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1 Ievads 

Vadlīnijas virtuālām un starptautiskām praksēm profesionālās izglītības iestādēs ir paredzētas, lai aprakstītu 

prakšu īstenošanu, sākot ar pamata jēdzieniem par īstenojamām procedūrām, lietderīgiem instrumentiem, 

līdz pat informācijai par papildus ieviestiem jaunākiem instrumentiem, piemēram starptautiskas prakses, 

izmantojot mobilitāti. 

Tēmas aktualitāte un tās inovatīvums var piedāvāt kompetentajām iestādēm tēmas un padomus, kas 

noderīgi, lai izprastu un pielāgotu atbilstošu likumdošanu un procesuālās darbības. 
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1.1 – Prakses raksturojums 

Prakses pieredze profesionālajā izglītībā ir būtiska profesionālās pilnveides prasība. Pāreja no skolas vai 

universitātes uz darba tirgu ir samērā pretrunīgs uzdevums, kas rada problēmas ar profesijas izvēli, jo 

jāpieņem varāki lēmumi par tālāko profesionālo darbību. Šīs pārejas kvalitāte lielā mērā būs atkarīga no 

studentu iesaistīšanās savā izglītībā un to kompetenču attīstīšanā, kas ir noderīgas darba tirgum. 

Praksi var iziet skolas laikā vai universitātē (kā "studiju programmas prakse"), vai arī pirmo reizi iekļauties 

darba tirgū pēc izglītības iegūšanas. Prakses ilgums ir atšķirīgs (kā "ārpus nodarbību prakse"). Prakse var 

būt nepilna vai pilna laika slodze, apmaksāta vai neapmaksāta. Prakses galvenais mērķis ir nodrošināt 

praktikantus ar jēgpilnu pieredzi, kas uzlabo nodarbinātības iespējas un viņu prasmes. 

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir analizēt prakšu attīstību globālā līmenī (starptautiskās prakses) un augsto 

tehnoloģiju sistēmā, kas ļauj iztikt bez fiziskas klātbūtnes darba vietā (virtuālas prakšu vietas) un palielināt 

iespēju kontaktēties gan ar studentiem, gan uzņēmumiem. 

 

Tādēļ šādas praksēs izmanto tehnoloģijas, kuras jau ir zināmas tradicionālo prakšu īstenošanai, kā arī 

zināšanu, prasmju un iemaņu saturs, ko praktikants var pilnveidot praktiskās pieredzes apgūšanas laikā. 

Virtuālās un starptautiskās prakses tiks analizētas, ņemot vērā ierobežojumus saistībā ar izglītības saturu, 

izslēdzot visas tās aktivitātes, kas prasa klātbūtni uzņēmumā, piemēram, ražotnē, kamēr mācību aktivitātēm 

būs priekšrocība. 

 

Eiropas Komisija ir uzticējusi Publiskās Politikas un Vadības Institūtam un Jaunatnes Politikas Laboratorijām 

izpētīt Erasmus+ jauniešu virtuālās apmaiņas programmu iespējas. Virtuālās apmaiņas programmas 

papildina reālās mobilitātes programmas, piedāvājot jauniešiem tiešsaistes piekļuvi gandrīz tiem pašiem 

ieguvumiem. 

 

 

Tiešsaistes resursi  

Darba devēju resursi  
http://www.internships.com/employer/resources/setup/12steps  

12 soļi, lai izveidotu prakšu programmu: Prakses programmas īstenošana var likties biedējoša: Kāds ir jūsu 

pirmais solis? Kāds ir nākamais solis? Un kā var zināt, ka jūsu uzņēmums var piedalīties prakses 

programmā? 
 

 

Operatīvie rīki 

Virtuālā prakse dokumentālas informācijas lasīšanai un apkopošanai   
http://www.internships.com/  
Internships.com ir pasaulē lielākā prakses piedāvājuma tirgus vieta, kas apvieno studentus, darba devējus 

un augstākās izglītības iestādes vienā centralizētā vietā. 

 

1.2 – Profesionālo izglītības iestāžu loma  

Profesionālās un tehniskās izglītības galvenais mērķis: nodrošināt ar zināšanām, prasmēm un praktiskām 

iemaņām, kas nepieciešamas konkrētai profesijai. No otras puses, galvenā funkcija ir piedāvāt izglītību, kas 

tālāk nodrošina cilvēkam finansiālus ienākumus, un ar to padara viņu sabiedrībai sociāli un ekonomiski 

http://www.internships.com/employer/resources/setup/12steps
http://www.internships.com/
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noderīgu. Profesionālajai un tehniskajai izglītībai ir saistība ar valsts ekonomikas attīstību un cilvēku darba 

kvalitāti. Šī iemesla dēļ attīstītajās valstīs profesionālajai un tehniskajai izglītībai ir īpaša nozīme. Lai panāktu 

spēcīgāku ekonomiku un straujāku sociālo attīstību attīstītajās valstīs, ir jānodrošina kvalificēts darbaspēks. 

Tādēļ tiek pieliktas pūles, lai attīstītu profesionālo un tehnisko izglītību. 

 

Daudzās valstīs profesionālās izglītības iestādēm ir izšķiroša loma kvalificētu cilvēkresursu veidošanā. 

Profesionālās izglītības izglītojamo mērķis ir iegūt vairāk teorētisko zināšanu nekā strādniekiem ar 

konkrētām prasmēm un vairāk praktiskas iemaņas nekā inženieriem ar augstskolas diplomu. Izglītības 

programmās izglītojamajiem jāpavada daļa no viņu izglītībai paredzētā laika, kas ir divi vai trīs mēneši, 

praksē uzņēmumos. Tā ir nepieciešama studiju sastāvdaļa. Studenti apgūst dažādu pieredzi laika periodā, 

kad tie atrodas uzņēmumos. 

Profesionālās izglītības iestāde ir izglītības iestāde, kas iekļauj praksi studiju procesā. Tā kā prakse ir darbā 

balstīta mācību metode, nepieciešams sagatavot dokumentus un izstrādāt prakses saturu praksei notiekot 

gan realitātē, gan virtuāli. Profesionālās izglītības iestāde atbild par prakses līguma noslēgšanu, kas ir 

atskaites punkts gan uzņēmumam, gan praktikantam, tā veic kontroles aktivitāti par procesa atbilstību.  

 

Profesionālās izglītības iestādes specifiskie uzdevumi: 

- Izstrādā līguma nosacījumus ar uzņēmumu, pārbaudot uzņēmuma un mācību iestādes juridisko datu 

atbilstību un reglamentējošos aspektus, kas reglamentē prakses periodu. 

- Izstrādā prakses prasības, iekļaujot prakses īstenošanas mērķus un metodes, kā arī ietver praktikanta 

personas datus un nepieciešamo informāciju par prakses gaitu. 

- Pārliecinās, ka uzņēmums ieceļ prakses vadītāju, kurš vada praktikantu soli pa solim. 

- Nozīmē prakses vadītāju savā institūcijā, kas nodrošina nepieciešamo palīdzību prakses laikā 

praktikantam un uzņēmumam. 

- Kontrolē, vai praktikants ir nodrošināts pret nelaimes gadījumiem un ir civiltiesiskās atbildības 

apdrošināšana. 

 

 

 Tiešsaistes resursi 

Profesionālās izglītības un apmācības loma 
http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/changing-nature-and-role-vocational-education-and-training-

europe  
Pētījums palīdz labāk izprast Eiropas profesionālās izglītības un apmācības pārmaiņas 28 ES dalībvalstīs. 

 

Izmaiņas profesionālā izglītībā un apmācībā Eiropā. 

http://www.cedefop.europa.eu/fr/publications-and-resources/publications/5563  
Dokumenta mērķis ir apkopot zinātniskos centienus definēt vai izskaidrot profesionālo izglītību un apmācību 

un izstrādāt teorētisku modeli, lai analizētu nacionālās profesionālās izglītības institūciju definīcijas vai 

koncepcijas un to, kā tās laika gaitā ir mainījušās.  

 

Operatīvie rīki 

Prakses loma augstākajā izglītībā 

https://www.asee.org/documents/sections/middle-atlantic/fall-2009/01-The-Role-Of-Internships-In-Higher-

Education.pdf 
Atslēgas vārdi: prakse, pieredzes izglītība, darbā balstīta izglītība, ieskats prakšu organizēšanas vēsturē.   

 

http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/changing-nature-and-role-vocational-education-and-training-europe
http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/changing-nature-and-role-vocational-education-and-training-europe
http://www.cedefop.europa.eu/fr/publications-and-resources/publications/5563
https://www.asee.org/documents/sections/middle-atlantic/fall-2009/01-The-Role-Of-Internships-In-Higher-Education.pdf
https://www.asee.org/documents/sections/middle-atlantic/fall-2009/01-The-Role-Of-Internships-In-Higher-Education.pdf
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1.3 – Praktikantu atlase 

Prakses organizēšanai, vai tā ir reāla vai virtuāla praksi, ir jānosaka iespējamās mērķgrupas. Gan studiju 

plānos iekļautā, gan ārpus studiju procesa realizētā prakse tiek organizēta kā profesionālā izglītība ārpus 

mācību iestādes reālajā darba vidē, un tās mērķis ir radīt saikni starp apmācību un profesionālo prasmju 

apgūšanu, kas nepieciešama darba tirgū. Kas var piedalīties praksē? Nepastāv vecuma ierobežojums 

prakses veikšanai uzņēmumā. Tomēr nepieciešams precizēt prakses beigu termiņu. 

