priekšvārds
Izvērtējot visus konkursā saņemtos pieteikumus, šajā gadā Leonardo da Vinci
kvalitātes balvu „Spārni 2008” par teicamiem projekta rezultātiem esam piešķīruši
šādiem projektu pieteicējiem:
• P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžai par projektu „Sociālās aprūpes
studentu praktisko iemaņu un prasmju pilnveidošana vecu ļaužu un invalīdu
ilgstošajā aprūpē Vācijā”;
• Arhitektūras veicināšanas fondam par projektu „Jauno arhitektu stažēšanās
Eiropas arhitektu birojos II”;
• Skrundas arodvidusskolai par projektu „Audzēkņu profesionālo iemaņu un
prasmju pilnveide Slovēnijā”;
• biedrībai “Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis” par projektu „Bērnu uzticības tālrunis kā bērnu tiesību aizsardzības sistēmas sastāvdaļa”.

Nu jau par labu un veiksmīgu tradīciju uzskatām ik pa pāris gadiem īstenoto
Leonardo da Vinci programmas projektu kvalitātes balvas konkursu „Spārni”, ko
esam nosaukuši par godu slavenajam itāliešu zinātniekam, izgudrotājam un gleznotājam Leonardo da Vinči.
Lidošanas fenomena fascinēts, da Vinči sīki izpētījis putnu lidošanu, attēlodams to
dažādos rasējumos, kā arī izmantojis par pamatu savu lidojošo mašīnu modelēšanā. Aizlienējot no Leonardo da Vinči rasējumiem šim konkursam spārnu vadmotīvu, vēlamies, lai tas kalpo gan kā iedvesmas avots potenciālajiem projektu īstenotājiem un dalībniekiem, gan arī kā apliecinājums, ka ikviena – pat pārdrošākā un
neticamākā – ideja ir īstenojama.
Piedalīšanās Leonardo da Vinci programmas mobilitātes projektos profesionālo
izglītības iestāžu audzēkņiem un pasniedzējiem, profesionālo studiju programmu
studentiem, uzņēmumu jaunajiem darbiniekiem un personāldaļu speciālistiem
dod iespēju piedalīties prakses un pieredzes apmaiņas braucienos uz kādu no
Eiropas valstu profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem, tādējādi praktiskā darbībā nostiprinot esošās un gūstot jaunas zināšanas un iemaņas.

Jau otro reizi kvalitātes balvas ietvaros rīkojām arī konkursu „Dalībnieka veiksmes
stāsts”. Šoreiz savus veiksmes stāstus vērtēšanai kopumā iesūtīja 19 mobilitātes
projektu dalībnieki. Apsveicu laureātus:
• Nadeždu Vasiļjevu (Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas projekts
“Vācu mācību firma kā jauna profesionālā mācību koncepcija: menedžmenta
apgūšana”);
• Raimondu Miezīti (Latvijas Multiplās Sklerozes asociācijas projekts “Invalīdu atbalsta grupu vadītāju pieredzes apmaiņa”);
• Jāni Mežinieku (Jaunaglonas arodvidusskolas projekts “Profesionālo prasmju
un personības kompetences attīstīšana kvalifikācijas praksē Nīderlandē”);
• Baibu Liepiņu (Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas projekts „RPRV pavāru prasmju un iemaņu uzlabošana ES valstīs”).

„Zināšanas, kuras nav radījusi pieredze – ticamības māte –, ir neauglīgas un
satur daudz kļūdu”.
/Leonardo da Vinči/
Kvalitātes balvas konkursā „Spārni 2008” bija aicināti piedalīties 2005. - 2006. gada
mobilitātes projektu īstenotāji un projektu dalībnieki. Pieteiktie mobilitātes projekti aptvēra dažādas jomas – izglītību, sociālo darbu, pārtikas ražošanu, arhitektūru, bērnu aizsardzību, mākslas nozari, viesmīlības servisu, būvniecību, galdniecību
un datorsistēmas. Izmantojot Leonardo da Vinci programmas finansējumu vairāk
nekā 2 miljonu eiro apjomā, īstenoti 205 Latvijā 2005. un 2006. gadā apstiprinātie
mobilitātes projekti. Tajos piedalījušies 896 dalībnieki no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm, uzņēmumiem un dažādām organizācijām.

