VET2WORK diskusija Nr.12. “Starptautiskās mobilitātes profesionālajā izglītībā”, 02.04.2015,
11:00 – 13:00, Rīga

Projekts “VET2WORK” (ES Mūžizglītības programma)
DISKUSIJA: Starptautiskās mobilitātes profesionālajā izglītībā.
Datums:

2015.gada 2.aprīlis

Laiks:

11:00-13:00

Vieta:

Rīga (Eiropas Māja - kamīnzāle, Aspazijas bulvāris 28)

Dalībnieki: Profesionālo izglītības iestāžu, uzņēmumu, pašvaldības, politikas lēmēju,
audzēkņu, nevalstisko organizāciju, arodbiedrību, asociāciju, biedrību pārstāvji
Reģistrācija: Piesakiet savu dalību diskusijā, reģistrējoties šeit: http://ej.uz/VET2WORKdiskusijas

Diskusijas apraksts:
Latvijā norisinās profesionālās izglītības sistēmas sakārtošana, un īpaši tiek domāts par to,
kā šo skolu audzēkņus sagatavot darba tirgum. Ļoti būtiska ir iespēja doties pieredzes apmaiņā uz
ārvalstīm mācību laikā. Saeimā ir iesniegti un pirmajā lasījumā apstiprināti Profesionālās izglītības
likuma grozījumi, kuri paredz būtiskas izmaiņas esošajā finansēšanas sistēmā, bet kā tieši izskatās
nākotne attiecībā uz starptautiskajām mobilitātēm?
Diskusijā tiks risināti sekojoši jautājumi:


Esošie starptautiskās mobilitātes apjomi - pietiekami?



Kādi finanšu instrumenti un atbalsts no valsts un Eiropas Komisijas ir pieejami priekš
starptautiskās mobilitātes?



Kāda būtu profesionālo izglītības iestāžu sadarbība ar citām iesaistītajām pusēm –
ārvalstu izglītības iestādēm, uzņēmumiem, pašvaldībām, aģentūrām?



Vai audzēkņi ir pietiekami informēti par pastāvošajām iespējām?

Diskusiju vadīs pārstāvis no VISC – Jānis Gaigals.
Par projektu „PĀREJA NO PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS UZ DARBA TIRGU LATVIJĀ”:
2014.gada maijā Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Latvijas darba devēju konfederāciju, Latvijas
tirdzniecības un rūpniecības kameru un konsultāciju uzņēmumu SIA “Dynamic University” uzsāka jauna
Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas KA1-ECET projekta „Pāreja no profesionālās izglītības uz
darba tirgu” īstenošanu. Projekts kopumā vērsts uz valsts līmeņa diskusijas raisīšanu, attiecībā uz pārejas
uzlabošanu no profesionālās izglītības uz darba tirgu Latvijā.
Papildus informāciju par projektu un citām tā ietvaros īstenotajām diskusijām atrodama mājas lapā:
http://ej.uz/xpoi
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Diskusijas darba kārtība (projekts iekšējai lietošanai):
LAIKS

NOTIKUMS

ATBILDĪGĀ PUSE

Tiek uzklāta kafijas pauze, sagatavots paneļdiskusijas
galds, reģistrācijas galds priekštelpā un tehnikas
pārbaude.

Dynamic University

10:45 – 11:00

Diskusijas dalībnieku ierašanās, reģistrācija, kafijas
pauze pirms diskusijas.

Dynamic University

11:00 – 11:05

Diskusijas sākums.
Ievads no moderatora puses par dienaskārtību.
Moderators iepazīstina ar paneļdiskusijas dalībniekiem.

Moderators – Jānis
Gaigals

11:05 – 11:10

Ievads par projektu un diskusiju ciklu kopumā, par
diskusijas mērķiem.

Dynamic University

11:10 – 11:20

1.prezentācija Rīgas Amatniecības vidusskola

11:20 – 11:35

2.prezentācija SIA Baltic Bright

11:35 – 11:55

Ekspertu paneļdiskusija. Uz ekrāna tiek projicēti
galvenie diskusijas jautājumi.
Dalībnieki:
1) IZM – Ilze Buligina (profesionālās izglītības

10:30 – 10:45

nodaļas vecākā referente)

2) VISC – Elīna Kokina (ESF projektu vadītāja)
3) Rīgas Amatniecības vidusskola – Kaspars Kiris
(Mēdiju mākslas nodaļas vadītājs)
4) Rīgas Valsts Tehnikums - Arita Ošiņa (projektu
vadītājs)
5) SIA Baltic Bright – Vita Žunda (valdes locekle)
6) Audzēknis kas bijis mobilitātē – Juris Pāvils, RAV
7) Audzēknis kas bijis mobilitātē 2, RVT

Moderators – Jānis
Gaigals

11:55 – 12:45

Jautājumi un viedokļi no auditorijas. Diskusijas
turpinājums.

Moderators – Jānis
Gaigals

12:45 – 12:55

Noslēdzošais ekspertu (paneļa) viedoklis. Diskusijas
turpinājums.

Moderators – Jānis
Gaigals

12:55 – 13:00

Moderatora secinājumi par galveno no diskusijas.
Noslēgumā aicinājums visiem turpināt sarunas pie
kafijas un uzkodām.

Moderators – Jānis
Gaigals

13:00 – 13:30

Uzkodas, sarunas