Kandidāti var būt: 

• Tehnisko un profesionālo institūciju studenti; 

• Jaunie mācekļi; 

• Absolventi, viena gada laikā pēc grāda iegūšanas; 

• Profesionālās izglītības centru studenti. 

 

Tradicionāli, ar starptautisko praksi mēs saprotam Erasmus+ profesionālās izglītības mobilitātes 

programmu, t.i, Eiropas Komisijas programmu, kas atbalsta prakses pieredzi iegūšanu citās valstīs, tās ir 

paredzētas mācekļiem, tehnisko un profesionālo mācību iestāžu audzēkņiem, profesionālo mācību centru 

audzēkņiem un absolventiem ne vēlāk kā vienu gadu pēc grāda iegūšanas. Starptautisko prakses pieredzi 

šiem dalībniekiem veido mācību laiks un / vai darba pieredze, kas tiek veikta uzņēmumā vai mācību iestādē 

kādā citā valstī, kas piedalās programmā vai kustībā, kas ietver mācību veidus darba kontekstā. 

 

Tādēļ inovatīvais elements, kas ir mūsu apraksta mērķis, ir prakses īstenošana virtuālajā un starptautiskā 

veidā, līdz ar to jauninājums attiecas uz praktikanta atlases procedūru. Atlases mērķis ir noteikt saņēmēja 

profilu, kas ir piemērots uzņēmumam attiecībā uz prasmēm un zināšanām, kas nepieciešamas saistībā ar 

uzņēmuma vajadzībām un paredzamo attīstību. 

 

Ja prakses realizēšanai iespējams finansējums, piemēram, kā Erasmus+ programmā, profesionālās 

izglītības iestādei, kas piešķir praksi ar attiecīgo grantu, ir obligāti publicēt paziņojumu par konkursu atlasei 

dalībai praksē un izmantot šādus atlases kritērijus, vērtējot kandidātu sasniegumus: 

• Informācija CV un / vai vidējā atzīme studiju kursos; 

• Informācija par iepriekšējo apmācību un prakses pieredzi; 

• Svešvalodu zināšanu apliecinājumi, kas dokumentēti atbilstošos sertifikātos. 

 

Atlasi var veikt, izmantojot speciālas interneta platformas, kurās profesionālās izglītības iestāde reģistrē 

kandidātu CV un iniciatīvā iesaistīto uzņēmumu profilus, un kas ir saistītas ar profesionālās izglītības iestādi, 

jo ir pieejama praktikantam. 

 

Virtuālās un starptautiskās prakses kandidāts būs tas, kurš, atbilst prasībām, ko nosaka Eiropas, nacionālie 

vai reģionālie attiecīgie noteikumi (piemēram, gada laikā kopš grāda piešķiršanas utt.), kā arī kam ir 

atbilstošas IT un valodas prasmes prakses realizēšanai, kam piemīt labas prasmes sazināties ar moderniem 

saziņas līdzekļiem un labas organizatoriskās spējas darbā, jo tas tiks veikts attālināti un individuāli, bet ar 

pienākumu ievērot uzņēmuma, kurā ir paredzēta prakse, prasības. 
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Tiešsaistes resursi 

Atvērts uzsaukums stipendijām praksēm ārzemēs  

http://stage-placement.unitn.it/studenti/borse-di-studio-tirocini-all-estero-bando-aperto  
Prasības pieteikumam uz stipendijām praksei ārzemēs. 

 

Iespējas praksei ārzemēs  

http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/ 

„Eures FVG“, reģionālais dienests, kas meklē vai piedāvā darbu ārzemēs, piedāvājot dažādas darba un 

prakses iespējas Eiropā. 
 

Operatīvie rīki  

Paziņojums pieteikties virtuālajai praksei  

http://www.ofci.fr/traineeship-at-

ofci/?gclid=Cj0KCQiAkZHTBRCBARIsAMbXLhFuJuODi5sP2UhnAQ7ZxInvRHNtFp0cVdqV2NVKRSqJi6rwT

Slm49YaAkynEALw_wcB  

Vai esat jauns cilvēks vai students, kas meklē jaunus izaicinājumus, vēlas iemācīties kaut ko jaunu 

interesantā veidā, uzzināt vairāk par sevi un iegūt jaunus draugus? Kā rīkoties, lai tas viss notiktu Francijā, 

un jūs varētu saņemt par to samaksu? 

 

 

 

1.4 – Uzņēmumu izvēle 

Uzdevumi un darbības, ko kandidāts var veikt uzņēmumā, jāformulē precīzi. Virtuālās un starptautiskās 

praksē uzņēmumam, kas var pieteikties šādai pieredzei, jāspēj sastādīt un saplānot darbības, kurām nav 

nepieciešama fiziska klātbūtne uzņēmumā, kā arī nepieciešams nodrošināt minimālu sanāksmju skaitu tikai 

nolūkos apstiprināt veiktās darbības. 

Uzņēmumā jābūt personālam, kas spēj sazināties ar praktikantu uzņēmuma valsts valodā vai angļu valodā, 

un viņam ir jābūt atbilstošām IT prasmēm, lai praksē paredzētie uzdevumi būtu veiksmīgi. 

Uzņēmumi, kuri uzrunājami virtuālai un starptautiskai praksei, noteikti ir tie, kas iegūti tīmekļa meklēšanas 

rezultātos un reģistrēti īpašās platformās, kas garantē sabiedrības informētību par uzņēmumu, izmantojot 

publiski pieejamu informāciju: 

 Interneta portālos 

 Profesionālo organizāciju mājas lapās 

 Dažādas profesionālās asociācijas piedāvā informāciju par praksēm savās mājas lapās vai interneta 

publikācijās. 

 Tirdzniecības Kamerā 

 Pasaules valstu tirdzniecības kameras, parasti tajās ir atrodami uzņēmumu saraksti  

 Ziņu mēdiji 

 Izmantojiet drukātos un apraides plašsaziņas līdzekļus, lai tiktu galā ar pašreizējo potenciālo 

praktikantu sponsoru darbību. Laikraksti, žurnāli, televīzijas un radio tīkli var radīt idejas un sniegt 

informāciju par jaunākajām tendencēm un jaunām organizācijām. 

 Valsts nodarbinātības aģentūras 

 Valsts nodarbinātības aģentūras dažādos ekonomikas sektoros. 

 

Saskaņošana starp uzņēmumu un praktikantu, lai viņu izvēle būtu kā saskarsmes punkts starp kandidāta 

http://stage-placement.unitn.it/studenti/borse-di-studio-tirocini-all-estero-bando-aperto
http://europedirect.comune.trieste.it/opportunita-di-mobilita-allestero/
http://www.ofci.fr/traineeship-at-ofci/?gclid=Cj0KCQiAkZHTBRCBARIsAMbXLhFuJuODi5sP2UhnAQ7ZxInvRHNtFp0cVdqV2NVKRSqJi6rwTSlm49YaAkynEALw_wcB
http://www.ofci.fr/traineeship-at-ofci/?gclid=Cj0KCQiAkZHTBRCBARIsAMbXLhFuJuODi5sP2UhnAQ7ZxInvRHNtFp0cVdqV2NVKRSqJi6rwTSlm49YaAkynEALw_wcB
http://www.ofci.fr/traineeship-at-ofci/?gclid=Cj0KCQiAkZHTBRCBARIsAMbXLhFuJuODi5sP2UhnAQ7ZxInvRHNtFp0cVdqV2NVKRSqJi6rwTSlm49YaAkynEALw_wcB
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vēlmēm un uzņēmuma raksturīgām pazīmēm. 

Tikai šā procesa beigās būs iespējams parakstīt prakses līgumu, kurā tiks izskaidroti visi pušu pienākumi un 

paredzamie rezultāti.  

 

Tiešsaistes resursi 

Atrodi prakses vietu uzņēmumā 

https://www.uniroma1.it/it/node/24597 
Šī sadaļa ir veltīta prakses piedāvātāja uzņēmuma izpētei, lai piedalītos Erasmus+ mācību prakses 

uzsaukumos. Tur ir visa informācija, kas saistīta ar pieteikumu, par oficiālo atsauces dokumentu uzskatāms 

paziņojums. 

 

1,000+ Virtuālās praksas piedāvātās vakances | LinkedIn 
https://in.linkedin.com/jobs/virtual-internship-jobs  

Daži praktikanta ikdienas pienākumi ietver augstas kvalitātes satura izveide, izmantojot VR un 3D 

tehnoloģijas. 

 

 

Operatīvie rīki  

Attālināta uzņēmumu meklēšana  

http://www.internships.com/business/virtual  

Virtuāla platforma, lai atrastu virtuālu “Discover Business” praksi, kas atbilst jūsu karjeras mērķiem. Meklē 

prakses darba vietas pēc profesijas un karjeras iespējām tieši tagad mājas lapā Internships.com. 

