
Leonardo da Vinci
“Mobilitāte labās prakses 

pārņemšanai”



Projekta mērķis

• Labās prakses piemēru pārnese un
pilnveide prakšu un praktisko mācību
organizēšanā skolā un uzņēmumos.

• Darbinieku profesionālo, personīgo
kompetenču attīstīšana.

• Inovāciju ieviešana Ogres
Profesionālajā vidusskolā.



Pieredzes apmaiņas 
dalībnieki

Dalībnieks Valsts, pilsēta

IP “Grāmatvedība” vadītāja 

Ilze Ozola

Malta, Malta 

IP “Elektronika” vadītājs

Aldis Novokšanovs

Portugāle, Tomar

IP “Kokizstrādājumu izgatavosāna” 
profesionālo priekšmetu skolotājs 
Bruno Braunšteins

Itālija, Rende

IP “Datorsistēmas” profesionālo 
priekšmetu skolotājs 

Viktors Ceiruls 

Malta, Malta

Direktores vietniece mācību darbā 

Linda Caune

Grieķija, Rethymno



Projekts  ietvēra

- Valodas un kultūras sagatavošanās
programmu pirms izbraukšanas un
uzņemošajā partnervalstī.

- Vienas nedēļas pieredzes apmaiņu
uzņēmumos un skolās.



Sadarbības partneri
Maltā             Itālijā

“Future Focus “ “Euroform” Ltd.



Krētā           Portugālē

KEA, A. Adrian & K. 
Androulakis O.E.

Ensino Professional de 

Tomar



Pieredzes apmaiņas ietvaros 
projekta dalībnieki…

• apmeklēja OPV audzēkņu prakses vietas,
iepazinās ar darba devēju prasībām



Pieredzes apmaiņas ietvaros 
projekta dalībnieki…

• apmeklēja uzņemošās valsts profesionālās
izglītības iestādes



Pieredzes apmaiņas ietvaros 
projekta dalībnieki…

•iepazinās ar prakšu un praktisko mācību
organizēšanu uzņemošās valsts profesionālajās
skolās un profesionālās izglītības sistēmu



Pieredzes apmaiņas ietvaros 
projekta dalībnieki…

• Lai veicinātu starpkultūru sadarbību, iepazinās
ar uzņemošās valsts valodu un kultūru



Secinājumi

• OPV skolas izglītojamie parādījuši sevi kā
mērķtiecīgus un zinošus skolas pārstāvjus, kuru
prasmju līmenis ir līdzvērtīgs citiem Eiropas
Savienības dalībvalstu izglītojamajiem.

• Partnervalstīs tehniskais nodrošinājums ir ļoti
plaši pārstāvēts - no senām līdz mūsdienīgām un
modernām iekārtām.

• Pieredzes apmaiņa ir veicinājusi saprašanos starp
dažādām kultūras grupām, gūstot starptautisku
pieredzi, sekmējot zināšanu apmaiņu starp
valstīm.



• Pieredzes apmaiņa ir veicinājusi kompetenču
izaugsmi, ir inovatīvas idejas praktisko mācību
vadīšanā un organizēšanā.

• Gūta jauna pieredze, zināšanas un inovatīvas
metodes arī profesionālo priekšmetu
pasniegšanā.

• Pieredzes apmaiņa ir veicinājusi jaunu sadarbības
kontaktu nodibināšanu ar profesionālo skolu
darbiniekiem Krētā, Portugālē, Itālijā un Maltā.

• Gūta jauna pieredze, zināšanas, uzlabota
profesionālā kompetence, lai uzlabotu izglītības
kvalitāti skolā.