Šajā katalogā esam apkopojuši veiksmīgo prakses un pieredzes apmaiņas projektu aprakstus. Ceru, ka tie rosinās arī Jūsu institūciju kļūt par Leonardo da Vinci
programmas mobilitātes projekta pieteicēju.
Dagnija Dilāne, Leonardo da Vinci programmas nodaļas vadītāja
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mobilitātes projekts: Saldus Profesionālās vidusskolas
		 izglītojamo prakse Francijā un Vācijā

PIETEICĒJS:

Saldus Profesionālā vidusskola

ADRESE:
KONTAKTPERSONA:
	E-PASTS:
TĀLRUNIS:
FAKSS:
PIEREDZES APMAIŅAS ILGUMS:
DALĪBNIEKU SKAITS:
PARTNERVALSTIS:

PIETEICĒJS:

Kalnsētas iela 24, Saldus, LV-3801
Aivars Ozols
a.ozols@saldus.lv
+ 371 638214356
+ 371 63822682
3 un 4 nedēļas
26
Francija, Vācija

ADRESE:
KONTAKTPERSONA:
	E-PASTS:
TĀLRUNIS:
FAKSS:
PIEREDZES APMAIŅAS ILGUMS:
DALĪBNIEKU SKAITS:
PARTNERVALSTS:

Īstenotie projekti daudz devuši arī mūsu mācību iestādei, jo radusies
vēlme un vajadzība pēc tā, lai katrai izglītības programmai būtu savs
ārzemju sadarbības partneris. Tas dod iespēju skolotājiem izvērtēt,
salīdzināt un uzlabot mācību programmas un to organizāciju. Tā kā šis
bija četru plūsmu projekts, tas deva iespēju projekta vadītājam strādāt
daudz sarežģītākos apstākļos un arī pašam iegūt jaunu pieredzi.

Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskola minēto projektu iesniedza, lai
audzēkņi varētu iegūt jaunu pieredzi ēdināšanas servisa jomā un padarītu savu skolu pievilcīgu topošajiem audzēkņiem. Projektā piedalījās
2. un 3. kursu audzēkņi. Prakse tika organizēta partnerorganizācijā Pori
koledžā Somijā no 2006. gada 17. aprīļa līdz 7. maijam.

KVALITĀTES VĒRTĒJUMS:
Saldus Profesionālās vidusskolas realizētā projekta mērķis bija pilnveidot
tās audzēkņu prasmes, iemaņas un kompetences, kas nākotnē veicinās
audzēkņu sekmīgu iekļaušanos Latvijas un Eiropas darba tirgū. Savas
teorētiskās zināšanas ar praktiskām audzēkņi papildināja Francijā un
Vācijā. Projektā piedalījās 3. un 4. kursu audzēkņi no viesnīcu servisa,
galdniecības, datorsistēmu un būvniecības programmām.

mobilitātes projekts: Ēdināšanas servisa speciālistu darba
		 pieredze Somijā jeb ēdināšanas serviss

Dalībnieki savās atskaitēs īpaši atzīmē uzņemošo organizāciju darbinieku
laipno attieksmi, iespēju uzlabot valodas zināšanas, iegūt drosmi strādāt
svešā valstī, apzināt savu spēju robežas un iegūto atvest atpakaļ mājās.

Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskola
Ausekļa iela 25B, Valmiera, LV-4201
Mārīte Grīnberga
vprv.spurins@inbox.lv
+ 371 64207540
+ 371 64207534
3 nedēļas
15
Somija

KVALITĀTES VĒRTĒJUMS:

uzsverot profesionālos ieguvumus, pašapziņas celšanos, komunikācijas
prasmes, prieku par svešas zemes kultūras un sadzīves tradīciju iepazīšanu. Nav noliedzams, ka arī šis projekts ir veicinājis skolas popularitāti un profesionālās izglītības pievilcību, jo šogad pieteicies rekordliels
audzēkņu skaits.