 

 

1.5 – Kā organizēt praksi 

Labas prakses realizācija ir atkarīga no vairākiem savstarpēji saistītiem faktoriem. 

Profesionālās izglītības iestādei rūpīgi jāpārbauda svarīgie prakses elementi, proti: 

- Praktikanta raksturojums: studiju aspekti, rakstura īpašības un praktikanta cerības, motivācija, kas 

veicina prakses realizāciju 

- Kritēriji uzņēmuma vai organizācijas izvēlei praksei: uzņēmuma vai prakses vietas organizācijas 

stabilitāte ir sevišķi būtiska, veicot vairākkārtējas pārbaudes  internetā un izmantojot rekomendācijas 

par citām praksēm, atbilstoša personāla pieejamība prakses vadītāja pienākumu pildīšanai, kas 

varētu nesakrist ar uzņēmuma īpašnieku vai vadītāju; 

- Prakses projekta konsekvence un nopietnība: pasniedzējs to ir pārbaudījis (apraksts, struktūra 

un ilgums atbilst prasībām); 

- Palīdzība loģistikas un procesuālajos aspektos, kā arī atbilstošas stipendijas nodrošināšana vai 

izdevumu atlīdzināšana; 

- Piemēroti monitoringa instrumenti, kas ļauj profesionālās izglītības iestādei un uzņēmumam 

iejaukties, ja pastāv pretruna starp plānotās un ar līgumu parakstītās prakses īstenošanu. 

 

Prakses organizēšanai uzņēmumā nepieciešami trīs komponenti: 

- Profesionālās izglītības iestāde 

- Praktikants  

- Prakses vadītājs uzņēmumā 

 

Prakses uzstādījums ir, ka uzņēmumam un profesionālās izglītības iestādei ir jānozīmē prakses vadītāji, kas 

https://www.uniroma1.it/it/node/24597
https://in.linkedin.com/jobs/virtual-internship-jobs
https://in.linkedin.com/jobs/virtual-internship-jobs
http://www.internships.com/business/virtual
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nodrošina prakses veiksmīgu rezultātu gan reālajā, gan virtuālajā praksē.  izglītības iestādes nozīmētais 

prakses vadītājs uzrauga prakses iziešanas procedūru uzņēmumā, savukārt prakses vadītājs no uzņēmuma 

puses pārrauga prakses apmācības funkciju izpildi, atbalstot praktikantu iemaņu apgūšanas procesā. 

Svarīgi ir savlaicīgi konstatēt gadījumu, ja praktikants netiek pietiekami iesaistīts aktivitātēs uzņēmumā, 

parasti tas notiek, ja uzņēmums praktikantu nenodarbina un pilnībā neizpilda prakses apmācības prasības.  

Virtuālās prakses gadījumā prakses vadīšana notiks ar IT palīdzību, lietojot tādus komunikācijas 

instrumentus kā e-pastus, interneta platformas, kas dod iespēju sekot un uzraudzīt darbu, kā arī dot 

padomus, direktīvas vai sniegt nepieciešamo informāciju. 

 

 

Tiešsaistes resursi 

Kā iziet praksi Eiropā un visā pasaulē? 

http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1176/ISFOL_Benini_Stage%20Europa_2015.pdf?sequence

=1 

Interneta mājas lapa Job & Orienta, Verona Fiere – Casa del Welfare Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali.  

 

Kā kļūt par perfektu praktikantu? “The Balance” 

www.thebalance.com/the-perfect-intern-1986756  

Viens no prakses galvenajiem pozitīvajiem rezultātiem ir darba nodrošināšana, tādēļ svarīgi zināt, ko 

sagaida darba devēji, kad meklē atbilstošu kandidātu vakancei.   

 

Operatīvie rīki  

Starptautiskās prakses | Erasmus Programme+ 

http://www.erasmusprogramme.com/international_internships.php  

Mājas lapa par starptautisko prakšu lomu pieredzes iegūšanai citā valstī, kas var nospēlēt nenovērtējamu 

lomu studentu dzīvē. 

 

http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1176/ISFOL_Benini_Stage%20Europa_2015.pdf?sequence=1
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/handle/123456789/1176/ISFOL_Benini_Stage%20Europa_2015.pdf?sequence=1
http://www.thebalance.com/the-perfect-intern-1986756
http://www.erasmusprogramme.com/international_internships.php
http://www.erasmusprogramme.com/international_internships.php
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2 Prakses līgumi  

Praksei nepieciešams noslēgt līgumu starp ieinteresētajām pusēm. Prakses līgums regulē prakses 

pedagoģisko un organizatorisko saturu. Šajā nodaļā tiks aprakstīti galvenie dokumenti, kas nepieciešami 

virtuālai starptautiskai praksei. 

 

2.1 –Prakses veidi 

 

Virtuālā prakse uzņēmumā ir profesionālās apmācības periods, kas nodrošina augsta līmeņa iespēju gūt 

pieredzi darba vietā un uzņēmējdarbības vidē. Prakses laikā praktikants apgūst profesionālas iemaņas, jo 

studiju kursi, kas piedāvā teorētiskas zināšanas, nenodrošina praktisku iemaņu apguvi. Turklāt prakse 

uzņēmumā ir lietderīga, lai studenti noskaidrotu, vai darba joma atbilst viņu vajadzībām.  Saskaņā ar 

likumdošanu, arī virtuālajā praksē prakses iniciators ir trešā puse, t.i., organizācija vai izglītības iestāde, kas 

ir tāds kā starpnieks starp uzņēmumu un praktikantu, un kas arī organizē prakses monitoringu. Ja trešā 

puse nav izglītības iestāde, tad tai jāsaņem akreditācija no atbildīgās ministrijas, un / vai jāsaņem reģionālā 

akreditācija vai atļauja aktivizēt prakses organizēšanu šī reģiona uzņēmumos. 

Ja prakses organizē personām ārpus izglītības sistēmas, tad prakses iniciators var būt Nodarbinātības 

Valsts Aģentūra, ko akreditē atbildīgā ministrija gan reģionālā, gan valsts līmenī. 

Ja prakses organizē izglītības sistēmas ietvaros, prakses organizators ir skola, universitāte vai 

apmācību iestāde, ko ir akreditējis attiecīgais reģions. Prakses organizatoram jāizpilda šādi uzdevumi: 

Tas sastāda prakses līguma tekstu ar uzņēmumu, pārbauda, ka līgumā iekļauti oficiālie dati par 

uzņēmumu un prakses iniciatoru, kā arī līgumā ietverti praksi regulējošie nosacījumi. Tas izveido prakses 

aprakstu, iekļaujot prakses mērķus un satura aprakstu, kā arī iekļauj informāciju par praktikantu. Katra 

posma sākumā nepieciešams līgums starp iniciatoru, uzņēmumu un praktikantu, sagatavojot dokumentu, ko 

sauc Vienreizējs Prakses līgums (praksei ārzemēs – Prakses Līgums), ko paraksta universitātes un 

uzņēmuma / institūcijas juridiskie pārstāvji un praktikants, kurā ietvertas pušu tiesības un pienākumi, un 

kurš ir prakses procesa neatņemama sastāvdaļa. Šī dokumenta derīguma termiņš ir viens posms.    

Vienreizējs Prakses līgums (praksei ārzemēs – Prakses Līgums) ir svarīgs dokuments katra posma 

uzsākšanai un to jāparaksta pirms prakses uzsākšanas. 

 

Tiešsaistes resursi 

 
Prakses uzņēmumā: kas jāzin pirms prakses uzsākšanas 
https://www.4stars.it/blog/stage-in-azienda-attivare-tirocinio/  

Derīga informācija pirms prakses uzsākšanas 
Prakses vadlīnijas: PRAKSES VADLĪNIJAS SJENAS UNIVERSITĀTĒ 
https://www.unisi.it/didattica/placement-office-career-service/studenti-e-laureati/tirocini-curriculari-e-extra-1 

 

Operatīvie rīki 

 

Prakses līguma paraugs 
https://www.desk.usi.ch/  

Veidlapa ir domāta kā paraugs prakses līgumam. 

 

https://www.4stars.it/blog/stage-in-azienda-attivare-tirocinio/
https://www.unisi.it/didattica/placement-office-career-service/studenti-e-laureati/tirocini-curriculari-e-extra-1
https://www.desk.usi.ch/
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2.2 – Prakses līgums 

Prakse uzņēmumā paredz nevis īstas darba attiecības, bet gan apmācību, kurā prakses vietas uzņēmums 

piedāvā praktikantam iespēju iepazīties ar profesiju reālā darba vidē. 

Prakses līgums ir dokuments, kas sastāv no divām daļām: 

• Vienošanās: uzņēmums, kas piedāvā prakses vietu, vienojas ar prakses iniciatoru, iekļaujot juridisko 

informāciju par abām pusēm un reglamentējošajiem aspektiem šajā posmā. 

• Individuālais prakses projekts vai Prakses līgums (Learning Agreement): iekļauj informāciju par 

prakses saturu, trīs iesaistītajām pusēm (praktikantu, uzņēmumu, prakses iniciatoru), prakses 

vadītāju vārdus, prakses sākuma datumu, ilgumu, paredzamo atlīdzību, aktivitātes, vietu un darba 

laiku, mērķus utt.) 

