SEMINĀRS DARBAUDZINĀTĀJIEM UN PRAKŠU VADĪTĀJIEM
Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK) VETnet projekta ietvaros
sadarbībā ar Baltic Bright SIA rīko semināru darbaudzinātājiem un
prakšu vadītājiem „Mācību process darba vidē”.
Uzņēmumā ienāk jaunieši – audzēkņi, kas kļūst par speciālistiem un par resursu
uzņēmuma attīstībai. Darba vidē balstītas mācības ir efektīvas, ja darbaudzinātāji
ir atbilstoši kvalificēti. Kā organizēt mācību procesu uzņēmumā? Kā motivēt
audzēkni? Kā veicināt sadarbību ar profesionālo izglītības iestādi? Arī prakšu
vadītājiem ir noderīgas zināšanas par to, kā darba vidē balstītās mācības realizē
uzņēmumā.
Semināra dalībnieki iepazīs šādas tēmas (interaktīvā veidā ar praktiskiem
uzdevumiem):









sadarbība un komunikācija ar iesaistītām pusēm
praktisko mācību un pedagoģiskā atbalsta metodes
audzēkņu integrēšana uzņēmumā
motivācija un motivēšana
darba vidē balstīto mācību posmi, to uzdevumi
apmācību norises plānošana
sasniegto rezultātu novērtēšana un atspoguļošana
konfliktu un problēmsituāciju risināšana u.c.

Dalības maksa vienam dalībniekam: 100 EUR + PVN, AHK biedriem 80 EUR +
PVN
Pasniedzēji:
Diāna Krastiņa, Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera (AHK) padomniece
profesionālās izglītības jautājumos, darba pieredze augstākajā izglītībā un
profesionālās pilnveides kursu vadīšanā un Vācijā ieguvusi darbaudzinātājas
sertifikāciju.
Vita Žunda, SIA “Baltic Bright” Valdes locekle, ES projekta “Q-Placements”
(Kvalitatīvas prakses) vadītāja, vairāku starptautisku izglītības projektu iniciatore
un vadītāja, metodisko materiālu autore. Darba pieredze ekonomikas jomā,
profesionālajā izglītībā, augstākajā izglītībā, starptautisku prakšu vadīšanas
pieredze profesionālās izglītības jauniešiem no dažādām valstīm.
Intereses un jautājumu gadījumā sazinieties ar mums:
Diāna Krastiņa
Tel.: +371 66119815
E-pasts: diana.krastina@ahk-balt.org
Priecāsimies par Jūsu interesi!
Jūsu Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kamera
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