Projekts labvēlīgi ietekmējis partnerorganizāciju sadarbību un veicinājis jaunu projektu uzsākšanu. No Pori koledžas VPRV aizguvusi modeli
jaunas izglītības programmas izstrādei. Nenovērtējama ir prakses loma
dalībnieku personības izaugsmē.
Kā atzīst Valmieras pārtikas ražotāju vidusskolā, vislabākie projekta
rezultātu izplatītāji ir paši audzēkņi. Dalībnieku atskaites ir pozitīvas,
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mobilitātes projekts: Smiltenes tehnikuma audzēkņu prakse 		
		Vācijas uzņēmumos

PIETEICĒJS:

SIA „Salo Baltic International”

ADRESE:
KONTAKTPERSONA:
	E-PASTS:
TĀLRUNIS:
FAKSS:
PIEREDZES APMAIŅAS ILGUMS:
DALĪBNIEKU SKAITS:
PARTNERVALSTS:

Uzņemošais partneris – izglītības iestāde ar ilggadīgu pieredzi prakšu rīkošanā vācu jauniešiem – nodrošināja prakses vietas viesnīcās un ēdināšanas
uzņēmumos. Tā kā 90% audzēkņu pirmo reizi bija ārzemēs, īpaša uzmanība
tika pievērsta projekta vadībai un pārraudzībai.
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PIETEICĒJS:

Sadovņikova iela 39, Rīga, LV-1003
Guntra Cīrule
info@salo-baltic.lv
+ 371 67358670
+ 371 67358677
8 nedēļas
30
Vācija

ADRESE:
KONTAKTPERSONA:
	E-PASTS:
TĀLRUNIS:
FAKSS:
PIEREDZES APMAIŅAS ILGUMS:
DALĪBNIEKU SKAITS:
PARTNERVALSTS:

Galvenais ieguvums no projekta ir tas, ka audzēkņi ir apguvuši labas prasmes un iemaņas specialitātē, strādājot ar modernu aprīkojumu, uzlabojuši
vācu valodas zināšanas, ieguvuši jaunus draugus, iepazinuši vācu kultūru.
Turklāt projekts palīdzēja pilnveidot iestādes darbu, rūpīgāk plānot nākamos projektus.

Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskola īstenoja prakšu projektu, lai nodrošinātu saviem audzēkņiem iespēju iegūt pieredzi gaļas un tirdzniecības jomā un padarītu skolu pievilcīgu topošajiem audzēkņiem. Projekta
ietvaros 15 VPRV 2. un 3. kursa audzēkņi no 2005. gada 10. oktobra līdz
1. novembrim viesojās skolas partnerorganizācijā – Pori koledžā Somijā.

Projekta īstenotājs ar šo projektu arī ir pierādījis uzņemošajam partnerim
un prakses uzņēmumiem, ka latvieši ir labi strādnieki – čakli, uzticami, uzcītīgi, ar atbildības sajūtu. Prakse veicināja jauniešu konkurētspēju, uzlaboja
un papildināja profesionālās zināšanas. Augstais novērtējums no prakses
vadītāja un uzņemošās organizācijas cēla dalībnieku pašapziņu.

Prakses laikā projekta dalībnieki ieguva ne tikai jaunas zināšanas nozarē, bet arī uzlaboja angļu valodas prasmes, saņēma sertifikātus un Europass Mobility apliecību. Turklāt Pori koledžā iegūto praksi projekta dalībniekiem ieskaitīja kā mācību prakses sastāvdaļu, kā tas bija paredzēts
mācību plānā.

KVALITĀTES VĒRTĒJUMS:
Savu pirmo Leonardo da Vinci mobilitātes projektu SIA „Salo International
Baltic” iesniedza 2005. gadā. Redzot, ka tas ir veiksmīgs un ka audzēkņi labprāt dodas praksē uz ārzemēm, nolēma arī turpmāk sadarboties ar Latvijas arodskolām un dot jauniešiem iespēju praktizēties Vācijā. Šajā projektā
piedalījās 30 Smiltenes tehnikuma audzēkņi, pārsvarā no lauku rajoniem,
no mazturīgām, nepilnām, daudzbērnu ģimenēm. Prakse notika divās plūsmās, katrā plūsmā pa 15 audzēkņiem, kas divus mēnešus ieguva praksi Vācijas pilsētā Šverīnē.

mobilitātes projekts: Gaļas pārstrādes un tirdzniecības iemaņu
		 apguve Somijā jeb
		Gaļas pārstrāde un tirdzniecība
Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskola
Ausekļa iela 25b, Valmiera, LV-4201
Mārīte Grīnberga
vprv.spurins@inbox.lv
+ 371 64207540
+ 371 64207534
3 nedēļas
15
Somija

KVALITĀTES VĒRTĒJUMS:

Pēc atgriešanās no Somijas projekta dalībnieki iepazīstināja ar iegūto pieredzi un jaunajām zināšanām savus skolas biedrus īpaši rīkotā konferencē,
kā arī informēja pasniedzējus skolotāju metodiskās komisijas sanāksmē.
Projekts palīdzējis būtiski uzlabot sadarbību ar partnerorganizāciju, kā arī
licis pamatus jaunām sadarbības formām un jauniem projektiem.
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mobilitātes projekts: Audzēkņu profesionālo iemaņu un
		 prasmju pilnveide Slovēnijā

PIETEICĒJS:

Skrundas arodvidusskola

ADRESE:
KONTAKTPERSONA:
	E-PASTS:
TĀLRUNIS:
FAKSS:
PIEREDZES APMAIŅAS ILGUMS:
DALĪBNIEKU SKAITS:
PARTNERVALSTS:

mobilitātes projekts: Jauno arhitektu stažēšanās Eiropas
		 arhitektu birojos II

PIETEICĒJS:

Arhitektūras veicināšanas fonds

Skrunda, Kuldīgas rajons, LV-3326
Anita Sebeža
skrundaas@tvnet.lv
+ 371 63336145
+ 371 63336145
4 nedēļas
10
Slovēnija

ADRESE:
KONTAKTPERSONA:
	E-PASTS:
TĀLRUNIS:
FAKSS:
PIEREDZES APMAIŅAS ILGUMS:
DALĪBNIEKU SKAITS:
PARTNERVALSTIS:

Līdz ar to ieguvēji no šādas prakses ir ne tikai dalībnieki, bet arī skola,
apkārtējie uzņēmumi un sabiedrība.

Projekta laikā deviņiem jauniem Latvijas arhitektiem bija iespēja trīs mēnešus praktizēties dažādos Eiropas valstu arhitektu birojos.

ieguvēji ir ne tikai prakšu dalībnieki - jaunie arhitekti, bet arī arhitektu
biroji Latvijā, kuros šie arhitekti pēc prakses strādās.

Moblitātes projektam noslēdzoties, Skrundas arodvidusskola neveica
izmaiņas mācību plānos, taču apgūtās tehnoloģijas slovēņu nacionālajā
virtuvē integrēja mācību procesa praktiskajās nodarbībās.

Projekta īstenotājiem izdevies atrast un projektā iesaistīt arhitektu birojus, kas ir gatavi uz salīdzinoši ilgu laiku pieņemt darbā nepieredzējušus
jaunus arhitektus, nodrošinot viņiem nozīmīgu darba pieredzi. Praktikantiem bijusi iespēja iesaistīties pilnvērtīgā arhitektūras procesā, t.sk.
celtniecības uzraudzībā objektos un darbā ar klientiem, iekšējās pārrunās
un tiekoties ar pasūtītājiem.

Projekta īstenošanas laikā saņemtas pozitīvas atsauksmes par Latvijas arhitektu profesionalitāti, komunikācijas prasmēm un personisko attieksmi
pret darbu un sadzīvi internacionālā vidē.

KVALITĀTES VĒRTĒJUMS:

Kalēju iela 8, Rīga, LV-1050
Evija Sīle
evija@szk.lv
+ 371 67421947
+ 371 67503114
13 nedēļas
9
Vācija, Austrija, Dānija, Portugāle, Spānija, Nīderlande

KVALITĀTES VĒRTĒJUMS:

Skrundas arodvidusskolas Ēdināšanas servisa programmas izglītojamie –
kopā 10 audzēkņi no 2.,3. un 4. kursa – četras nedēļas praktizējās Slovēnijā, lai iepazītu Slovēnijas nacionālo ēdienu gatavošanas un pasniegšanas
kultūru, tradīcijas, apkopotu ēdienu receptes u.c.
Projekta dalībnieki prakses laikā paaugstināja savu profesionālo kvalifikāciju, iegūstot nenovērtējamu pieredzi, jo mēnesi garā prakse bija pietiekoši ilgs laiks, lai iepazītu un novērtētu atšķirības, kādas pastāv starp
valstu ēdināšanas uzņēmumiem un darba organizāciju tajos, un nostiprinātu prasmes, ko nodot tālāk skolā un partneruzņēmumos Latvijā, vai
uzsākot darba gaitas pēc skolas beigšanas. Vietējie uzņēmēji, ar kuriem
skolai ir sadarbība, atzinīgi vērtē dalībnieku iegūto pieredzi.