•  

Prakses līguma mērķis ir nodrošināt pārskatāmu un efektīvu sagatavošanos starptautiskai apmaiņai un 

pārliecināties, ka students saņems pielīdzināšanu paveiktajam ārzemēs. 

Prakses līgums nosaka prakses programmu un pirms prakses uzsākšanas tā jāapstiprina studentam, 

uzņēmumam, kas piedāvā prakses vietu, un mācību iestādei vai organizācijai – prakses iniciatoram. 

Prakses līgums iekļauj starptautiskās prakses laikā sasniedzamos apmācības rezultātus. 

Prakses līgumi starptautiskām virtuālām praksēm un mobilitātes praksēm ir vienāda standarta.   

Parakstot prakses līgumu, visas trīs puses piekrīt darboties saskaņā ar līgumā reglamentētajiem 

noteikumiem, tādējādi nodrošinot, ka prakses rezultāti tiks atzīti mītnes zemē bez papildus prasībām. 

Piemēram, Eiropas programmā ERASMUS+ mobilitātē studentiem, prakses līgums ir viens no galvenajiem 

dokumentiem, tādēļ internetā var atrast: 

• Prakses līgumu veidlapas 

• Vadlīnijas, kā izmantot prakses līgumus veiksmīgai prakses iziešanai virtuālajā un starptautiskajā 

vidē. 

 

Tiešsaistes resursi 

Dokumenti pretendentiem 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants_en  
Eiropas Komisijas oficiālajā mājas lapā atrodamas veidlapu sagataves un dokumenti, kas nepieciešami 

prakses vajadzībām ERASMUS+ programmā individuālai starptautiskai mobilitātei. 
 

Prakses veidlapas 
https://www.cca.edu/students/careers/internships/forms   
Kalifornijas Mākslas Koledžas, kas pazīstama ar starpdisciplināro pieeju un programmu plašo darbības 

sfēru,   mājas lapas adrese ar detalizēti izskaidrotiem prakses līguma punktiem. 

 

Operatīvie rīki 

 

Studentu mobilitātes prakses līgums  
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/learning-

traineeships_en.pdf  
Internetā pieejams paraugs programmai ERASMUS + Ka 1 izskaidro vienošanos starp praksē iesaistītām 

pusēm. 
 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants_en
https://www.cca.edu/students/careers/internships/forms
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/learning-traineeships_en.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/learning-traineeships_en.pdf
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2.3 - Prakses pievienotā vērtība  

Prakse ir kā tilts starp studijām un nākošo darba vietu, kā arī atvieglo izvēli nepastarpināti iegūt zināšanas 

par darba tirgu.  

Ārzemēs izietai praksei ir pievienotā vērtība ierakstam CV. Uzņēmuma vadītāji  augstu vērtē pretendentus, 

kuriem darba pieredze ietver darbu ārzemju uzņēmumos, kas liecina par labām svešvalodu zināšanām, 

elastību, spēju pielāgoties, neatkarību, zinātkāri līdz ar mentalitāti, kas atbalsta aktīvu dzīves veidu un 

mazāk birokrātijas.    

Šāda veida pieredzei pieeju visi studenti nesaņem vienlīdzīgi. Dažas studentu kategorijas ir neizdevīgākā 

situācijā nekā lielākā daļa studentu dažādu iemeslu dēļ.  

Nelabvēlīgajiem apstākļiem var būt ekonomisks raksturs, vai nestabilitāte un grūtības, ko izraisa konkrēti 

fiziskie, psiholoģiskie apstākļi vai sociālie faktori, piemēram, kā ļaudīm, kas atrodas ieslodzījumā. 

Šīs atšķirības bieži vien liek cilvēkiem, kas atrodas nelabvēlīgā situācijā, stažēties ārzemēs. Šādā gadījumā 

profesionālā izglītības iestāde sadarbībā ar prakses vadītāju un studentu var izstrādāt individuālu prakses 

plānu, ko var īstenot ar virtuālas prakses palīdzību. Nav nepieciešams nodarboties ar loģistikas jautājumiem 

(ceļošanas un naktsmītņu  organizēšanas jautājumiem), bet vairāk laika veltīt prakses aspektiem, lai izpildītu 

studenta vajadzības, vēlmes un apmācības mērķus.  

Šāda veida prakse daudziem studentiem dod iespēju pirmo reizi iepazīties ar darba tirgu: pieredzi iespējams 

iegūt, atrodoties aizsargātā vidē kā skola, mājas vai cietums, vienlaicīgi kontaktējoties ar uzņēmumu, kas 

piedāvā prakses vietu ārzemēs. Šāda “vingrotava”, kurā praktikanti gūst īstas pieredzes un iespēju 

izaicinājumus kaut vai attālināti, ir ārkārtīgi stimulējoša, kā arī sagatavo pretendentu profesionālai 

integrācijai. 

Prakses ieguldījums ir pilnveidot studenta profesionālo profilu ar virtuālā prakses vadītāja un uzņēmuma 

kontaktpersonas palīdzību, kurš apvieno studijas ar darbu, kā arī dod reālu ieguldījumu prakses uzņēmuma 

darbībā.  

Un beidzot, virtālā prakse ir konkrēts instruments, lai sniegtu vienādas iespējas saskaņā ar principu “bez 

diskriminācijas” un vienlīdzīgām iespējām ERASMUS+ programmas ietvaros. 

 

 

Tiešsaistes resursi 

Kā virtuālā prakse var kļūt par veiksmes stāstu 
https://www.eaie.org/blog/virtual-international-internships/  

EAIE (Eiropas Starptautiskās Izglītības Asociācijas) Akadēmijas mājas lapa, kurā dotas rekomendācijas 

veiksmīgai praksei. 

 

Virtuālā prakse intermetā | Tiešsaistes prakse Indijā - Letsintern 
https://www.letsintern.com/internships/online-virtual-internships  
Vai interesē tiešsaistes virtuālā prakse? Izpēti mūsu prakses vietu sarakstu un atrodi vislabāko iespēju 
Indijā, kas atbilst taviem mērķiem tikai vietnē Letsintern. 
 

 

Operatīvie rīki 

 

Pētījums par Erasmus virtuālo apmaiņu (Erasmus-virtual-exchange-study) 
https://www.google.it/search?q=erasmus-virtual-exchange-study_en&oq=erasmus-virtual-exchange-

study_en&aqs=chrome..69i57.1371j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8  
Internetā pieejams ziņojums par ERASMUS+ virtuālās apmaiņas iniciatīvas iespējām    

 

https://www.eaie.org/blog/virtual-international-internships/
https://www.letsintern.com/internships/online-virtual-internships
https://www.letsintern.com/internships/online-virtual-internships
https://www.google.it/search?q=erasmus-virtual-exchange-study_en&oq=erasmus-virtual-exchange-study_en&aqs=chrome..69i57.1371j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.it/search?q=erasmus-virtual-exchange-study_en&oq=erasmus-virtual-exchange-study_en&aqs=chrome..69i57.1371j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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3 Virtuālās prakses vadītājs 

Virtuālās prakses vadītājs (profesionālās apmācības iestādes darbinieks) ir persona, kas atbalsta 

praktikantu un veido sasaisti starp teorētiskām zināšanām un prasmēm, palīdzot veikt prakses uzdevumus, 

kā paredzēts prakses projekta aprakstā. Virtuālās prakses vadītāja loma prakses aktivizēšanā un 

uzraudzībā ir ļoti svarīga, jo tiek garantēta “virtuāla” klātbūtne projekta portālā pedagoģiskajos un 

organizatoriskajos jautājumos, taču ne tiešā kontaktā ar praktikantu prakses laikā. Portāls nodrošina to, ka 

virtuālās prakses vadītājs faktiski sniedz atbildes uz praktikanta un uzņēmuma jautājumiem un 

neskaidrībām, kad nepieciešams gan e-pastā, gan pa telefonu, piedāvājot tehnisku palīdzību praksē 

paredzēto uzdevumu veikšanai. Virtuālās prakses vadītājs kļūst par pedagoģisko uzdevumu sasniegšanas 

un praktikanta iekļaušanas uzņēmumā sagatavošanas koordinatoru. 

 

3.1 – Virtualās prakses vadītājam nepieciešamās kompetences un uzdevumi  

Virtuālās prakses vadītāja loma prakses aktivizēšanā un monitoringā ir ļoti svarīga, jo tiek garantēta 

“virtuāla” klātbūtne projekta portālā pedagoģiskajos un organizatoriskajos jautājumos, taču ne tiešā kontaktā 

ar praktikantu prakses laikā. Virtuālās prakses vadītājs faktiski sniedz atbildes uz praktikanta un uzņēmuma 

jautājumiem un neskaidrībām, kad tas nepieciešams gan e-pastā, gan pa telefonu, piedāvājot tehnisku 

palīdzību praksē paredzēto uzdevumu veikšanai. Virtuālās prakses vadītājs kļūst par pedagoģisko un 

profesionālo uzdevumu sasniegšanas koordinatoru. Virtuālajam prakses vadītājam ir galvenā loma 

pedagoģisko vērtību iekļaušanā praksē, tādēļ prakses vadītāja izvēle ietekmē prakses kvalitāti, jo sadarbība 

ar uzņēmumu pedagoģisko mērķu īstenošanā un efektīvā koordinēšanā tiešā veidā ir atkarīga no vadītāja 

personības.  

