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1. Kādi ir apmācības mērķi un
uzdevumi?
2. Kas ir kompetents profesionālis?
Kā atšķirt kompetentu
profesionāli?
3. Kādi nosacījumi jāizpilda, lai
apmācība sagatavotu attiecīgajai
profesijai?
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1-kādi ir apmācības mērķi un

Apmierināt aizvien pieaugošo sabiedrības
pieprasījumu pēc uzticamības

uzdevumi?
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iespēja uzticēties kompetentiem
profesionāļiem
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2-Kāds ir kompetents profesionālis,
kuram var uzticēties?

TĀDS,KURŠ ATBILSTOŠI UN KOMPETENTI
RĪKOJAS ATTIECĪGAJĀ SITUĀCIJĀ
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SAULES BATERIJU INSTALĒTĀJS
Ar profesiju saistītas situācijas piemērs
DARBĪBA

ĪSTENOŠANAS KRITĒRIJI

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

Darbības kritēriji




Uzstādīt

Piemērs:
saules bateriju uzstādītājs,
kuram klients var uzticēties?

iegūt prasmes ≠ būt kompetentam

saules
baterijas
privātpersonai







atbilstība iepriekš izstrādātam tehniskajam
projektam
iespēja vajadzības gadījumā grozīt lay out
fotoelementu moduļu ievietošana atbalsta
konstrukcijās.
Kritēriji attiecībām ar klientu
uzturēšanas prasību izskaidrošana klientam
Klienta dzīves organizēšanas prasību
ievērošana...

Drošības kritēriji




Iepriekšējā drošības ierīču pieejamības
pārbaude
Individuālo drošības ierīču uzstādīšana

Fotoelementu uzstādīšana:
Perfekti veikta, lai tie
darbotos atbilstoši
drošības noteikumiem
Klients:
Sapratis izmantošanas
noteikumus un
uzturēšanas prasības
Izveidots pozitīvs
priekšstats par
uzņēmumu

Sadarbības kritēriji




Paziņošana augstākstāvošajiem atbildīgajiem
par neparedzētiem gadījumiem
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SAULES BATERIJU INSTALĒTĀJS
RESURSI
PERSONĪGIE
 ZINĀŠANAS
Fotoelementu uzstādīšanas tehnoloģijās
Par elektroinženērijas pamatjēdzieniem
Par Eiropas un starptautiskajiem
standartiem (CEI, CENELEC, IEC...)
...
 PRASMES
Prasme veikt elektoroinstalācijas
izmēģinājuma pārbaudes
Piemērot elektrotīkla drošibas
nodrošināšanas procedūras
Izmērīt elektriskos parametrus
Sagatavot ziņojumu par tīkla
izmēģinājumu
...
SASKARSMES PRASMES
Vienkāršiem vārdiem izskaidrot klientam
instalācijas darbību

ĀRĒJIE
 Piegādātāju tehniskā dokumentācija
 Sastāvdaļu katalogs

Atļaujas saņemšana projekta precizēšanai …
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AR PROFESIJU SASITĪTA
SITUĀCIJA

SAGAIDĀMIE
REZULTĀTI

UZSTĀDĪT SAULES BATERIJAS
DARBĪBAS KRITĒRIJI
 ATBILSTĪBA TEHNISKAJIAM PROJEKTAM
 LAY-OUT GROZĪŠANA NEPIECIEŠAMĪBAS
GADĪJUMĀ
 FOTOELEMENTU MODUĻU IEMONTĒŠANA
ATBALSTA STRUKTŪRĀS

KRITĒRIJI ATTIECĪBĀM AR KLIENTU
 IZSKAIDROT KLIENTAM UZTURĒŠANAS
PRASĪBAS
 KLIENTA DZĪVES ORGANIZĀCIJAS
IEROBEŽOJUMU IEVĒROŠANA
UZSTĀDĪŠANAS LAIKĀ ...

DROŠIBAS KRITĒRIJI
 IEPRIEKŠĒJA IZMANTOJAMO DROŠIBAS
INSTRUMENTU PIEEJAMĪBAS PĀRBAUDE

FOTOELEMENTU
UZSTĀDĪŠANA:
TIE IE PERFEKTI
UZSTĀDĪTI
TIE DARBOJAS
KLIENTS
SAPRATIS
LIETOŠANAS
NOTEIKUMUS UN
APKOPES PRASĪBAS

 INDIVIDUĀLO DROŠIBAS IERĪČU
UZSTĀDĪŠANA

SADARBĪBAS KRITĒRIJI
 PAZIŅOŠANA AUGSTĀKSTĀVOŠAJIEM
ATBILDĪGAJIEM PAR NEPAREDZĒTIEM
GADĪJUMIEM
 ATĻAUJAS SAŅEMŠANA PROJEKTA
PRECIZĒŠANAI
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PRAST ATBILSTOŠI UN KOMPETENTI RĪKOTIES AR PROFESIJU SAISTĪTĀ SITUĀCIJĀ