Katra dalībnieka uzdevums bija publicēt vienu rakstu portālā
www.a4d.lv. Publicētā informācija deva iespēju informēt un motivēt citus
jaunos arhitektus pieteikties dalībai līdzīgos projektos.

Lai gan no projekta pārskata nav iespējams pilnībā izvērtēt katra dalībnieka iegūto pieredzi, taču kopumā redzams, ka projekts devis lielu
ieguldījumu jauno arhitektu profesionālās pieredzes izaugsmē. Turklāt
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mobilitātes projekts: Jauno arhitektu stažēšanās Eiropas
		 arhitektu birojos III

PIETEICĒJS:

Arhitektūras veicināšanas fonds

ADRESE:
KONTAKTPERSONA:
	E-PASTS:
TĀLRUNIS:
FAKSS:
PIEREDZES APMAIŅAS ILGUMS:
DALĪBNIEKU SKAITS:
PARTNERVALSTS:

mobilitātes projekts: Tradīcija un inovācija profesionālajā
		 mākslas izglītībā

PIETEICĒJS:

Kalēju iela 8, Rīga, LV-1050
Evija Sīle
evija@szk.lv
+ 371 67421947
+ 371 67503114
6 mēneši
3
Nīderlande

ADRESE:
KONTAKTPERSONA:
	E-PASTS:
TĀLRUNIS:
FAKSS:
PIEREDZES APMAIŅAS ILGUMS:
DALĪBNIEKU SKAITS:
PARTNERVALSTIS:

Arhitektūras veicināšanas fonds ir gandarīts, ka šāda veida projekti palīdz
atbalstīt jauno arhitektu vēlmi attīstīt un pilnveidot savas zināšanas un
profesionālo varēšanu.

Projekta gaitā astoņi Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskolas (JRRMV)
audzēkņi trijās plūsmās devās praksē uz trīs dažādām Eiropas valstīm
(Vāciju, Beļģiju un Somiju) ar mērķi iepazīt līdzīgas ievirzes izglītības iestāžu darbību un pētīt tradīciju un inovāciju mijiedarbību.

KVALITĀTES VĒRTĒJUMS:

Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola
Hāmaņa iela 2a, Rīga, LV-1007
Inese Piņķe
inese@jrrmv.lv
+ 371 67601783; +371 28397607
+ 371 67114709
3 nedēļas
8
Vācija, Beļģija, Somija

KVALITĀTES VĒRTĒJUMS:

Projekts deva iespēju trim topošajiem Latvijas arhitektiem sešu mēnešu
garumā apgūt jaunu pieredzi augsta līmeņa Nīderlandes arhitektu birojos. Kā projekta ieguvumus var minēt gan jaunizveidotos kontaktus, gan
vērtīgo darba un dzīves pieredzi, kas mūsu arhitektiem ļaus būt konkurētspējīgiem ne vien Latvijas, bet arī Eiropas Savienības darba tirgū.

Projekta rezultāti ir apkopoti un fiksēti gan fotogrāfijās, gan arī elektroniskā veidā un pašlaik lieti noder mācību procesā. Būtiska projekta laikā
gūtā atziņa ir tā, ka mākslas izglītības jomā lielāka vērība būtu jāpievērš
praktiskajai radošajai darbībai un prakses laiks būtu jāpagarina divkārt.
Ikviens JRRMV audzēknis, kā arī citi interesenti var iepazīties ar projekta
rezultātiem skolas mājas lapā: www.jrrmv.lv.

Audzēkņi ir guvuši vērtīgu personīgu pieredzi, savukārt projekts ir guvis
turpinājumu – projekta laikā apmeklēto skolu audzēkņi ir bijuši Latvijā
un guvuši pieredzi šeit. Kopumā šāda sadarbība ir vērtējama kā abpusēji
ļoti vērtīga. Jaņa Rozentāla Rīgas Mākslas vidusskola ir ieguvusi stabilus
starptautiskās sadarbības partnerus, kas ļoti pozitīvi novērtējuši Latvijas
skolas profesionalitāti.

