
 
 

Mobilitātes (VETPRO) projekts 

„Kvalifikācijas koncepcija Eiropā - inovācijas tehnisko profesiju apmācībā” 

(Nr. 2012-1-LV1-LEO03-03347) 

 

 

Projekta mērķgrupa:  

Projektā tika iesaistīti DVT pasniedzēji šādās programmās: automehānika, 

mehānika un metālapstrāde, elektrotehnika, transports, informācijas tehnoloģijas 

pasniedzēji apkalpošanas sfērā, vispārizglītojošo priekšmetu skolotāji.   

 

Projekta mērķi:  
(1) Iepazīstināt projekta dalībniekus ar Eiropas pieeju kvalifikācijas 

(apmācības) koncepcijai Austrijas profesionālās izglītības iestādēs; (2) izzināt 

Austrijas privātuzņēmumu un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības principus 

duālās profesionālās izglītības (teorijas apmācības un prakses savienošanas) ietvaros; 

(3) sniegt iespēju projekta dalībniekiem modernizēt savu priekšmetu apmācības 

programmu, piemērojot Eiropas pieeju kvalifikācijas koncepcijai turpmākai ieviešanai 

vietējā līmenī (DVT); (4) veicināt vācu valodas zināšanu pilnveidošanu. 

 

Mobilitātes brauciens tika īstenots:  
1 nedēļas laikā 11.11.- 18.11.2012.  

Pieredzes apmaiņa notika Austrijā, mūsu partnerinstitūcijā Grācas skolā un 

profesionālo izglītības iestāžu pārvaldē „Landesschulrat für Steiermark” (valsts 

institūcija Austrijā), kurai ir cieša sadarbība ar profesionālās  izglītības iestādēm. 

 

Projekta saturs: 
Mobilitātes brauciena programma iekļāva šādus pasākumus un aktivitātes:  

- iepazīšanās ar Grācas skolu un profesionālo izglītības iestāžu pārvaldes 

„Landesschulrat für Steiermark” darbību; 

- iepazīšanās ar sociālo partneru institūciju „AK Steiermark” (Strādnieku palāta)  

un „WK Steiermark”(Saimniecības palāta) darbību un aktivitātēm (2 

semināri); 

- partnera uzņēmuma „Öbb- Lehrwerkstätte” Knittelfeldē apmeklēšana un tā 

darbības izzināšana; 

- piedalīšanās seminārā „Kvalifikācijas koncepcija Austrijā - inovācijas 

tehnisko profesiju apmācībā”; 

- iepazīšanās ar 2 profesionālajām izglītības iestādēm BSZ 7 un BSZ 8 Grazā; 

- iepazīšanās ar 4 profesionālajām izglītības iestādēm LBS Gleinstättenē, LBS 

Arnfelsē, LBS Knittelfeldē, LBS Bad Gleichenbergā Steiermarkas reģionā; 

- ikdienas darbs: nodarbību hospitēšana; 

- ikdienas pārrunas ar kolēģiem par labās prakses piemēriem; 

- kompetenču un inovatīvas pieredzes iegūšana savā profesionālā jomā; 

- kultūras programma. 



 

Projekta rezultāti:  
Tika iepazīta Eiropas pieeja apmācības koncepcijai Austrijas profesionālās 

izglītības iestādēs; izzināti Austrijas privātuzņēmumu un profesionālās izglītības 

iestāžu sadarbības principi duālās profesionālās izglītības ietvaros; paaugstināta 

profesionālā kvalifikācija un iegūta inovatīva pieredze, lai modernizētu savu 

priekšmetu apmācības programmu, piemērojot Eiropas pieeju kvalifikācijas 

koncepcijai turpmākai ieviešanai vietējā līmenī - DVT - topošojā kompetences centrā; 

uzlabotas un pilnveidotas vācu valodas zināšanas, veicināta starpkultūru kompetence; 

ar projekta rezultātiem iepazīstināta plašāka auditorija:  tika organizēts seminārs 

projekta rezultātu un gūtās pieredzes apspriešanai un izplatīšanai; projekta rezultāti 

tika izplatīti, iesaistot masu medijus; informācija par projektu tika ievietota tehnikuma 

mājas lapā.  

Katrs dalībnieks saņēma sertifikātu no uzņemošās organizācijas; saņēma 

EUROPASS-Mobilitātes apliecinājumu. 

Projekta dalībnieki – DVT kompetences centra pārstāvji - darbosies kā mentori un 

inovatīvas pieredzes par Eiropas pieeju kvalifikācijas koncepcijai multiplikatori savā 

profesionālā nozarē. 
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