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Darba vidē balstītas mācības ir profesionālās izglītības forma, kurā jaunietis

praktiskās iemaņas vismaz pusi no mācību laika apgūst reālā darba vidē uzņēmumā, bet teorētiskās zināšanas - profesionālās
izglītības iestādē.
Kādas iespējas sniedz darba vidē balstītas mācības?
• Jau pirmajā kursā iespēja iepazīt darbu uzņēmumā;
• Apgūt prasmes un jaunākās tehnoloģijas pie nozares profesionāļiem;
• Sākt pelnīt jau mācību laikā;
• Veiksmīgi atrast savu darba vietu pēc skolas beigšanas;
• Ātrāk kļūt patstāvīgam un pašam veidot savu dzīvi
Darba vidē balstītu mācību īstenošanai profesionālās izglītības iestāde, audzēknis (vai viens no vecākiem, ja jaunietis vēl nav
pilngadīgs) un uzņēmums slēdz trīspusējo līgumu.
Izglītības iestāde sadarbībā ar uzņēmumu katram audzēknim izstrādā individuālu mācību plānu.

DARBA VIDĒ BALSTĪTAS MĀCĪBAS ATTĪSTĀS
Īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu, turpmāko septiņu gadu laikā darba vidē balstītās mācībās plānots investēt gandrīz 22
milj. eiro (Eiropas Sociālā fonda finansējums - 18,7 milj. un valsts budžeta līdzfinansējums – 3,3 milj. eiro).
Tiek prognozēts, ka projekta noslēgumā darba vidē balstītās mācībās būs iesaistīti 3 150 audzēkņi, bet praktiskajās mācībās un
mācību praksēs uzņēmumos būs piedalījušies 11 025 audzēkņi. Projektu īstenos Latvijas Darba devēju konfederācija sadarbībā ar
profesionālās izglītības iestādēm, komersantiem, biedrībām un nodibinājumiem.
Vairāk informācijas:

Tuvinās izglītības un darba vidi
Valdībā šodien, 15. jūlijā, tika apstiprināti vairāki nozīmīgi dokumenti, kuru
mērķis ir veicināt ciešāku izglītības un darba vides sasaisti, sadarbojoties ar
nozaru ekspertu padomēm profesionālās…
15.07.2016.

Jaunumi

Normatīvie akti, kas regulē darba vidē balstītas
mācības
Skatīt vairāk

Darba vidē balstītu mācību organizēšanas un īstenošanas
vadlīnijas
Skatīt vairāk
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AKTUALITĀTES

Uzņēmēj, praktikants var būt tavs nākamais darbinieks!
Meklē speciālistu, kuru dažādu iemeslu dēļ darba tirgū ir grūti atrast? Latvijas
Darba devēju konfederācija (LDDK) aicina atvērt sava uzņēmuma durvis
praktikantiem, lai iepazīstinātu tos ar…
15.07.2016.
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https://www.izm.gov.lv/lv/darba-vide-balstitas-macibas