Viens no dalībnieku uzdevumiem bija publicēt savu pieredzi arī arhitektu
un arhitektūras studentu vortālā www.a4d.lv. Tas ir lielisks veids, kā informēt un motivēt arī citus jaunos arhitektus pieteikties dalībai līdzīgos
projektos. Pēc iepazīšanās ar šiem pieredzes stāstiem, jau vērojama tendence, ka nākamajos projektos iesaistījies daudz lielāks jauno arhitektu
skaits.
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mobilitātes projekts: Celtniecības specialitāšu arodskolēnu 		
		 profesionālo prasmju pilnveidošana Polijā

PIETEICĒJS:

Rīgas 13. arodvidusskola

ADRESE:
KONTAKTPERSONA:
	E-PASTS:
TĀLRUNIS:
FAKSS:
PIEREDZES APMAIŅAS ILGUMS:
DALĪBNIEKU SKAITS:
PARTNERVALSTS:

PIETEICĒJS:

P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža

Lāčplēša iela106/108, Rīga, LV-1003
Janīna Kubecka
janina.kubecka@inbox.lv
+ 371 67221811
+ 371 26492726
3 nedēļas
12
Polija

ADRESE:
KONTAKTPERSONA:
	E-PASTS:
TĀLRUNIS:
FAKSS:
PIEREDZES APMAIŅAS ILGUMS:
DALĪBNIEKU SKAITS:
PARTNERVALSTS:

Vidus prospekts 36/38, Bulduri, Jūrmala, LV-2010
Ina Vīksniņa
sadarbiba@psk.lv
+ 371 67754928
+ 371 67752507
13 nedēļas
4
Vācija

jaunām metodēm apkures cauruļu uzstādīšanā; apdares darbu strādnieki
papildināja savas zināšanas par celtniecības materiāliem; galdnieki mācījās likt koka konstrukcijas baznīcas jumtam.

Projekts deva iespēju četriem P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes
koledžas studentiem veikt daļu no sociālās aprūpes studiju programmā
paredzētās prakses Vācijā. Tās laikā viņi iepazinās ar vecu ļaužu un invalīdu sociālās aprūpes sistēmu Vācijā, palielināja profesionālās iemaņas un
prasmes darbā ar veciem ļaudīm un invalīdiem, kā arī ieguva kvalitatīvu
un progresīvu pieredzi praksē ilgstošajā aprūpē.

KVALITĀTES VĒRTĒJUMS:
Projekta mērķis bija palielināt audzēkņu konkurētspēju darba tirgū,
pilnveidot prasmes, iemaņas un kompetences savā specialitātē, attīstīt
prasmi iekļauties svešā vidē, uzlabot svešvalodu zināšanas, pilnveidot
saskarsmes kultūru un atbildības sajūtu.

Brīvajā laikā jauniešiem tika organizēti dažādi kultūras, sporta un atpūtas
pasākumi. Par Latvijas jauniešu praksi Boļeslavas televīzijā bija izveidota
atsevišķa reportāža.

Praksē piedalījās 12 audzēkņi no dažādām izglītības programmām:
apdares darbu strādnieks, sanitārtehnisko iekārtu montētājs, mūrnieks,
elektromontieris, galdnieks.

Pēc atgriešanās Latvijā, projekta dalībnieki rīkoja prezentāciju pārējiem
skolas audzēkņiem un pedagogiem, kā arī izveidoja informatīvo stendu
„Prakse Polijā”. Visi projekta dalībnieki ieguva savu darba devēju izsniegtas apliecības un Europass Mobility dokumentu, kas viņiem noderēs, meklējot darbu Latvijā un citās Eiropas valstīs.

Trīs nedēļu laikā audzēkņi papildināja Latvijā iegūtās zināšanas un
prasmes, strādājot dažādos objektos Polijas pilsētā Boļeslavā – elektriķi
ieguva jaunas prasmes par kabeļu ievietošanu tranšejā; mūrnieki apguva
jaunu tehnoloģiju grīdas izlīdzināšanā ar betonu; santehniķi strādāja ar
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mobilitātes projekts: Sociālās aprūpes studentu praktisko iemaņu
		 un prasmju pilnveidošana vecu ļaužu un 		
		 invalīdu ilgstošajā aprūpē Vācijā

KVALITĀTES VĒRTĒJUMS:

pasākumi sniedza priekšstatus par vācu kultūru, par viņu sadzīvi,
tradīcijām un pasākumiem.
Studenti no visām prakses vietām saņēma teicamas rekomendācijas, kā
arī Europass Mobility dokumentus.
Pēc atgriešanās Latvijā ar prakses gaitu studenti iepazīstināja koledžas
vadību, Sociālās aprūpes katedru, Studentu pašpārvaldi. Projekta rezultāti izpaužas arī viņu praktiskajā darbā sociālās aprūpes institūcijās – metodēs, paņēmienos, tehnikās. Par pozitīviem projekta rezultātiem liecina arī
Vācijas prakses vietas vadītājas uzaicinājums studentiem braukt strādāt
viņu uzņēmumā.

