Profesionālo skolu absolventu mācību un karjeras ceļu
sekošanas sistēma.

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.

Projekts “On Track” vērš uzmanību uz Eiropas politiku un prioritātēm, kā
arī reaģē uz Eiropas profesionālās izglītības un apmācību iestāžu
kopīgajām vajadzībām. Starpvalstu partnerība garantē sistēmas izstrādi,
kas atbilst visu partnervalstu vajadzībām un var tikt izmantota arī citās
valstīs.

No 15. līdz 17. janvārim Atēnās, IEK DELTA izglītības iestādē notika kopīgas
īstermiņa apmācības personālam.
Apmācību tēma:
IZSEKOŠANAS MEHĀNISMA IZVEIDOŠANA PROFESIONĀLAJĀS
VIDUSSKOLĀS

Testēšana
Sākot ar 2020. gada aprīli mēs veiksim testēšanu 2 posmos katrā no
izglītības iestādēm.
✔ neseni absolventi (6 mēneši)
✔ vecāki absolventi (2 gadi)
Ja arī Jūsu profesionālās izglītības iestāde vēlas piedalīties izsekošanas
sistēmas testēšanā, tad, lūdzu, sazinieties ar kontaktpersonu Jūsu valstī.
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