PERSONĪGIE RESURSI
• FIZISKIE UN PSIHOLOĢISKIE
RESURSI
• ZINĀŠANAS
• TEHNISKĀS PRASMES
• METODISKĀS PRASMES
• SASKARSMES PRASMES
• PRAKSĒ APGŪTAIS
• EMOCIONĀLIE RESURSI
• KULTŪRA
• PERSONĪBAS ĪPAŠIBAS

TIPISKA AR PROFESIOJU
SAISTĪTA SITUĀCIJA
NOTEIKTĀ
DARBĪBA

VĒLAMIE DARBĪBAS
KRITĒRIJI

“Būt kompetentam” “vai kompetenti darboties”
attiecīgajā situācijā nozīmē:

BŪT KOMPETENTAM ≠ APGŪT PRASMES
SAGAIDĀMIE
REZULTĀTI





RĪCĪBSPĒJA
IKT

ATBILSTĪBA

ĀRĒJIE RESURSI

PROFESIONĀLĀ PRAKSE

• PALIGINSTRUMENTI (DARBA APRAKSTI,
AUTOMATIZĒTĀ PALĪDZĪBA)

(reāla darbība un
darības veids)

• DATU BĀZES (ZIŅOJUMI PAR PIEREDZI)
• SADARBĪBAS TĪKLI : EKSPERTI,
CITU PROFESIJU PĀRSTĀVJI,KOLĒĢI

SASNIEGTIE
REZULTĀTI

« DARBOTIES KOMPETENTI »
(Attiecīgā situācijā pielietot profesionālo
praksi un attiecīgo resursu kombināciju)

« APGŪT PRASMES, LAI VARĒTU
KOMPETENTI RĪKOTIES»






Pielietot atbilstošu profesionālu praksi attiecīgā
situācijā,
ņemt vērā vēlamos veicamās darbības īstenošanas
kritērijus,
Izmantot, personīgo un ārējo resursu atbilstošas
kombinācijas
lai sasniegtu sagaidāmos rezultātus,
mācoties no pielietotās prakses

VADĪŠANA

• ĀRĒJAIS MONOTORINGS …)
• ...
© Guy Le Boterf: « Construire les compétences individuelles
et collectives » , 2010 et « Repenser la compétence »,
Editions d’Organisation », 2010
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Kādi nosacījumi jāizpilda, lai apmācība
sagatavotu attiecīgajai profesijai?

3-Kādi nosacījumi jāizpilda, lai apmācība
sagatavotu attiecīgajai profesijai?

DAŽĀDI PEDAGOĢISKIE PAŅĒMIENI

Resursu apgūšana (zināšanas,
prasmes)

apmācības pamatkursi
praktiskie darbi
laboratorijas darbi
e-apmācība
 pašmācība apmācītāja vadībā
prasmju apmaiņas tīkli

Apmācība profesionālajās darbībās
attiecīgā situācijā, kombinējot
resursus







Apmācība refleksijā

 atgriezeniskā saite attiecībā uz reālām un modelētām situācijām
 refleksijas darbnīcas
 …

1- orientēt apmācību uz profesionālām situācijām, kurās atbilstoši un kompetenti
jādarbojas?
2- piedāvāt dažādus apmācības veidus, lai atbilstu principam atbilstoši un kompetenti
darboties 
3- attīstīt spēju sadarboties ar citiem profesionāļiem
4- veidot apmācību kā pakāpenisku profesionālās darbības attīstības procesu 
5- pielietot iekļaujošu kombinēšanu 
6- attīstīt refleksijas spēju un spēju kritiski vērtēt notikušo
7- novērtēt sasniegto profesionālo spēju attīstībā 

situāciju modelēšana
reālas situācijas apmācītāja vadībā
reālas situācijas ar atgriezenisko saiti attiecībā uz pieredzi
prakšu un priekšmetu grupas
…

8- radīt iespējas jauniem uzlabojumiem un inovācijām 
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TRĪS KOMBINĒŠANAS VEIDI

Profesionālais
profils procesa
beigās
Veidi

Starpposma
mērķis

Apmācības vienība
Apmācības vienība

A.V.
A.V.

A.V.

Starpposma
mērķis

Iekļaujošā novērtēšana

Apmācības vienība
Apmācības vienība
Iekļaujošā novērtēšana

Profesionālās apmācības rezultāti ir
gadījuma rakstura un netiek
kontrolēti

Pielietošanas kombinēšana

- teorijas/prakses kombinēšana

- teorija netiek piemērota
- maza atgriezeniskā saite:
uzņēmums ir sekundārs dalībnieks

- darba situācijas ir iespēja pielietot
apmācību

- dubults iedarbības loks
- mācīties nevis „pielietot”, bet veidot
resursu kombinācijas un profesionālo
praksi

A.V.
Iekļaujošā novērtēšana

Rezultāts

Apmācību un darba situāciju
mijiedarbības nav

Interaktīvā kombinēšana

Starpposma
mērķis

Raksturojums

Nesaistītā kombinēšana
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- sagatavošanas attiecīgajai
profesijai rezultātu optimizācija
- refleksijas attīstīšana, lai nodotu un
pārnestu sasniegto

A.V.
A.V.
KOLEKTĪVĀ PROCESA VISPĀRĒJĀ UZBŪVE
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Paldies par uzmanību!
www.guyleboterf-conseil.com
(site actualisé)
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