Eiropas Sociālā fonda projekts
„Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”
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Poligrāfijas un izdevējdarbības, papīra un papīra izstrādājumu ražošanas un datordizaina nozares ekspertu padomes
sanāksmju darba plāna izpilde 2012.gadā
Galvenie uzdevumi
Izpildes termiņš Darbības rezultāti un rezultatīvie rādītāji
NEP sanāksmju plāna 2012.gadam izstrāde un apstiprināšana
Janvāris Izstrādāts un apstiprināts NEP sanāksmju un darba
Februāris
plāns 2012. gadam
Dalība nozares kvalifikācijas struktūras izstrādē, sadarbībā ar nozares
Janvāris –
Papildināti nozares izpētes starprezultāti un nozares
pētniekiem
jūlijs
kvalifikāciju struktūras
Piesaistīt atbilstošākos ekspertus akreditācijas komisijās izglītības
Februāris Apstiprināti akreditācijas ekspertu kritēriji un iesniegti
kvalitātes novērtēšanā
Aprīlis
Izglītības kvalitātes valsts dienestam
Saskaņots akreditācijas komisiju ekspertu saraksts
nozarē
Izvērtēts un Izveidots pieprasījums profesionālajai izglītībai - Audzēkņu
Marts
Izvērtēts profesionālās izglītības iestāžu uzņemšanas
uzņemšanas plāna IZM padotības profesionālās izglītības iestādēs un
plāns
pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs (valsts budžeta finansētās vietās;
ESF finansētās programmās)
Pārskatīta nozaru kvalifikācijas struktūra, sadarbībā ar NEP locekļiem
Aprīlis
Nozaru kvalifikāciju struktūru (noteiktas
pamatprofesijas, saistītās profesijas un specializācijas)
atbilstība darba tirgum
Augstākās izglītības jautājuma aktualizēšana nozarē un IZM
Maijs - Jūnijs
Iesniegts priekšlikums PINTSA, apstiprināts
Informācija par centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu
Jūnijs
Dalība kvalifikācijas eksāmenos novērotāja statusā.
rezultātiem
Informācija par novērojumiem nodota NEP locekļiem
Profesionālās izglītības programmu aktualizācija, atbilstoši darba tirgus
Jūnijs
Izvērtētas NEP
prasībām.
Profesijas standartu vai profesionālās kvalifikācijas pamatprasību izstrādes Jūlijs - Oktobris
Ekspertu pakalpojuma iepirkumam sagatavoti nozares
ekspertu piesaistīšana
priekšlikumi
Piesaistīt atbilstošākos ekspertus akreditācijas komisijās izglītības
Augusts Apstiprināti akreditācijas ekspertu kritēriji un iesniegti
kvalitātes novērtēšanā
Novembris
Izglītības kvalitātes valsts dienestam
Aktualizēt vidējās profesionālās izglītības mācību iestāžu beidzēju
Augusts
Atbalstīts vidējo profesionālo mācību iestāžu
kvalifikācijas piešķiršanas nodrošināšanu
beidzējiem piešķirt arī 2.kvalifikācijas līmeni (kaut
jāpiešķir būtu 3.līmenis, tomēr lai ir kāds dokuments
par izglītību)
Izvēlēties 3-4 profesijas kurām ir nepieciešams izstrādāt izglītības
Septembris Izvēlētas profesijas, kurām nepieciešams izstrādāt
programmas
Oktobris
izglītības programmas ar modulāro pieeju
Profesionālās izglītības programmu aktualizācija, atbilstoši darba tirgus
Septembris
prasībām