Studentu prakses vietas bija partneru skolas Sozialpflegeschulen
Heimerer GmbH, Döbeln sadarbības organizācijas. Tā kā prakses laikā
vienīgā sazināšanās bija vācu valodā, projekts palīdzēja būtiski uzlabot studentu vācu valodas zināšanas Tomēr svarīgākie ir profesionālie
ieguvumi – iegūtas ļoti plašas un padziļinātas zināšanas ilgstošajā
sociālajā aprūpē veciem ļaudīm un invalīdiem. Ārpus prakses organizētie
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mobilitātes projekts: Bērnu uzticības tālrunis kā bērnu tiesību
		 aizsardzības sistēmas sastāvdaļa

PIETEICĒJS:

Biedrība “Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis”

ADRESE:
KONTAKTPERSONA:
	E-PASTS:
TĀLRUNIS:
FAKSS:
PIEREDZES APMAIŅAS ILGUMS:
DALĪBNIEKU SKAITS:
PARTNERVALSTIS:

mobilitātes projekts: Vācu mācību firma kā jauna profesionālā
		 mācību koncepcija: menedžmenta apgūšana

PIETEICĒJS:

Kungu iela 34, Rīga, LV-1050
Mārtiņš Valters
martinsw@bernutalrunis.lv
+ 371 67814790
+ 371 67814790
2 nedēļas
4
Čehija, Grieķija

ADRESE:
KONTAKTPERSONA:
	E-PASTS:
TĀLRUNIS:
FAKSS:
PIEREDZES APMAIŅAS ILGUMS:
DALĪBNIEKU SKAITS:
PARTNERVALSTS:

Tā kā projekta realizācijas laiks bija salīdzinoši īss un grafiks saspringts,
dienas kārtība bija saplānota tā, lai biedrība iegūtu pēc iespējas interesantāku un savā darbībā nozīmīgāku pieredzi un zināšanas.

Projekta laikā bija plānots apgūt jaunu profesionālās izglītības koncepciju, tāpēc trīs Latgales Transporta un sakaru tehniskās skolas pasniedzēji devās uz Vāciju, lai izzinātu firmu menedžmentu IB Bildungzentrum
(Drēzdenē). Viņi iepazina vairāku nodaļu darbu: komercnodaļas, grāmatvedības un finanšu nodaļas, reklāmas nodaļas, lietvedības un komunikācijas nodaļas, iepirkumu nodaļas, pārdošanas un nosūtīšanas nodaļas,
mārketinga un plānošanas nodaļas.

KVALITĀTES VĒRTĒJUMS:

Latgales Transporta un sakaru tehniskā skola
Strādnieku iela 16, Daugavpils, LV-5400
Ļubova Deļmuhamedova
lts@ltsts.lv
+ 371 65436893
+ 371 65436893
3 nedēļas
3
Vācija

KVALITĀTES VĒRTĒJUMS:

Projekts īstenots ar vēmi iegūt pieredzi par bērnu uzticības telefonu
darbību Čehijā un Grieķijā. Projekta īstenotāji dalībnieku atlasi veica
biedrības iekšienē, izvēloties darbiniekus, kas iesaistīti biedrības attīstības stratēģijas izstrādē un īstenošanā un kas spēj komunicēt angļu
valodā. Kopumā divu nedēļu ilgajā pieredzes apmaiņā 2007. gada
augusta beigās un septembra sākumā devās četri dalībnieki.

Ļoti atzinīgi vērtējama čehu un grieķu partneru iesaistīšanās projektā,
kuru konstruktīvā un precīzā darbu organizēšana ļāva projekta dalībniekiem būt gandarītiem par iegūto, lai gan kopumā divu nedēļu garā
pieredzes apmaiņa bija fiziski un psiholoģiski sarežģīts pasākums.

