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SIA „Studio ABC” valdes locekle      Sandra Ģeida 

DARBA KĀRTĪBA 

09.03.2023. 

10:00 – 12:30 (pārtraukums 11:30-11:45)  

1. Darba vidē balstītas (turpmāk- DVB) mācības – kas tās ir? 
1.1. Kas ir DVB mācības? DVB mācību mērķi. Normatīvais regulējums. Pienākumi 

un uzdevumi katrai pusei DVB mācībās. 
1.2. DVB mācību regulējošie normatīvie akti, to piemērošana. 
1.3. Kvalitatīvi DVB mācību priekšnosacījumi. Kvalifikācijas prasības: nozaru 

kvalifikāciju struktūras, profesiju standarti. Individuālo mācību plānu izstrāde, 
DVB mācību plānošana kopā ar izglītības iestādes pārstāvi. 

1.4. DVB mācību dokumentācija. 
1.5. Soļi DVB mācību uzsākšanai un īstenošanai. 
1.6. DVB mācību norise. DVB mācību vadītāju loma. Izglītojamā ievadīšana darbā. 

Izcils un pārliecinošs DVB mācību vadītājs – kādam tam jābūt?   
1.7. Darba drošības prasības. Ievadinstruktāža. Praktiski piemēri. 
1.8. Kādi dokumenti jāaizpilda DVB mācību noslēgumā? 
1.9. Atgriezeniskā saite, DVB mācību un audzēkņa novērtēšana 

12.30 – 13.30 pusdienu pārtraukums 
13.30 -14.15 

2.  Nākotnes prakse – kas tā ir? (Oskars Putniņš no Edy365) 
 2.1.  Iespēja tikt pie labākajiem praktikantiem 
 2.2.  Elektroniskā dienasgrāmata - ērta un vienkārša praktikantu apmeklējuma 
kontrole, pārvaldība 
 2.3. Elektroniskās sistēmas priekšrocības darbu pārvaldībai un dokumentācijas 
izveidei 
14:15 -16.45 

TURPINĀJUMS 1. NODAĻAI 

1.10. Izmaksas un ieguvumi no DVB mācību īstenošanas. Ko iegūst katra puse – 
audzēknis, skola, uzņēmums? 

1.11. Līdz šim paveiktais DVB, rezultatīvie rādītāji, LDDK ieguldījums DVB attīstībā. 
1.12. Dokumentācija realizējot DVB – atskaišu formas, to iesniegšanas kārtība 
1.12. Kā pareizi aizpildīt, projekta dokumentāciju, praktiskie piemēri, biežāk pieļautās 

kļūdas. 
1.13. Praktiskie uzdevumi dokumentācijas aizpildīšanā, diskusijas, jautājumi 

16.45 -17:00 
3. Noslēguma aptauja (tiešsaistē) 
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10.03.2023. 
10:00 – 16.10 lekcija/praktisks darbs/diskusijas 
2. Mācību plānošana un organizācija 

2.1. Kā sasniegt mērķi? Metodes un līdzekļi. Praktisko uzdevumu demonstrēšana. 
Darba uzdevumu izmantošana mācībām. 

2.2. Kā motivēt mācīties? Uz iedrošināšanu balstīta prasmju apgūšana. “Mācīties 
darot!” – kā tas strādā? Uz mācīšanās rezultātiem vērstas mācības. Praktiski 
piemēri. 
11.25-11.35 -pauze  

2.3. Izglītojamā prasmju demonstrēšana. Kā demonstrēt savas prasmes? Kā pārdot 
savas prasmes? 

2.4.  Laika menedžments. 
3. Komunikācija un sadarbība 

3.1. Komunikācijas pamatlikumi un veidi. Kā runāt un klausīties? 
13.00 13.30.- pusdienu pārtraukums 

3.2. Pusaudžu un jauniešu psiholoģiskais raksturojums. Paaudžu iespējas un 
lamatas. Padomi darbā ar dažādiem izglītojamajiem. 

3.3. Cilvēka emocijas un to vadība-emocionālā inteliģence. Audzēkņu personības 
audzināšana un pašaudzināšana: mācību motivācija. 

3.4. Saskarsme – kā atbalstīt audzēkni DVB mācību laikā? 
3.5. Saskarsme un komunikācija ar izglītības iestādi. 

14.50- 15.00- pauze 
3.6. Konfliktu veidi un to risināšanas metodes. Praktiski piemēri, lomu spēles. 
3.7. Konstruktīva kritika – kā pateikt, lai neaizvainotu? 
3.8. Kā sadarboties? (audzēknis, vecāki/aizbildņi, izglītības iestāde, uzņēmums) 
3.9. Individuālās konsultācijas. 

4. Noslēguma aptauja (tiešsaistē) 

 


