PROJEKTA MĒRĶI

PROJEKTA PARTNERI

Projekta galvenais mērķis ir noteikt galvenās trūkstošās
prasmes metālapstrādes un elektrosektora rūpniecības
nozarēs saistībā ar ražošanas modernizāciju, izstrādāt
četras mācību programmas, lai novērstu prasmju
trūkumu, ieviest šīs mācību programmas projekta
partnervalstīs un visā Eiropā.

skill

Projekta mērķi ir arī:
 Uzlabot profesionālās sākotnējās un tālākizglītības
saturu atbilstoši pieprasījumam darba tirgū
 Veicināt sadarbību starp izglītības iestādēm un
ražošanas sektoru, sadarbojoties uzņēmumiem
un profesionālās izglītības iestādēm profesionālās
izglītības satura izstrādē
 Padarīt mācīšanās rezultātus salīdzināmus un
pārnesamus starp ES dalībvalstīm
 Veicināt praktikantu un darbinieku mobilitāti

STROJARSKA TEHNIČKA
ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA

 Veicināt darbinieku profesionālo tālākizglītību

REZULTĀTU ILGTSPĒJA

Prasmes
metālapstrādē
un elektrosektorā
Uzlabojot kompetences
visā Eiropā

Projekta rezultātu ilgspējība tiks nodrošināta:
 Popularizējot izstrādātās profesionālās izglītības
programmas projekta partnervalstīs
 Ievietojot jaunās izglītības programmas e-vidē,
tādējādi sekmējot šo programmu īstenošanu
profesionālās izglītības iestādēs

www.gzs.si/skill-me

 Īstenojot jaunās mācību programmas profesionālajā
sākotnējā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā.

PROJEKTA ILGUMS: 2014.g. novembris – 2017.g. oktobris
Projekta Nr. 554370-EEP-1-2014-1-SI-EPPKA2-SSA

Šis projekts tika līdzfinansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija
atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par
tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

MĒRĶA GRUPAS

IEVADS

Galvenie projekta labuma guvēji un rezultāti ir sekojošie:

Saistībā ar straujo tehnoloģiju un zināšanu attīstību
Eiropas metālapstrādes un elektrosektora uzņēmumiem
ir aizvien grūtāk atrast prasmīgu darbaspēku, kas atbilstu
attiecīgo ražošanas procesu prasībām. Izglītības sistēma
atpaliek no izmaiņām ražošanā un nav pietiekami elastīga,
tādējādi rodas prasmju trūkums.

 Metālapstrādes un elektrosektora rūpniecības
uzņēmumi, kā arī citi modernās ražošanas uzņēmumi
 Darbinieki un mācekļi
 Profesionālās sākotnējās izglītības un tālākizglītības
iestādes

Darbinieki savukārt saskaras ar izaicinājumu sekot līdzi
nozares mainīgajām prasībām, lai saglabātu darbavietas,
konkurētspēju un produktivitāti. Lai sasniegtu
reindustrializācijas mērķi Eiropā un lai apmierinātu tirgus
prasības, ir nepieciešams veikt plaša spektra pasākumus.
SkillME projekts ir veidots saistībā ar šīm vajadzībām.
Tas ir sadarbības projekts starp profesionālās izglītības
un apmācības (VET) piedāvātājiem, valsts pārvaldi un
metālapstrādes un elektro rūpniecības nozares pārstāvjiem
ES dalībvalstīs: Horvātijā, Latvijā, Slovākijā un Slovēnijā.
Projekta mērķi ir:

 Praktikanti un audzēkņi

PROJEKTA PLĀNS
Lielākā daļa partnervalstu metālapstrādes un elektrosektora
uzņēmumu ir ziņojuši par darbinieku profesionālo prasmju
trūkumu. Trūkstošās prasmes ir līdzīgas visās partnervalstīs.
Visvairāk prasmju trūkst šādos jautājumos:

 identificēt visbiežāk sastopamās prasmju nepilnības
metāla un elektro rūpniecībā,

1. Tehniskā dokumentācija

 izstrādāt un ieviest izglītības programmas, lai
novērstu šos trūkumus.

3. Automatizācija

Projekta mērķis ir uzlabot nodarbinātības iespējas
darba ņēmējiem, paaugstināt nodarbinātības
līmeni un uzlabot metālapstrādes un elektrosektora
rūpniecības konkurētspēju gan Eiropas, gan
pasaules līmenī.

2. CAD/CAM sistēmas
4. Jauni materiāli
Trūkstošās prasmes partnervalstīs ir noteiktas padziļinātas
izpētes − nozares pārstāvju interviju, fokusgrupu diskusiju
un esošo datu par trūkstošajām prasmēm izpētes −
rezultātā. Balstoties uz šo trūkstošo prasmju formulējumu,
projekta partneri izstrādās četras mācību programmas,
kas tiks ieviestas profesionālās izglītības iestādēs. Mācību
programmu īstenošana notiks, izglītojot gan audzēkņus
profesionālās izglītības iestādēs, gan strādājošos nozares
uzņēmumos.
SkillME projekts mazinās nepilnības metālapstrādes
un elektrosektora rūpniecības modernajā
ražošanā, uzlabos nodarbinātības iespējas un
uzlabos profesionālās izglītības iestāžu, kas īsteno
sākotnējās un tālākizglītības profesionālās izglītības
programmas, spējas reaģēt uz nozares darba tirgus
vajadzībām un pieprasījumu pēc jaunām prasmēm.

 Citas ieinteresētās puses un politikas veidotāji, kuri
ir iesaistīti darba tirgus jautājumu un/vai izglītības
jautājumu risināšanā.