Virtuālās prakses vadītājam nepieciešamas profesionālās prasmes, kas atbilst prakses projekta mērķim, IT 

prasmes, lai izpildītu prakses projektā noteiktās prasības. Piemērotam prakses vadītājam piemīt: 
- Komunikācijas un citas specifiskas prasmes: labas attiecības starp praktikantu un virtuālās prakses 

vadītāju ir panākumu atslēga. Darbā balstīta apmācība galvenokārt notiek identificējoties ar 

“skolotāju”, kuru motivē vēlme dalīties ar savu kompetenci, kurš var palīdzēt praktikantam pārvarēt 

grūtības un pilnveidot kompetences; 
- Pedagoģiskās prasmes: prakses vadītājam jāpiemīt spējai izskaidrot un piemērot konkrētu projektu 

uzdevumiem, pakāpeniski palielinot sarežģītības līmeni un piemērojot to praktikanta raksturam un 

attieksmei; 
- Profesionāla pieredze: prakses vadītāja darba pieredze ir obligāts priekšnoteikums sadarbībā ar 

praktikantu; 
- Pieejamība: virtuālās prakses vadītāja pienākumi nav tikai formalitāte, faktiski tas ir delikāts un 

taktisks process, kurā students tiek pieskatīts, apgūstot pieredzi darba vietā; 

- Pastāvīgums: nepieciešama ir prakses vadītāja klātbūtne no prakses sākuma līdz noslēgumam, lai 

palīdzētu ar padomu pārvarēt grūtības un sasniegtu veiksmīgu rezultātu. 

 

 

Tiešsaistes resursi 

 

Prakses aktivizēšanas instrukcija 

www.obiettivostage.it/glossario-versione-stampabile?download=105  
Virtuālās prakses vadītāja loma prakses aktivizēšanas un monitoringa procesā. 

http://www.obiettivostage.it/glossario-versione-stampabile?download=105
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Moodle platforma virtuālajai prakses vadīšanai 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2923.2009.03462.x/full  
Moodle, tālmācības platforma, kas piedāvā resursus prakses uzraudzīšanas koordinēšanai un piedāvā 

elektronisko paketi.  

 

 

Operatīvie rīki 

 

Virtuālā praktikanta uzraudzīšana no mājām: Red Apple | Internshala 

https://internshala.com/internship/detail/virtual-tutoring-work-from-home-internship-at-red-apple1512799523 

E-studiju platforma ar neierobežotām iespējām izmantot rīkus informācijas plūsmai un iespēju palielināšanai. 

 

 
 

3.2 – Virtuālās prakses vadītāja atlase 

 

Virtuālās prakses vadītāja izvēlei ir nozīmīga loma, jo prakses kvalitāte ir atkarīga no šīs atbildīgās 

personas. Tādēļ prakses vadītājam nepieciešamas profesionālas prasmes studenta prakses vadīšanā, 

studenta atbalstīšanā, integrēšanā darba vidē un prakses uzdevumu veikšanā. Virtuālās prakses vadītāju 

ieceļ profesionālās izglītības iestāde: var nozīmēt iestādes darbiniekus, bet arī citus piemērotus kandidātus 

ārpus tās, ja tiek izpildīti profesionālās izglītības iestādes noteikumi. Atlases sludinājums dod iespēju atlasē 

piedalīties nesen beigušos absolventus, kuri gribētu savas zināšanas likt lietā. 

Prasības prakses vadītāja atlasei: 

• Sasniedzis pilngadību; 

• Iegūtā  kvalifikācija formālā izglītībā ir augstāka nekā vidējā izglītība; 

• Vismaz viena gada pieredze kā profesionālās izglītības pasniedzējam. 

 

Atlases konkursu izsludina profesionālās izglītības iestāde, publicējot to mājas lapā, tajā ietverta visa 

nepieciešamā informācija pretendentu atlasei. Gadījumā, ja ir vairāki līdzvērtīgi kandidāti, tiek izvēlēts 

vecākais kandidāts. Profesionālās izglītības iestāde pēc pretendentu pieteikumiem sastāda sarakstu, 

pretendus  ranžējot  pēc to izvērtējuma.  

Studiju programmas saturu apstiprina lēmējinstitūcija, kas atbildīga par apmācības kursu, uzmanīgi 

iepazīstoties ar studiju programmas prasībām, tad profesionālā izglītības iestāde sastāda sarakstu un to 

publisko.  

Pēc saraksta publicēšanas profesionālās izglītības iestāde informē pirmo pretendentu par dalību prakses 

vadīšanā. 

Pēc tam tiek formāli apstiprināta virtuālās prakses vadītāja iecelšana; un tālāk notiek prakses projekta 

sastādīšana kopā ar atbildīgo personu. 

Atkarībā no projekta prasībām, profesionālās izglītības iestādei ir iespējams izveidot studiju kursu virtuālās 

prakses vadītāju apmācībai. 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2923.2009.03462.x/full
https://internshala.com/internship/detail/virtual-tutoring-work-from-home-internship-at-red-apple1512799523
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Operatīvie rīki 

 

Mans prakses vadītājs 

https://www.mytutor.co.uk/blog/teaching-skills-from-tutoring/ 

10 pedagoģiskās prasmes, kuras iegūst prakses vadīšanas laikā. 

 

 

3.3 – Prakses vadīšana  

 

Prakses vadīšana nozīmē pedagoģiska rakstura sadarbību starp praktikantu un pieredzējušu personu 

(skolotāju, pasniedzēju, studentu vecākajos kursos, tās pašas profesijas pārstāvi), kas domāta apmācības 

procesa padziļināšanai. 

Prakses laikā prakses vadītājs nodrošina pieredzes iegūšanu, mācīšanos no kļūdām, dodot atbalstu un 

klātbūtni. Prakses vadītāji nemainās. 

 

Prakses vadīšana ietver:  

- Sadarbību ar kontaktpersonu projekta īstenošanas gaitā, praktikanta atlasi, prakses organizēšanu, 

prakses noslēguma izvērtēšanu; 
- Praktikanta uzaicināšanu uz uzņēmumu, uzņēmuma iekšējo noteikumu izskaidrošana (sākot ar 

darba drošības un higiēnas jautājumiem un beidzot ar uzvedības kondeksu un stāju), saimnieciskās 

darbības izskaidrošana, uzsverot tās jomas, kas attieksies uz prakses iziešanu, dažu praktisku 

jautājumu izskaidrošana, periodiski uzraugot prakses procedūru saskaņā ar izvirzītajiem mērķiem un 

saturu, kā tas aprakstīts projektā; 
-  Palīdzība problēmu risināšanā; 
- Atgriezeniskās saites nodrošināšanā izvērtējot praktikanta darbu gan izejot praksi, gan tās 

noslēgumā, aizpildot novērtējuma anketu un prakses atskaiti. 

 

Tātad prakse nozīmē:  

- apzināt potenciālu: koordinēt potenciāla noteikšanu: 
- resursi 

- lietojums 
- izveidot sadarbību 
- motivēt un iedrošināt, 
- palīdzēt, atbalstīt 
- ievadīt darbā 

Tiešsaistes resursi 

Tiešsaistes prakses vadītājs | Prakses vadītāji tiešsaistē   

http://www.oneononelearning.com/virtual_tutoring.html  
Atrodi prakses vadītāju  

 

E-studiju koordinators: dažādu lomu analīzes ar e-studiju metodēm  

https://conseil-recherche-innovation.net/download/ELF/ELF%20-%20facilitators%20roles%20report%20-

%20Greta%20du%20Velay.pdf  

 

https://www.mytutor.co.uk/blog/teaching-skills-from-tutoring/
http://www.oneononelearning.com/virtual_tutoring.html
https://conseil-recherche-innovation.net/download/ELF/ELF%20-%20facilitators%20roles%20report%20-%20Greta%20du%20Velay.pdf
https://conseil-recherche-innovation.net/download/ELF/ELF%20-%20facilitators%20roles%20report%20-%20Greta%20du%20Velay.pdf
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- noteikt mērķus 
- parādīt ceļu 
- sazināties un iedrošināt 
- saskarsme un integrācija 
- teorētisko zināšanu pielietošana praksē 

 

 

Tiešsaistes resursi 

 

Prakses vadīšana tiešsaistē: Mācīšana, atbalsts, vadīšana un studenta izvērtēšana tiešsaistē 

https://warwick.ac.uk/services/ldc/resource/eguides/etutoring/ 

Tiešsaistes prakses vadīšanu var definēt kā studentu mācīšanu, atbalstu, vadīšanu un novērtēšanu studiju 

programmās, izmantojot IT tiešsaistes tehnoloģijas.  

“Erasmus+ Online Linguistic Support” Erasmus+ tiešsasites valodas atbalsts 

https://erasmusplusols.eu/it/  

Uzzini vairāk par tiešsaistes konsultācijām. 

