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Papildu kvalifikācija – Mācīšanās Mentora profils
Kvalifikācijas sadaĜas/moduĜi
0. Personīgie priekšnoteikumi / Mācīšanās
Mentora daba
1. Mācīšanās Mentora loma un funkcijas
2. UzĦēmuma pieredzes izvērtējums

Obligātās sadaĜas

3. Mācīšanās vajadzību identificēšana
4. Pieaugušo izglītības metodes
5. Komunikācija/veicināšana un pārliecināšana
dažādās vidēs  Mūžizglītība
6. Apmācību, mācību resursu identificēšana un
informācijas apkopošana

SadaĜas pēc izvēles

7. Mācīšanās procesu izvērtēšana
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0. Personīgie priekšnoteikumi / Mācīšanās Mentora daba
Mācīšanās Mentoram jāpiemīt:

1) PERSONĪGĀS SPĒJAS



















Empātija
Pacietība, miers
Izturība
Labs humors
Spēja rīkoties stresa situācijā
Atbilstoša pašcieĦa
Spēja viest uzticību / uzticēšanos
Pārliecība par cilvēku potenciālu mācīties un attīstīties
Pašrefleksija
Bez aizspriedumiem
Atbalstošs
Elastīgs
Godīgums
Entuziasms
Gatavība mācīties
Pragmatisms
Radošums, inovatīvisms
Gatavība mācīties sevi

2) SOCIĀLĀS UN KOMUNIKATĪVĀS PRASMES



Savu emociju ierobežošana



Spēja veicināt un motivēt



Spēja cīnīties un strādāt izjūtot pretestību



Piesardzība, spējot ieinteresēt (piemēram, dodot atbildes) un uzklausīt



Emocionāla valoda (ieskaitot profesionālo argumentāciju)



Radīt komandas garu, kopīgus mērėus



Izpratne “dialoga” veidošanā



Komunicēt skaidri un koncentrēti



Spēja iedrošināt un motivēt

1. Mācīšanās Mentora loma un funkcijas
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Profesionālās kvalifikācijas prasības

Mērėi un kritēriji

Mācīšanās Mentoram ir jābūt:

Mācīšanās Mentors darbojas autonomi:

•

informētam par savām, kā Mācīšanās
Mentora funkcijām attiecībā uz viĦa /
viĦas darbības jomām, saskaĦā ar viĦa
/viĦas lomu, jo īpaši ierobežojot sevi
uzdevumu pārvaldībā sadarbībā ar
personāldaĜu; Vācijā: Darbinieku
pārstāvji



Skaidro arodbiedrības lomu un nozīmi
mācoties un attīstoties darba vietā



Skaidro Mācīšanās Mentora lomu darba
vietā



Identificē cilvēku daudzumu darba vietā,
ar kuriem būs jāstrādā kā ar Mācīšanās



izpratnei/interpretācijai par savu, kā

Mentoriem un paskaidrot, kā un kāpēc

Mācīšanās Mentora, trenera lomu


spējīgam radīt mācībām pievilcīgu

viĦi strādās ar tiem


gaisotni

Identificē savā darba vietā mācīšanās
šėēršĜus



Identificē darbinieku / organizācijas
ieguvumus un priekšrocības, no
mācīšanās savā darba vietā



Nosaka faktorus, kas veicina pozitīvu
mācību vidi, izstrādā rīcības plānu, lai
ietekmētu šo faktoru

2. UzĦēmuma pieredzes izvērtēšana

Profesionālās kvalifikācijas prasības

Mērėi un kritēriji

Mācīšanās Mentoram ir:

Mācīšanās Mentors darbojas autonomi:
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Jāpiemīt spējai novērtēt sava uzĦēmuma



pieeju mūžizglītībai; Vācijā: darbinieku
pārstāvji.

Skaidro sekas uzĦēmumā, ja netiek
nodrošināta tālāk-mācīšanās iespēja



Spriež par Mūžizglītības jomām un
mērėa grupām



Izmanto prakses piemērus mācīšanās
situācijās



Skaidro vadības nozīmīgumu
Mūžizglītības veicināšanā (tiešajai un
augstākajai vadībai)



Izvērtē uzĦēmuma reālos - atklātos un
slēptos noteikumus



Norāda potenciālo mērėi un stratēăijas
(piemēram, kādā departamentā
nepieciešams zemāk kvalificēts
darbaspēks; citā struktūrvienībā ir
vajadzība pēc labāk apmācīta speciālista
nākamajos 2 gados)

3. Mācīšanās vajadzību identificēšana

Profesionālās kvalifikācijas prasības

Mērėi un kritēriji

Mācīšanās Mentoram ir:

Mācīšanās Mentoram jārīkojas autonomi:





Jāplāno un jāievieš procedūras, lai

Analizējot Mācīšanās Mentora lomu,
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noteiktu strādājošo viedokli par

nosakot izglītības vajadzības individuāli

mācīšanās vajadzībām

un organizācijā kopumā

Veikt/sekmēt atbilstoša veida mācīšanās



Noteikt prasmes un vajadzības, kas

vajadzību analīzi (situācijas darbā,

nepieciešamas, lai veiktu pārrunas ar

mācīšanās darba vietā iespēju

darbiniekiem

(uzdevumu) analīze individuālā līmenī



Organizēt intervijas ar darbiniekiem



Noteikt individuālas mācīšanās

kvalifikācijas profila un mācīšanās
vajadzību noteikšanai)

vajadzības


Plānot un organizēt mācīšanos vajadzību
aptaujas

Mācīšanās Mentoram ir jāpiemīt
sekojošām pamatzināšanām un
jākonsultējas ar ekspertiem par:


Pamatzināšanām par apmācību
metodoloăiju, kāda ir pieejama



Mācību metodoloăijas priekšrocībām un
trūkumiem



Dažādiem individuālās mācīšanās
veidiem



SaskaĦotām prasmēm/ mācīšanās
vajadzībām iespējamai mācību
intervencei



Kontaktu ar audzēkĦiem un konsultāciju
reăistru

4. Pieaugušo apmācību metodes

Profesionālās kvalifikācijas prasības

Mērėi un kritēriji
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Mācīšanās Mentoram ir:


jāizprost un jāizmanto

Mācīšanās Mentoram ir padziĜinātas
zināšanas par:

organizācijas/struktūrvienības dažādās
sistēmas darba mācību vajadzībām




mentoringu, vadīšanu un privātskološanu

Jāzina “koučinga” jēdziens un jāiegūst
attiecīgie “koučinga” instrumenti saskaĦā

Atšėirība starp “koučingu” un apmācību,



ar saviem uzdevumiem, lai spētu ar šo

Organizācijas/ struktūrvienības dažādo
sistēmu darba dalīšanā mācību

instrumentu palīdzību uzstāties, mudinot

vajadzībām, piemēram, darba rotācija,

cilvēku iesaisti Mūžizglītībā

vai “ēnu dienas”, mācību tandēmi,
norādījumi kolēăiem, kvalitātes pulciĦi
u.c.

Mācīšanās Mentoram jādarbojas
autonomi:



Analizējot Mācīšanās Mentora lomu
“koučojot” individuāli saistībā ar
mācīšanos darba vietā, ja nepieciešams



Veicināt un motivēt cilvēkus apzināties
savas stiprās puses, zināšanas un
prasmes un izmantot tās, lai radītu ticību
sev par spēju mācīties



Palīdzēt apmācāmajiem atzīt savu
pašpietiekamību, kas Ĝautu viĦiem izdarīt
izvēli par savu mācīšanos



Izmantot savas “koučinga” un analītiskās
prasmes, labi ieklausīties un novērot, lai
noteiktu mācīšanās šėēršĜus, piemēram
funkcionālās izpratnes problēmas un
palīdzēt cilvēkam apzināt atbilstošus
pasākumus, lai rīkotos



Informācijas sniegšana, padomi un
vadlīnijas par mācīšanās jautājumos
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5. Komunikācija/veicināšana un pārliecināšana dažādās vidēs  Mūžizglītība

Profesionālās kvalifikācijas prasības

Mērėi un kritēriji

Mācīšanās Mentoram ir jāspēj:

Mācīšanās Mentoram jādarbokas
autonomi:



Apspriest savstarpējas vienošanās par
jauniem mācīšanās mērėiem



Tikt galā ar dažādām cilvēku grupām



Individuāli vadīt, atbalstīt un sānemt



Analizēt Mācīšanās Mentora lomu
mācīšanās ieteikumu un vadlīniju
nodrošināšanā



atgriezenisko saiti



Organizēt 1 pret 1 tikšanos ar cilvēkiem

Organizēt uzĦēmuma tīklu, vienaudžu



Vadīt un efektīvi piedalīties Mācīšanās
Mentoru sanāksmēs

grupas un veicināt prakses piemēru
apkopojumu




mazām un lielām grupām un atbildēt uz

Plānot turpmākās aktivitātes/ skaidrot

jautājumiem

perspektīvas


Plānot un īstenot mērėa grupu saistīto



Spēt nodibināt kontaktus ar cilvēkiem:

Izmantot prāta vētras ideju ăenerēšanai
problēmas/jautājuma risināšanai

komunikāciju un izvērtēt viĦa/viĦas darbu


Sagatavot īsas prezentācijas priekš



Plānot tiksānās ar darba devēju, lai
izstrādātu vienotu pieeju mācībām darba

- kuri ir ar dažādu izglītības līmeni
- kuri pārstāv dažādas kultūras

vietā (Vācijā: darbinieku pārstāvju
uzdevums)

- kuri pārstāv dažādu hierarhiju amatus


Pārrunāt dažādās ekspektācijas / Rast
vienprātību, ka sir saistoša visām pusēm



Būt skaidram un koncentrētam

Mācīšanās Mentoram ir jābūt
padziĜinātām zināšanām par:

komunikācijā


Dot atgriezenisko saiti, izstrādājot
mācību vienošanos ar mērėa grupu

Galvenie termini,kas tiek izmantoti
komunikācijas teorijās, piemēram, sūtītājs,
saĦēmējs, ziĦojums, kods, kanāls,
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Linking specific learning aims to strategic
aims of individual / company



Linking specific learning aims to aims of
individuals / company

sazināties, troksnis, īpaša norāde uz 1pret 1
komunikāciju un komunikāciju grupās
uzstādījumi (gan mazām, gan lielām
grupām)


Vērot attiecīgo uzvedību, piemēram, acu
kontaktu, sejas izteiksmi un kontrolēt
savas atbildes



Klausīšanās paĦēmienu piemērošana,
piemēram, jautājumu precizēšana,
pārveidošana, spilgtākie komentāri un
apkopojums



Resursu klāsts prezentācijas
sagatavošanai, piemēram, tāfele,
kodoskops, PowerPoint programma



Prezentēt izglītības iespēju ieguvumus
un priekšrocības, izmantot attiecīgās
ietekmes prasmes, lai palīdzētu
potenciālajiem izglītojamajiem izdarīt
pozitīvu izvēli



Savu sanāksmju izvērtēšana un
prezentēšana

Obligātās izvēles daĜa:
6. Apmācību un mācību resursu identificēšana un apkopojums

Profesionālās kvalifikācijas prasības

Mērėi un kritēriji

Mācīšanās Mentoram ir:

The Learning Mentor shall act
autonomous in:



Jāidentificē apmācību un mācību resursi
un jāapkopo tie



Jāprezentē mācīšanās koncepcija



Jāizstrādā finanšu koncepcija (izmaksas,



Noskaidrot, kā viĦu organizācijā tiek
plānota mācīšanās un iemaĦu
pilnveidošana
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resursi, finansiālā sloga sadale)




nepieciešami, lai efektivizētu resursus

Jāatbalsta atbilstošas mācību

mācībām darba vietā

programmes izvēle no tradicionāla
apstiprinātajiem (saturs, salikums,

Jānosaka, kādi pasākumi ir



metodik)

Plānot tikšanos ar darba devēju, lai
izstrādātu kopīgu pieeju mācībā darba
vietā (Vācījā: darbinieku pārstāvju
uzdevums)-> komunikācija dažādās
vidēs par mācīšanos

Mācīšanās Mentoram jābūt
pamatzināšanām par:



Avotiem un metodēm, lai atrastu
nepieciešamo informāciju, piemēram,
internets, bibliotēkas utt.



Avotu un metožu lietderība īpašiem
mērėiem



Vajadzīgajām prasībām, lai šie resursi
nebūtu novecojuši

Mācīšanās Mentoram ir jābūt
pamatzināšanām par, un jāspēj to nodot:


Organizāciju lokam ārpus darba vietas,
kas viĦiem var būt nepieciešama, lai
veidotu kontaktus vai informētu mērėa
grupas (mācību nodrošinātāji, skolu
apvienības, bibliotēkas u.c.)

Obligātās izvēles daĜa:
7. Mācīšanās procesu izvērtēšana
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Profesionālās kvalifikācijas prasības

Mērėi un kritēriji

Mācīšanās Mentoram ir jāspēj:

Mācīšanās Mentoram jāatbalsta

•

izvērtēt īstermiĦa, vidēja termiĦa un
ilgtermiĦa ietekmi uz mūžizglītības
procesu

organizācija:


apmācāmā sākotnējam novērtējumam:
apmācību organizācija/ loăistika, trenera
darbība, satura kvalitāte u.c.



apmācāmā papildus novērtējums (divus
līdz četrus mēnešus pēc tam): par
faktisko mācību kursa īstenošanu, lai
sasniegtu mācīšanās mērėus un
mācīšanās rezultātu novērtējumu
kopumā



vadītāja novērtējums: par izglītības
mērėu sasniegšanu un apmācības
rezultātiem



atsauksmes no trenera/ iesaistītajiem
ekspertiem
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