„Bērnu un jauniešu uzticības tālrunis” ir starptautiskas organizācijas
Children Helpline International biedrs. Īstenotais projekts ļāvis iegūt noderīgas atziņas, kā arī rosinājis pilnveidot un pārkārtot biedrības darbu
no palīdzības bērniem krīzes situācijās uz preventīvo darbu skolās un
ģimenēs. Biedrība ir izveidojusi savu mācību centru un izstrādājusi divas
mācību programmas.

Pašlaik biedrība plāno sava darba uzlabošanai doties pieredzes apmaiņā
uz Bulgāriju, Norvēģiju un Kipru.
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Papildus plānotajām aktivitātēm, pieredzes apmaiņas dalībnieki apmeklēja arī citas institūcijas, ar ko IB Bildungzentrum sadarbojas, tai
skaitā Tirdzniecības un rūpniecības palātu. Viesojoties Vācijā, projekta dalībnieki būtiski uzlaboja savas vācu valodas zināšanas. Par dalību
projektā viņi saņēma gan uzņemošās organizācijas sertifikātu, gan arī
Europass Mobility dokumentu. Šie dokumenti ir pievienoti pasniedzēju
personīgās izaugsmes lietai, un skolas vadība tos ņem vērā, veicot pasniedzēju vērtēšanu.

Balstoties uz pieredzes apmaiņas laikā iegūto, projekta dalībnieki
izstrādāja jaunu mācību firmas programmu īstenošanai Latgalē. Mācību firma ir jauna mācību forma Latvijas profesionālās izglītības iestādēs,
tādēļ tās metodiskā nodrošinājuma pieredzes apmaiņa vērtējama kā
īpaši vērtīga.

Atgriežoties Latvijā, Latgales Transporta un sakaru tehniskajā skolā notika seminārs par projektu, tā gaitu un rezultātiem. Kā vizuāls projektā
pieredzētā un iegūtā vēstnesis ir izveidotais projekta fotoalbums.
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Tālākizglītības modulis invalīdu aprūpē

mobilitātes projekts:

PIETEICĒJS:

P. Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledža

ADRESE:
KONTAKTPERSONA:
	E-PASTS:
TĀLRUNIS:
FAKSS:
PIEREDZES APMAIŅAS ILGUMS:
DALĪBNIEKU SKAITS:
PARTNERVALSTS:

Vidus prospekts 36/38, Bulduri, Jūrmala, LV-2010
Aiga Grauduma
st-skola@apollo.lv
+ 371 67752507
+ 371 67752507
4 nedēļas
2
Vācija

KVALITĀTES VĒRTĒJUMS:

Projekta mērķis bija izstrādāt jaunu programmas moduli invalīdu aprūpē,
uzlabojot pašreizējo sociālā aprūpētāja studiju programmu un nodrošinot kvalifikācijas paaugstināšanu strādājošiem speciālistiem. Tāpēc divi
P.Stradiņa veselības un sociālās aprūpes koledžas pasniedzēji devās uz
Sozialpflegeschulen Heimerer GmbH, Döbeln, ar ko P.Stradiņa veselības un
sociālās aprūpes koledžai ir sadarbība kopš 2001.gada.

komunikācija), gan praktiskās (radošās darbnīcas, klīniskās dienas, autogēnie treniņi) zināšanas.
Pēc atgriešanās projekta dalībnieki iepazīstināja koledžas vadību, akadēmisko personālu un sadarbības institūcijas sociālajā aprūpē un rehabilitācijā ar projekta gaitu, pieredzi un iespējām. Pašlaik visas projekta laikā
gūtās zināšanas plaši izmanto praktiskajās nodarbībās sociālās aprūpes
un sociālās rehabilitācijas studentiem. Studiju kursi „Aprūpe personām ar
īpašām vajadzībām” un „Invalīdu sociālā rehabilitācija” ir papildinātas ar
Vācijā gūto pieredzi un praktiskām nodarbībām, kas veicina šo studiju
priekšmetu attīstību.

Pieredzes apmaiņas laikā Latvijas pārstāvji guva būtiskas jaunas zināšanas un prasmes invalīdu aprūpē, īpaši apmeklējot Bazālās stimulācijas
nodarbības. Viņi viesojās vairākās sociālās aprūpes un rehabilitācijas
iestādēs cilvēkiem ar invaliditāti, lai iegūtu priekšstatu, kā sociālās aprūpes sistēma darbojas Vācijā un kā ir nodrošinātas klientu vajadzības.
Ieguvums ir gan teorētiskās (kvalitātes sistēma, lekciju plānojumi, bazālā
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