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3.pielikums
Darba vidē balstītu mācību
organizēšanas un īstenošanas vadlīnijām
Izglītības iestādes veidlapa

Darba vidē balstītu mācību individuālais plāns
Profesionālās izglītības programmas kods un nosaukums ______________________________________
Piešķiramā kvalifikācija ___________________________________________________________________
____. kurss _____. semestris / Mācību periods ___________________________________________________________
Izglītojamais ___________________________________

________________________________

Vārds, uzvārds,

Izglītojamā reģ. Nr. PII

Darba vidē balstītu mācību (turpmāk - DVB mācības) īstenošanas vieta
_____________________________________________________________________
(Uzņēmuma nosaukums, adrese, reģ Nr.)

Par DVB mācībām atbildīgā persona izglītības iestādē
______________________________________________________
Amats, vārds, uzvārds

DVB mācību vadītājs uzņēmumā ___________________________________________________________
Amats, vārds, uzvārds

Mērķis:
Nodrošināt DVB izglītojamajam iespēju apgūt___________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
Uzdevumi (Sasniedzamie rezultāti)
1.______________________________
2.______________________________ (utt.)

Darba vidē balstītu mācību individuālā plāna saturs
Mācību priekšmeti /Mācību kursi
(moduļi)
(Temats/ apakštemats)

N.p.k.
1.

Stundu skaits semestrī
Mācību plānā
semestrī

T.sk. DVB

Vērtējums
(ballēs,
ieskaits/
neieskaitīts)

Datums

Mācību vadītāja
uzņēmumā
paraksts

1.mācību priekšmets/modulis
1.Temats
Apakštemats
Apakštemats
Utt.

2.

2.mācību priekšmets/modulis
Temats
Apakštemats
Utt.

3.

3.mācību priekšmets/modulis
Temats
Apakštemats
Utt.
Kopā:

Nepieciešamie mācību līdzekļi:

Saskaņots:
DVB mācību vadītājs uzņēmumā __________________________
Paraksts, datums
Par DVB mācībām atbildīgā persona izglītības iestādē ________________________________
Paraksts, datums
Profesionālās izglītības iestādes direktora vietnieks izglītības jomā/ struktūrvienības vadītājs _________________
Paraksts, datums

2

Piemērs
Izglītojamā _______________________________ DVB mācību stundu apmeklējuma uzskaite ____kursa ____ semestrim
(vārds, uzvārds)
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Par DVB
mācībām
atbildīgās
personas
izglītības
iestādē
paraksts

Kopā, (stundu
skaits)

Datums

Norādījumi par ierakstiem „Darba vidē balstītu mācību individuālajā plānā” un tā lietošanu
1. Izglītojamā „Darba vidē balstītu mācību individuālais plāns” (turpmāk – individuālais plāns) nodrošina plānveidīgu profesionālās izglītības programmas mācību satura īstenošanu
atbilstoši tās īstenošanas formai - darba vidē balstītas mācības (turpmāk – mācības).
2. Individuālā plāna sadaļu “Mācību priekšmeti / Mācību kurss” aizpilda izglītības iestāde, tematus/apakštematus saskaņojot ar uzņēmumu.
3. “Mācību periodā” norāda kursu un semestri.
4. Individuālais plāns atspoguļo mācību priekšmetu/ mācību kursu satura apguves izpildi un izglītojamā sasniegumu uzskaiti. Arodizglītības programmās un Profesionālajās vidējās
izglītības programmās pēc pamatizglītības ieguves DVB mācībās ieskaita arī kvalifikācijas praksi.
5. Ierakstus individuālā plāna sadaļā “Vērtējums” veic mācību vadītājs uzņēmumā. Izglītojamā zināšanas, prasmes un iemaņas novērtē ar vērtējumu 10 ballu skalā, kā arī
ieskaitīts/neieskaitīts. Mācību vadītājs uzņēmumā katru ierakstu apliecina ar savu parakstu.
6. Individuālajā plānā izlikto vērtējumu dokumentēšanu nodarbību uzskaites žurnālā nodrošina izglītības iestāde ne retāk kā 1 x mēnesī.
7. Sadaļu “Izglītojamā DVB mācību stundu apmeklējuma uzskaite” aizpilda mācību vadītājs uzņēmumā, atzīmējot izglītojamā apmeklētās DVB stundas atbilstošajā datumā.
8. Aizpildītais individuālais plāns semestra beigās/ izglītības programmas mācību priekšmeta/mācību kurs noslēgumā jāiesniedz izglītības iestādē.
9. Izglītojamā DVB mācību stundu apmeklējuma uzskaite ir par pamatu, lai pedagogs aizpildītu “Grupu mācību nodarbību uzskaites žurnālu” atbilstoši Ministru kabineta 2007.gada
6.marta noteikumos Nr.165 “Noteikumi par profesionālās izglītības iestāžu pedagoģiskā procesa un eksaminācijas centru profesionālās kvalifikācijas ieguves organizēšanai
obligāti nepieciešamo dokumentāciju” noteiktajam.