 

Operatīvie rīki  

 

Padomi prakses vadītājiem un studentiem par konsultācijām 
cs.nyu.edu/~acase/classes/tutoring/TutoringGuidelines.pdf  

Paraugs tiešsaistes konsultācijām 
 
Padomi prakses vadītājiem - stratēģijas konsultācijām 
 
www.studygs.net/tutoring.htm  
Mājas lapā var atrast padomus veiksmīgai prakses vadīšanai tiešsaistē. 

 

https://warwick.ac.uk/services/ldc/resource/eguides/etutoring/
https://erasmusplusols.eu/it/
http://www.studygs.net/tutoring.htm
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3.4 - Kā organizēt virtuālās prakses vadītāja darbu 

Paredzēts, ka ir akreditētas iestādes, kas saņēmušas atļauju valsts, reģionālā līmenī, vai arī tās ir izglītības 

iestādes, kam dotas tiesības izsniegt sertifikātus pretendentiem, kas vēlas kļūt par virtuāliem prakses 

vadītājiem. 

Prakses vadītājiem, kuriem ir vismaz 6 mēnešu pieredze, iespējams nolikt kvalifikācijas eksāmenu un iegūt 

virtuālā prakses vadītāja sertifikātu tam domātās akreditētās iestādēs, un tādējādi ir iespējams darboties par 

prakses vadītāju gan uzņēmumā, gan kā neatkarīgais prakses vadītājs, piereģistrējoties speciālā tam 

domātā reģistrā, kuru izmanto skolas un uzņēmumi, kuriem nepieciešami virtuālie prakses vadītāji. Atlases 

komisija pārliecinās, ka pretendents, kas piesakās šai procedūrai, atbilst prasībām, ieskaitot profesionālo 

atbilstību.  

Kad kvalifikācijas eksāmens ir nolikts, virtuālās prakses vadītāja vārdu ieraksta “Profesionālā Reģistrā”, kurš 

sastāv no divām daļām. 

Viena daļā ir visiem pieejams reģistrs, kurā ir pieejami dati un CV, kuru augšuplādējis virtuālais prakses 

vadītājs, otra daļa nav visiem pieejama, bet tikai uz zināmiem noteikumiem; otra daļa ietver arī sensitīvu 

informāciju par uzņēmumiem: saimnieciskā darbība, apgrozījums, tīrā vērtība, mājas lapa, apmācību projekti 

ar praktikantu vārdiem un to izglītības iestādēm. 

Šajā reģistrā gan uzņēmumi, gan izglītības iestādes var izvēlēties sev atbilstošu virtuālās prakses vadītāju; 

process ir vienkāršāks, jo iespējams iepazīties ar piedāvātajiem CV; turpinot iepazīšanos daļā ar sensitīviem 

datiem, var atrast prakses vadītāju, padziļinot iegūstamo informāciju pilnīgākā un tiešā veidā. 

Virtuālās prakses vadītāja profesija kļuvusi par atzītu profesiju valsts līmenī, tā ir centrālā persona prakses 

organizēšanā, jo šim cilvēkam ir arī atbilstošas profesionālās iemaņas, lai atbalstītu jauno cilvēku izglītības 

iegūšanā un darba vietā, kā arī koordinētu viņu integrēšanos darba vidē un pienākumu izpildē. 

 

 

 

Tiešsaistes resursi 

Tiešsaites prakses vadīšana atbilstoši kompetencēm - Springer Link 
https://link.springer.com/content/.../978-0-387-09729-9_32.pdf   
Pētījumā tiek ieteikts pārvarēt globālos e-apmācības modeļus ar konkrētiem, lai noteiktu to iespējamo 

korelāciju, lai noteiktu tiešsaistes audzinātāja kompetences profilus. 

 
E-studiju koordinatoru loma  
https://conseil-recherche-innovation.net/download/ELF/ELF%20-%20facilitators%20roles%20report%20-

%20Greta%20du%20Velay.pdf  
Projektā ir veikta aptauja par e-apmācības veicinātāju lomu un prasmēm, kas nepieciešamas attiecīgo 

uzdevumu veikšanai 

 

Operatīvie rīki 

 

Virtuālās konferences kā līdzeklis profesionālās izglītības pedagogu kompetences attīstībai 
https://www.researchgate.net/publication/242026254_Virtual_conferencing_as_a_tool_for_the_development

_of_pedagogical_competence_for_vocational_educators 

 Ziņojumi par to, kā ieviest uz kompetencēm balstītas pieejas profesionālajai izglītībai un apmācībai. 
 

 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-0-387-09729-9_32.pdf
https://link.springer.com/content/.../978-0-387-09729-9_32.pdf
https://conseil-recherche-innovation.net/download/ELF/ELF%20-%20facilitators%20roles%20report%20-%20Greta%20du%20Velay.pdf
https://conseil-recherche-innovation.net/download/ELF/ELF%20-%20facilitators%20roles%20report%20-%20Greta%20du%20Velay.pdf
https://www.researchgate.net/publication/242026254_Virtual_conferencing_as_a_tool_for_the_development_of_pedagogical_competence_for_vocational_educators
https://www.researchgate.net/publication/242026254_Virtual_conferencing_as_a_tool_for_the_development_of_pedagogical_competence_for_vocational_educators
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3.5 - Pāreja no prakses vadīšanas uz mentoringu 

Prakses vadītājs savu pienākumu izpildes gaitā ievada studentu uzņēmumā, tiek izveidota stipra saite ar 

digitālo mentoring: tā ir “Viens pret vienu” apmācības metode starp vienu pusi (ar pieredzi) un otru pusi – 

studentu (bez pieredzes), lai attīstītu gan profesijā un studijās nepieciešamās prasmes, gan sociālās 

prasmes; vēl ir gadījumu, kad jaunie cilvēki ilgstoši bijuši ārpus darba tirgus, tad sadarbība uzlabo 

pašvērtējumu un izglītības līmeni, lai viņi atkal varētu veiksmīgi integrēties sabiedrībā. Starp prakses 

vadītāju un praktikantu tiek izveidotas vidēja termiņa ilguma attiecības, kurā notiek mentora uzraudzība 

(vadīšana, atbalsts, būt par paraugu, koordinēšana) brīvprātīgā veidā, sniedzot zināšanas, daloties 

informācijā par prasmēm un pieredzē, iedrošinot praktikantu personīgā un profesionālā izaugsmē. 

Digitālā prakse domāta, lai students paplašinātu savas profesionālās un datorprasmes, kā arī integrētu tās 

uzņēmumā un nodrošinātu psiholoģisko atbalstu. 

Mentoringu var iedalīt vairākos veidos: 

- Kontakta prakses vadīšana 

- Virtuālā mentorings 

- Jauktais mentorings (kontakta un virtuālā mentoringa apvienojums) 

Pēc formalitātes līmeņa saziņu mentoringu var iedalīt divās grupās: 

- Neformālā. Pieredzes bagāts speciālists, kas var arī nebūt vadītājs vai augsti stāvoša amatpersona 

uzņēmumā, sponsorē jauno speciālistu, un sniedz viņam zināšanas par sava uzņēmuma 

korporatīvo kultūru. Šī mentoringa programma ir paredzēta, lai palīdzētu jaunajiem darbiniekiem 

ātrāk aklimatizēties uzņēmumā. 

- Formālā. Iespējams izveidot tiešas mentoringa attiecības ar augstāk stāvošu amatpersonu. 

Programma paredzēta augsta līmeņa menedžerus un top menedžeru apmācīšanai. 

 

Pēc kāda laika students vēlēsies attālināties no sava mentora, lai pārbaudītu savu sagatvotību. Šāda vēlme 

ir signāls, ka mentoringa attiecības un prasmju sniegšana studentam sāk sevi izsmelt. Noslēgumā gan 

students, gan mentors nonāk pie secinājuma, ka nepieciešams mainīt attiecību status, un viņi kļūst rangā 

līdzvērtīgi. 

Mentoringa programma neizslēdz nepieciešamību uzņēmumam turpināt profesionālo apmācību un izstrādāt 

programmas, piemēram tādās jomās, kā starppersonu komunikācija, masu komunikācija, problēmu 

risināšana, līdera veidošanas metodes, tehnisko prasmu un laika plānošanas prasmes. 

Vienīgā atšķirība ir tā, ka mentors pilda koučinga funkciju. Kad mentors ir sapratis savu lomu, viņš izvērtēs 

savas klātbūtnes nepieciešamību “tradicionālajā” veidā. 

 

 

Tiešsaistes resursi 

Mentora rokasgrāmata profesionālās izglītības pasniedzējam 

file:///C:/Users/desk5/Downloads/MENTORING_HANDBOOK_final_version.pdf 

Mentors ir studenta atbalsts. Šī konkrētā rokasgrāmata saprot mentoringu kā uzraudzīšanu un atbalstu.  

 

Operatīvie rīki 

Mentoringa rokas grāmata 
http://www.rackham.umich.edu/downloads/more-mentoring-guide-for-mentors.pdf 

Rokasgrāmata palīdzēs pilnveidot mentora prasmes saskarsmē, gan formālā, gan neformālā līmenī.  

 

file:///E:/desk5/Downloads/MENTORING_HANDBOOK_final_version.pdf
http://www.rackham.umich.edu/downloads/more-mentoring-guide-for-mentors.pdf
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4 Pārbaudes un vērtējums 
 

Pārbaudes un novērtējums ir Prakses Līguma neatņemama sastāvdaļa, kas paredzēta prakses kvalitātes 

atgriezeniskās saites nodrošināšanai. Uzraudzība un novērtējums ir prakses procedūras svarīga sastāvdaļa. 

