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Vadlīnijas

Vadlīnijas, lai prezentētu mūžizglītību uzņēmumu līmenī
Šo vadlīniju mērķis ir sniegt praktisku padomu mācīšanās mentoriem par to, kā prezentēt mūžizglītību
uzņēmuma līmenī un kā pārliecināt vadību investēt profesionālās izglītības ieviešanā.
Mērķa grupa:
Mācīšanās Mentori, darba ņēmēju pārstāvji, cilvēki, kuri atbild par padomu došanu karjeras attīstībai

TU KĀ M ĀCĪŠANĀS MENTORS
Kļūsti kvalificēts metodēs un instrumentos, kas nepieciešami individuālai karjeras
koncultēšanai, papildus sākotnējai Mācīšanās mentora apmācībai.
Iegūsti vispārējas zināšanas par tālākizglītību un apmācību iespējām, kā arī mācību
centriem tavā reģionā.
Turklāt, tā varētu būt priekšrocība zināt individuālo zināšanu analīzes testus, lai
atbalstītu savus kolēģus iepazīstot viņa/viņas faktiskās kompetences kā sākuma punktu
viņa/viņas tālākai personīgai attīstībai.
Apzināt un noteikt individuālo un kolektīvo mācību vajadzības, kā arī priekšnosacījumus
mācību un mācīšanās resursiem. Padarīt mācīšanās vajadzības redzamas darbinieku
pārstāvjiem, arodbiedrību pirmorganizāciju vadītājiem, kā arī vadībai.
Strādāt kopā ar darbinieku pārstāvjiem, pirmorganizāciju vadītājiem, darba padomēm un
komitejām, lai prezentētu izglītības intereses un tavu kolēģu vajadzības.
Zināšanas par tavu uzņēmuma (vispārēja un cilvēkresursu attīstības) struktūru, kā arī
zināšanas par darbinieku pārstāvniecības struktūru palīdzēs tev asignēt uzņēmumā un
pārstāvības sistēmā.
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UZRUNĀSAVU MĒRĶA GRUPU
Uzrunā savus kolēģus tieši un personiski.
Papildini savu kolēģu zināšanu līmeni un paturi prātā, ka tālākizglītība un apmācība
varētu būt kaut kas jauns priekš viņa/viņas.
Apsveriet faktu, ka jūsu kolēģim iespējams ir negatīva peiredze ar tālākizglītību un
apmācībām un tāpēc viņa/viņš ir skeptisks. Šādā gadījumā ir vēl svarīgāk parādīt
viņai/viņam pozitīvo apmācību ietekmi uz profesionālo profilu viņai/viņam personīgi.
Parādīt pozitīvo ietekmi uz jūsu kolēģiem redzamu: lielākas darba spējas un darba
drošība, kā arī augstāks pašapziņas vērtējums.
Uzturēt kontaktus ar kolēģiem, kuri beidzot ir veikuši apmācības, lai turpinātu viņus
atbalstīt, tāpat arī labās prakses krāšanai, kas varētu motivēt arī citus kolēģus.
Izmanto dažādus veidus, lai uzrunātu savus kolēģus: personiskas sarunas, skrejlapiņas,
elektronisks apkārtraksts u.c.
Viens solis laikā: Sāciet ar nelieliem soļiem, piemēram, personiska sarunu ar kolēģi,
kurš, kā jūs labi zināt, varētu izplatīt jūsu konsultāciju piedāvājot to citiem kolēģiem, vai
biļetens, buklets ar vispārīgu informāciju par jūsu nodarbošanos un jūsu
kontaktinformācijas datiem.
Nepārtrauktība un uzticamība: Jums jābūt pieejamam priekš jūsu kolēģiem, jo var
būt tā, ka kolēģis vēršas pie jums jūsu pārtraukuma laikā vai pēc darba. Sakārtojiet lietas
tā, lai varētu rast brīdi ar viņu parunāt.
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VADĪBAS LĪMENIS
Padarīt pozitīvo ietekmi jūsu uzņēmumā redzamu: labāk kvalificētu darbinieku ieguldījums,
nodrošinot uzņēmuma stabilu atrašanos tirgū un konkurētspējas pieaugumu.
Pārdod individuālo vai kolektīvo apmācību kā izaicinājumu tavam uzņēmumam.
Atrodiet vadības atbalstu, lai prezentētu savas bažas un prasības (piemēram,
pirmorganizācijas vadītājs, Veselības un drošības komitejas pārstāvis).
Ņemiet vērā, ka būs nepieciešams diskutēt ar vadības pārstāvjiem par izglītības līmeņa
celšanas iespējām, piemēram, apmācību čeki, mācību maksas aizdevums u.c.
Esiet uzticami.
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Kontrolsaraksts darbinieku pārstāvjiem
Šāda kontrolsaraksta mērķis ir dot praktisku padomu Mācīšanās mentoriem mūžizglītības
prezentēšanā uzņēmumu līmenī un to, kā pārliecināt vadību investēt profesionālajā izglītībā.
Tas palīdzēs Mācīšanās mentoram pārbaudīt savu pieeju. Kontrolsarakstu var izmantot laikā, kad tiek
veidota Mācīšanās mentora loma uzņēmumā, tāpāt arī darboties kā paškontroles instruments, ja to
Mācīšanās mentors aizpilda regulāri, piemēram, ik pēc 6 mēnešiem.
Mērķa grupa:
Mācīšanās mentori, darbinieku pārstāvji, cilvēki, kas dod padomu karjeras attīstībā

