par aprobācijas norisi, atgriezeniskā saite.
Praktiskās darbības semināri, izmantojot arī ERAF iekārtas, aprīkojumu
Izejvielu un materiālu nodrošināšana apmācību veikšanai uz PII iekārām.

AKTIVITĀTES un DARBĪBAS
3. Stažēšanās – 1375 personas
Darbības: stažēšanās programmas LV un EU, mentoru piesaiste

4. Mentorings jaunajiem pedagogiem – 100 personas
Darbības: Mentoru (pieredzējušu pedagogu) darbības atbalsts, konsultācijas,
darba grupas

5. Kapacitātes palielināšana profesionālās izglītības kvalitātes
novērtēšanā un eksaminācijā – 300 personas
Darbības: mācību semināri, praktiskās darbības semināri

SAISTĪBA AR CITIEM PROJEKTIEM
SAM 8.5.2.
Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai
(MK noteikumi Nr.262)

Projekta īstenotājs: VISC; Projekts uzsākts 19.12.2016.
SAM 8.4.1.
Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci (MK noteikumi Nr.474).
Projekta īstenotājs: VIAA
SAM 8.5.1.
Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē
balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā (MK noteikumi Nr.483).
Projekta iesniedzējs: LDDK
SAM 8.1.3.
Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu (MK noteikumi Nr.249).
ERAF projekti, kas paredzēti profesionālo izglītības iestāžu infrastruktūras modernizēšanai,
nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot
profesionālās izglītības pieejamību.

SEMINĀRU, KURSU TĒMAS
Tēmu izvēle būs sadarbībā ar:
1. Izglītības un zinātnes ministriju, Ekonomikas ministriju u.c.iesaistītajām
ministrijām, Valsts izglītības satura centru;
2. Sadarbības partneriem: PII direktoriem, to vietniekiem un citiem PII
administrācijas pārstāvjiem, pedagogiem;
3. Darba devējiem, prakses vadītājiem, amata meistariem, konventu un
nozaru pārstāvjiem, nozaru asociācijām un citiem sociālajiem
partneriem.

PROJEKTA ĪSTENOŠANA
1.Aktivitāte
Semināru cikls no 4 daļām – PII direktoriem, administrācijas pārstāvjiem un
personām, kuras PII veic personāla attīstības koordinēšanu.
Ciklā ir 4 semināri:
1.daļa "Pārmaiņu vadība"
2.daļa "Personāla vadības stratēģijas pamatu izstrāde"
3.daļa "Cilvēkresursu kapacitātes celšanas pasākumu kopums"
4.daļa "Cilvēkresursu attīstības plāna īstenošanas mehānisms”
Notikuši 5 semināri Rīgā ar kopējo dalībnieku skaitu vairāk kā 100 dalībnieku

PROJEKTA ĪSTENOŠANA
2.Aktivitāte
• B programma “Pedagoģija profesionālās izglītības sistēmas darba vidē
balstītu mācību vadītājiem, prakšu vadītājiem un amata meistariem”
(72 stundas – 1/3 daļa neklātienē).
Kursu īstenos augstākās izglītības iestāde
Plānots iesaistīt 150 – 200 (~ 10 grupas) darba vidē balstītu mācību vadītājus
prakšu vadītājus un amata meistarus no 2017.gada marta/aprīļa līdz
2018.gada jūlijam/augustam
• Nozaru profesionālās kompetences pilnveides semināri.
Jau ir īstenoti semināri lauksaimniecības un ķīmijas nozaru pedagogiem. Līdz
gada beigām plānots vismaz 1 pasākums katrā nozarē.

PROJEKTA ĪSTENOŠANA
2.Aktivitāte (turpin.)
• A programmas kursi "Pāreja uz sasniedzamajiem rezultātiem (learninga
outcomes) balstītu izglītības procesu" (36 stundas).

2016.gada nogalē 4 mācību grupas no VISC.
Tiks izvērtēti dalībnieku priekšlikumi un ieteikumi, papildināts un uzlabots
kursu programmas saturs, atlasīti lektori, iekļaujot arī pārstāvi/jus no
profesionālās izglītības iestādēm ar praktisko darba pieredzi modulāro
izglītības programmu īstenošanā.
Plānots mācīt ~ 1000 profesionālās izglītības iestāžu pedagogus no
2017.gada marta/aprīļa līdz 2018.gada oktobrim/novembrim (40 grupas x
25 dalībnieki).

PALDIES!
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