 

 

4.1 – Virtuālā uzraudzība 

 

Pārbaudes ir svarīga prakses procedūras sastāvdaļa, kas paredzēta stipro un vājo punktu noteikšanai. 

Kontrole jāveic visu prakses laiku, ne tikai tās noslēgumā. Pārbaudes jāplāno kā mācīšanās pieredzes 

izvērtējums divpusējai atgriezeniskai saitei. 

Efektīvām pārbaudēm nepieciešama sadarbība starp profesionālās izglītības iestādes prakses vadītāju un 

uzņēmuma prakses vadītāju. Ir svarīgi noslēgt vienošanos starp profesionālās izglītības iestādi un 

uzņēmumu par prakses veidu un uzraudzības instrumentiem, kā arī kopīgi apstiprināt starpniecības 

procedūru. Uzraudzību organizē profesionālās izglītības iestādes prakses vadītājs, kas nodrošina virtuālo 

klātbūtni didaktisko un organizatorisko jautājumu risināšanā, kaut gan tiešā veidā prakses iziešanā nav 

iesaistīts. 

Pārbaudes iekļauj visos prakses iziešanas posmos. 

Sākuma posmā: prakses sākumā pārbaude ir nepieciešama, lai pareizi saplānotu praksi, kas palīdzēs 

virtuālam prakses vadītājam saprast, cik daudz prakse ir atbilst praktikanta profesionālām vēlmēm, un vai ir 

kādas jomas, kas palikušas neskaidras un prasa turpmāku apgūšanu. 

Prakses laikā: regulārs situācijas izvērtējums problēmu noskaidrošanai prakses vietā, tai skaitā 

komunikācijas problēmas un iespējamos trūkumus. 

Noslēguma posmā: studenta darba, snieguma un attieksmes vērtējums ar atzīmi. 
Kritēriji praktikanta izvērtēšanai: 

 Prakses līgumā aprakstīto mērķu izpilde. 

 Prasmu attīstība un zināšanu apguve prakses laikā. 

 Kopējais ieguldījums organizācijas darbībā. 

 Izpildīgums, precizitāte, atbildība. 

 Saskarsma ar citiem, attieksme. 

 Profesionālā atbilstība. 

 

Pārbaudes instrumenti: 

 Tiešsaistes anketas 

 Skype intervijas 

 Periodiskas atskaites 

 Novērtēšanas anketas  

 

Tiešsaistes resursi  

Prakses pārbaudes plāns 
https://www.iso.admin.cam.ac.uk/files/work_guidelines_2.pdf 

Vadlīnijas prakses līguma izmantošanai. 

 

https://www.iso.admin.cam.ac.uk/files/work_guidelines_2.pdf
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Operatīvie rīki  

 

Apmācibas pakete – izvērtējums – Veidlapas un anketas - I-TECH 
https://www.go2itech.org/HTML/TT06/.../evaluation/forms.html  

Mājas lapa piedāvā novērtējuma anketu paraugus un vadlīnijas, ko var attiecīgi adaptēt, kā nepieciešams. 

 

Praktikanta novērtējuma forma 
https://www.ismww.org/chapters/ism-napmww/.../siform.pdf  

Veidlapas paraugs atgriezeniskās saites nodrošināšanai par praktikanta darbību, prasmēm un 

kompetencēm.   

 

4.2 – Pamata kompetenču vērtējums 

 

Prakse ir apmācības aktivitāte, kas nodrošina pamata kompetenču attīstību, t.i., tās pamata kompetences, 

kas studentam savā profesijā jāapgūst līdz prakses beigām. Prasmes, kas ir iekļautas sasniedzamos 

rezultātos, iedalāmas trīs grupās: 

- Instrumentālās prasmes: kognitīvās, datorpratības un valodas prasmes; 

- Starppersonu prasmes: sociālās, saskarsmes un sadarbības prasmes; 

- Sistēmiskās kompetences: integrēto sistēmu prasmes un kompetences. 

 

Lai novērtētu studenta praksē balstītās apmācības rezultātu praktikanta pamata kompetenču pilnveidošanā 

virtuālās prakses laikā, profesionālās izglītības iestādēm prakses izpildei jāizveido novērtēšanas 

instrumentārijs (anketas un informatīvās lapas). 

Novērtēšanas instrumenti sniedz informāciju, kas nav citādāk pieejama. Saziņa un izvērtēšana, kas notiek 

studentu, uzņēmumu, profesionālās izglītības iestāžu starpā prakses periodā un tās noslēgumā ir 

nenovērtējama, izvērtējot prakses programmas sasniedzamos rezultātus un darba tirgum atbilstoši iegūtās 

kompetences. 

Students iegūst virtuālās prakses pieredzi, veido aktivitāšu un izpildītā dienasgrāmatu, vienu reizi divās 

nedēļās nosūta e-pastu virtuālajam prakses vadītājam, kurā uzraksta paveikto, izpilda pašvērtējuma anketu, 

sastāda rakstisku atskaiti par praksē apgūto un profesijā uzzināto, kā arī aizstāv savu prakses ziņojumu 

komisijai. Studenta prakses atskaite ir dokuments, kas atspoguļo praktikanta, izglītības iestādes vai prakses 

iniciatora darbību un virtuālās prakses rezultātu. 

 

 

Tiešsaistes resursi 

 

Prakses novērtējums - LeadLocal 
https://leadlocal.global/internship-evaluation/ 

Novērtējuma instrumenti, kas rada iespējas prakses vadītajiem iesaistīties tiešsaistes aktivitātēs ar 

praktikantu atgriezeniskās saites iegūšanai. 

 

Operatīvie rīki 

 

Prakses komplekts 

http://ualr.edu/criminaljustice/files/2006/08/Internship-Tool-Kit.pdf 
Novērtējuma instrumenti. 

https://www.go2itech.org/HTML/TT06/toolkit/evaluation/forms.html
https://www.go2itech.org/HTML/TT06/.../evaluation/forms.html
https://www.ismww.org/chapters/ism-napmww/.../siform.pdf
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-g96a9enYAhWLfFAKHRarBTo4ChAWCGQwCQ&url=https%3A%2F%2Fleadlocal.global%2Finternship-evaluation%2F&usg=AOvVaw2xo09Zm4tPRfkoBWcFIUKw
https://leadlocal.global/internship-evaluation/
http://ualr.edu/criminaljustice/files/2006/08/Internship-Tool-Kit.pdf
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4.3 – Prakses rezultāta vērtējums 

 

Prakses sasniegtie rezultāti is jādokumentē atbilstoši prasībām un kvalitātei. Novērtēšana ir līdzeklis, lai 

izstrādātu un pilnveidotu konkrētus mācību mērķus un kvalitātes mērķus noteiktos prakses plānošanas 

posmos. Vērtējuma izteikšana ir svarīga prakses perioda daļa. Novērtējums palīdz praktikantam noskaidrot 

stiprās puses un uzlabošanas jomas. Prakses vadītājam novērtējums ir noderīgs, liekot atzīmi, kā arī 

nosakot jomas, kurās varētu būt uzlabojumi vai izmaiņas. 

 

Vērtēšanā izmantojamie rīki:  

 Prakses novērtējuma anketa prakses vadītājam no uzņēmuma. Prakses perioda beigās prakses 

vadītājs no uzņēmuma novērtē praktikantu.  

 Prakses novērtējuma anketa praktikantam. Prakses perioda beigās praktikants novērtē darba vietu 

un iegūto pieredzi. 

 Profesionālās izglītības iestādes ziņojums, kas ietver šādu informāciju: 

 Prakses satura apraksts; 

 Prakses vadītāja no uzņēmuma dotais vērtējums. 

 Prakses iziešanas sertifikāts par iegūto kredītpunktu atbilstību, to izsniedz uzņēmums. 

Prakses sertifikāti parasti tiek doti tiem praktikantiem, kuri veiksmīgi pabeidz apmācību konkrētā iestādē vai 

uzņēmumā. Tas ir pierādījums par prakses ilgumu, akreditācijas datiem un citām detaļām. 

 

Tiešsaistes resursi 
 

Veidlapas prakses novērtēšanai: paraugs 
http://liberalarts.iupui.edu/sociology/files/documents/R494StudentFINALeval.pdf 

Studenta prakses novērtējums. 
 
https://www.utdallas.edu/is/files/Supfinaleval_001.pdf 

Prakses novērtējuma anketa prakses vadītājam no uzņēmuma 

 

Operatīvie rīki  
 

Prakses apliecinājuma sertifikāts 

https://www.template.net/business/certificate-templates/internship-certificate/  

Prakses sertifikāta paraugs 

 

 

4.4 - Virtuālās prakses pielīdzināšanas rīki  

 

Mācību rezultātu pielīdzināšanu organizē ar analīzes un uzraudzības palīdzību. Nepieciešams arī ziņojums, 

dokumenti un informācija par rezultātiem. Šajā procesā jāpiedalās visām pusēm. Viss kopā veido ilgtspējīgu 

rezultātu. 

