Vai jūsu organizācija ir ieinteresēta sekot profesionālo skolu
absolventu gaitām?
Ieskaties projektā "On Track"!

Ieskaties projektā "On Track"!
Kāpēc mēs strādājam pie šī projekta?
Ir svarīgi iegūt kvalitatīvu informāciju par to, kā profesionālās izglītības absolventi
izmanto iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences pēc mācību beigšanas, lai
saprastu gan bezdarba cēloņus, gan noskaidrotu panākumu iemeslus konkrētās
izglītības iestādēs vai mācību programmās, kā arī konkrētos reģionos vai ekonomikas
nozarēs. Projekta “On Track” darbība ir attiecināma uz identificētajiem trūkumiem
pašreizējā datu ieguves procesā. Projekta ietvaros izstrādātā profesionālo skolu
absolventu gaitu sekošanas sistēma uzlabos tirgū nepieciešamo prasmju
identificēšanu, palīdzot iegūt atbilstošu informāciju no profesionālo skolu absolventiem.

Kādi ir projekta mērķi?
•
•

•
•

Veikt padziļinātu analīzi par esošo situāciju un vajadzībām katrā projekta
partnervalstī.
Izstrādāt profesionālo skolu absolventu turpmākās izglītības un karjeras
sekošanas sistēmu izglītības iestādes līmenī, kas būtu savienojama ar iestādes
kvalitātes nodrošināšanas sistēmu.
Veikt izmēģinājuma testu, ieviešot sekošanas sistēmu, izveidojot sekošanas
mehānismu un integrējot to iestādes uzraudzības procesos.
Atbalstīt profesionālās izglītības un apmācību iestādes ieviest absolventu gaitu
sekošanas mehānismu un integrēt to iestādes kvalitātes nodrošināšanas
sistēmā.

PROJEKTA SANĀKSMES

Pirmā projekta sanāksme notika 15. un 16. novembrī, Vīnē. Projekta partneriem bija iespēja
iepazīties vienam ar otru un tika nostiprināti pamati tālākajai projekta gaitai!

Otrā projekta sanāksme notika 9. un 10. maijā, Sofijā, Bulgārijā. Šajā sanāksmē tika
izanalizēta un salīdzināta katras partnervalsts situācija un pieņemti lēmumi par tālākajiem
soļiem jaunas sekošanas sistēmas izveidē!
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