KONTROLSARAKSTS – TU KĀ M ĀCĪŠANĀS MENTORS

Esmu apguvis tālākmācības metodes un instrumentus
individuālās karjeras konsultēšanai.
Es ieguvu vispārējas zināšanas par tālākizglītības un
apmācību iespējām, kā arī mācību centriem reģionā.
Es pārzinu testus individuālās kompetences anaIīzei.

Esmu apzinājies un noteicis individuālās un kolektīvās
mācību vajadzības, priekšnoteikumus, lai mācītos un
mācīb;am nepieciešamos resursus
Esmu padarījis mācīšanās vajadzības redzamas darbinieku
pārstāvjiem, pirmorganizāciju vadītājiem un vadībai.
Es esmu sazinājies ar darbinieku pārstāvjiem,
pirmorganizācijas vadītāju, uzņēmumu padomēm un
komitejām, kas pārstāv manu kolēģu izglītības intereses un
vajadzības.
Es esmu informēts oar uzņēmuma (vispārējo un
cilvēkresursu attīstības) struktūru, kā arī par darbinieku
pārstāvniecības struktūru.
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KONTROLSARAKSTS, KAS PAREDZĒTS TAVAI MĒRĶA GRUPAI

Es uzrunāju savus kolēģus tieši un personiski.

Es strādāju pie kolēģu zināšanu līmeņa celšanas un paturu
prātā, ka tālākizglītība un apmācība varētu būt pavisam kas
jauns priekš viņas/viņa.
Es vienmēr apsveru faktu, ka maniem kolēģiem varētu būt
negatīva pieredze saistībā ar tālākizglītību un apmācībām un
tāpēc viņi ir skeptiski noskaņoti. Es parādu apmācību pozitīvo
ietekmi viņa/viņas profesionālajam profiloam.
Es veidoju pozitīvu ietekmi, kas redzama maniem kolēģiem:
augstākas darba spējas un darba drošība, kā arī augstāka
pašcieņa.
Es uzturu kontaktu ar kolēģiem, kuri beidzot veica apmācību,
lai turpinātu atbalstīt viņu un arī krātu labo praksi, kas varētu
motivēt citus kolēģus.
Es izmantoju dažādus ceļus, lai uzrunātu savus kolēģus:
personiskas sarunas, skrejlapiņas, brošūras u.c.
Nepārtrauktība un uzticamība: es esmu pieejams saviem
kolēģiem (piem. E-pasts, regulāras konsultāciju stundas u.c.).
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KONTROLSARAKSTS – VADĪBAS LĪMENIS

Es pozitīvi ietekmēju uzņēmumu: labāk kvalificēti darbinieki
palīdz nodrošināt uzņēmuma atrašanās vietu uzņēmumu
rādītāju augšgalā un lielāku konkurētspēju.
Es pārdodu individuālās vai kolektīvās apmācības kā sava
uzņēmuma priekšrocību.
Kad es prezentēju savas bažas un vajadzības vadības
līmenī, esmu parūpējies, ka mani atbalstīs, piemēram
pirmorganizācijas vadītājs, Veselības un drošības komitejas
pārstāvji.
Es ņemu vērā nepieciešamās diskusijas, lai pārrunātu ar
vadību izglītībai nepieciešamā pabalsta apmērus, piemēram
mācību čeki vai mācību apmaksa.
Es esmu atpazīstams un uzticams.
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