“Europass” dokumentus izmanto Eiropas pilsoņi, lai informētu par sevi un aprakstītu savas akadēmiskās 

izglītības, apmācības un profesionālos sasniegumus ar mērķi pieteikties darbā, tālākām studijām utt. 

 

Šādi dokumenti ir apstiprināti ar 2004.gada decembra ES regulu Nr. 2241/2004 / „CE“: 

http://liberalarts.iupui.edu/sociology/files/documents/R494StudentFINALeval.pdf
https://www.utdallas.edu/is/files/Supfinaleval_001.pdf
https://www.template.net/business/certificate-templates/internship-certificate/
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 Curriculum Vitae, personas prasmju un iegūtās izglītības izklāsts, kas iekļauj kompetences, kas 

apgūtas gan formālā, gan neformālā izglītībā;  

 Sertifikāta pielikums, kurā apraksta profesionālās izglītības zināšanas un prasmes, ko apguva 

profesionālās izglītības sertifikātu īpašnieki; 

  Diploma pielikums, kas apraksta zināšanas un prasmes, ko apguva profesionālās izglītības 

sertifikātu īpašnieki; 

 Valodas zināšanu apliecinājums, pašnovērtējuma anketa; 

 "Europass mobilitāte (Europass Mobility) 

 

Europass Mobilitāte  (Europass Mobility) 

Europass Mobility ir personas dokuments, ko izmanto, lai reģistrētu kādu organizētu mobilitātes periodu, 

kuru indivīds pavada citā Europas valstī ar mērķi piedalīties izglītības aktivitātēs.  

Europass mobilitāte ir paredzēta jebkurai personai, kura dodas uz kādu citu Eiropas valsti pieredzes 

iegūšanas braucienā, bez kādiem vecuma un izglītības ierobežojumiem. Eiropas mobilitāte var būt noderīga 

šādos gadījumos: 

 Prakses vieta uzņēmumā citā valstī 

 Universitātes students dodas mobilitātē uz citu valsti  

 Nevalstiskās organizācijas brīvprātīgā darbs citā valstī 

“Europass” mobilitātē piedalās divas partnera organizācijas, viena pārstāv mītnes zemi, otra ir valstī, kas 

uzņem studentu. Par partneriem var būt universitātes, skolas, izglītības centri, uzņēmumi utt. “Europass” 

mobilitātes dokumentu aizpilda abas iesaistītās puses. Tajā ietverta informācija par personu, kas dodas 

mobilitātē, apmācības mērķiem un prasmēm, kas tiks apgūtas utt. 

“Europass” mobilitātes sagatavi var piemērot virtuālajai praksei, tā paredz prakses iespēju gan realitātē, gan 

virtuāli, kas palielina iesaistīto skaitu, kas var gūt labumu no mobilitātes. 

 

Eiropas profesionālās izglītības un apmācības kredītu sistēma (ECVET) 

 
Tā ir vispopulārākā sistēma apmācības sistēmas pielīdzināšanā. 
 

Eiropas Parlaments un ES Padome 2009.gadā pieņēma lēmumu par dažādu valstu izglītības iestāžu 

rezultātu pielīdzināšanu (ECVET). Šīs sistēmas viens no galvenajiem mērķiem ir “Vienkāršot procesu, kādā 

izglītības iestādes atzīst darbā balstītas prasmes apgūtas citā mācību iestādē, dažādās sistēmās un valstīs, 

kā arī piešķir profesionālu kvalifikāciju”.  

 

Vēl cits instruments European Qualification Framework (EQF) -  Eiropas Kvalifikāciju Ietvars (EKI) – 

salīdzina un attiecina dažādas kvalifikācijas sistēmas Eiropā. "Tie ir astoņi kopējie Eiropas salīdzināmi 

līmeņi, kas ir aprakstīti mācību rezultātu izteiksmē: zināšanas, prasmes un kompetences. Visbeidzot, 

Starptautiskā standartizētā izglītības klasifikācija (ISCED), ko uzsāka UNESCO, ir līdzīgs instrumentam, kas 

līdzinās EKI, un pielāgots globālā mērogā. ISCED tika izstrādāta, lai "atvieglotu izglītības statistikas un 

rādītāju salīdzināšanu dažādās valstīs, pamatojoties uz vienotām un starptautiski saskaņotām definīcijām.” 

 

 

Tiešsaistes resursi 
 

Europass mobilitāte 
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility 

The Europass mobilitāte reģistrē zināšanas un prasmes iegūtas citā Eiropas valstī.   
 

http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/european-skills-passport/europass-mobility
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility
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Eiropas profesionālās izglītības un apmācības kredītu sistēma (ECVET)  
http://www.cedefop.europa.eu/it/events-and-projects/projects/european-credit-system-vocational-education-

and-training-ecvet 

ECVET paredz izglītojamiem uzkrāt, pielāgot un izmantot apmācību. 

 

EQF 
https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors 

Eiropas Kavlifikāciju Ietvars apraksta līmeņus (EQF) 

 

 

Operatīvie rīki  
Europass mobilitāte 
(http://europass.cedefop.europa.eu/documents/) 

 
Europass dokumenti 
http://www.ecvet-toolkit.eu/  
Dokumentu formāla atzīšana. 

 

 

4.5 – Jauns rīks: “Open Badge” 

 

Mozilla Foundation 2011.gadā izveidoja “Open Badges”, izstrādājot jaunu veidu, kā pielīdzināt iegūtās 

izglītības rezultātus, neatkarīgi no tā, kur tā tika iegūta - formālajā izglītībā vai tiešsaistē. “Open Badges” ir 

elektronisks sertifikāts, kas informē par iemaņām un sasniegumiem, sniedzot vizuālos simbolus, kas iegūti 

ar pārbaudāmiem datiem un pierādījumiem, kurus var kopīgot tīmeklī. 

Open Badges dod cilvēkiem iespēju mācīties kopā neatkarīgi no viņu atrašanās vietas, veidojot bagātīgu 

ainu par mūžizglītības centieniem. Tūkstošiem organizāciju no nekomerciāla rakstura uzņēmumiem līdz 

darba devējiem dažāda līmeņa izglītības iestādēs visā pasaulē izsniedz "Open Badges", lai atzītu citu 

sasniegumus. 

“Open Badges” nodrošina elastīgu veidu, kā pielīdzināt izglītības rezultātus neatkarīgi no tā, kur tā notiek, 

formālajā izglītībā vai darbavietā. Ir iespējams reģistrēt jebkurus sasniegumus: gan vienkārši līdzdalības 

pasākumos, gan uz pierādījumiem balstītas kompetences attīstību. 

  

Šī programma der ikvienam, tā dod iespēju atzīt prasmes, kas iegūtas dažādās pieredzēs neatkarīgi no 

vecuma vai izglītības. Tā ļauj sekot katra interesēm un kaislībām, kā arī atklāt iespējas dzīvē un darbā, un 

izcelties no pūļa. 

Ar “Open Badges” ir paredzēts dalīties. Daloties, cilvēki informē patērētājus par saviem sasniegumiem, 

padarot tos par vērtīgu valūtu, lai atvērtu jaunas iespējas. 

Studenti novērtē “Open Badges”, jo: 

• Viņi var tos publicēt savos sociālajos tīklos (FB, Twitter, Linkedin, ...) un virtuālajos CV; 

• Tie palielina tiešsaistes reputāciju to acīs, kuri internetu uzskata par lietderīgu darbā pieņemšanas nolūkos; 

• Tie palielina pieejamību aktivitātēm un interneta reputāciju. 

 

Virtuālajā mobilitātes vidē “Open Badges” pašlaik nav aktuālas. Izmantojot Mozilla Foundation Open Badges 

sistēmu, ir jāizstrādā īpaša nozīme, un tā jāizsniedz profesionālās izglītības iestādēm, kas veicina virtuālo 

praksi, ar mērķi nodrošināt starptautisku salīdzināmību, taču vietnei “Open Badges” pašlaik ir neformāls 

status, prakses sistēmā tā nav plaši lietota. 

http://www.cedefop.europa.eu/it/events-and-projects/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet
http://www.cedefop.europa.eu/it/events-and-projects/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet
https://ec.europa.eu/ploteus/en/content/descriptors
http://europass.cedefop.europa.eu/documents/
http://www.ecvet-toolkit.eu/
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Tiešsaistes resursi  

“Open badges” 
https://openbadges.org/ 

Atklāj Open Badges: mācīšanās pielīdzināšana un nelielu balvu izveidošana, lai iekļautu iegūtās 

kvalifikācijas savā e-portfelī. 

 

“Badge” Apvienība 
http://www.badgealliance.org/about/ 

Organizāciju un indivīdu tīkls, kas kopīgi strādā, lai izveidotu un atbalstītu “Open Badge” ekosistēmas 
 

 

Operatīvie rīki  
 
“Open Badges” idejas 

https://github.com/mozilla/openbadges-backpack/wiki/Open-Badges-Onboarding:-Issuers 

Šajā dokumentā iepazīstina ar galvenajām “Open Badges” idejām un tehnoloģijām. 

 

https://openbadges.org/
http://www.badgealliance.org/about/
https://github.com/mozilla/openbadges-backpack/wiki/Open-Badges-Onboarding:-Issuers

