
  

  

 

Vai jūsu organizācija ir ieinteresēta sekot profesionālo skolu 

absolventu gaitām? 

Ieskaties projektā "On Track"!  

Ieskaties projektā "On Track"!  

 

Kāpēc mēs strādājam pie šī projekta? 

Ir svarīgi iegūt kvalitatīvu informāciju par to, kā profesionālās izglītības absolventi 

izmanto iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences pēc mācību beigšanas, lai 

saprastu gan bezdarba cēloņus, gan noskaidrotu panākumu iemeslus konkrētās 

izglītības iestādēs vai mācību programmās, kā arī konkrētos reģionos vai ekonomikas 

nozarēs. Projekta “On Track” darbība ir attiecināma uz identificētajiem trūkumiem 

pašreizējā datu ieguves procesā. Projekta ietvaros izstrādātā profesionālo skolu 

absolventu gaitu sekošanas sistēma uzlabos tirgū nepieciešamo prasmju 

identificēšanu, palīdzot iegūt atbilstošu informāciju no profesionālo skolu absolventiem. 

 

 

 



 

Kādi ir projekta mērķi?  

• Veikt padziļinātu analīzi par esošo situāciju un vajadzībām katrā projekta 

partnervalstī. 

• Izstrādāt profesionālo skolu absolventu turpmākās izglītības un karjeras 

sekošanas sistēmu izglītības iestādes līmenī, kas būtu savienojama ar iestādes 

kvalitātes nodrošināšanas sistēmu. 

• Veikt izmēģinājuma testu, ieviešot sekošanas sistēmu, izveidojot sekošanas 

mehānismu un integrējot to iestādes uzraudzības procesos. 

• Atbalstīt profesionālās izglītības un apmācību iestādes ieviest absolventu gaitu 

sekošanas mehānismu un integrēt to iestādes kvalitātes nodrošināšanas 

sistēmā. 

 

PROJEKTA SANĀKSMES 
 

 

Pirmā projekta sanāksme notika 15. un 16. novembrī, Vīnē. Projekta partneriem bija iespēja 

iepazīties vienam ar otru un tika nostiprināti pamati tālākajai projekta gaitai! 



 

 

Otrā projekta sanāksme notika 9. un 10. maijā, Sofijā, Bulgārijā. Šajā sanāksmē tika 

izanalizēta un salīdzināta katras partnervalsts situācija un pieņemti lēmumi par tālākajiem 

soļiem jaunas sekošanas sistēmas izveidē! 

 

Partneri 
 

 

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH 

Contact person: Oto Hudec | oto.hudec@tuke.sk | 

www.tuke.sk | +421908986864 

  
 

 

 

IDEC - GREECE 

Contact person: Natassa Kazantzidou 

| natassa@idec.gr | www.idec.gr | +302104286227 
 

 

 

3SRL - Austria 

Contact person: Dr. Stefan Humpl 

| humpl@3s.co.at | www.3s.co.at | +431585091530 
 

 

 

INTERCOLLEGE-CYPRUS 

Contact person: Angelos Iacovides 

| iacovides.a@unic.ac.cy | www.intercollege.ac.cy | 

+35796511100 
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IEK DELTA-GREECE 

Contact person: Dr. Konstantinos N. Kiousis 

| kiousis@iekdelta.gr | www.iekdelta.gr | 

+306946718032 
 

 

 

POLITEKNIKA IKASTEGIA TXORIERRI-SPAIN 

Contact person: Kepa Larrondo 

| klarrondo@txorierri.net | www.txorierri.net +34687149983 

 
 

 

 

ASTRA-SLOVAKIA 

Contact person: Kristina Zgodavova 

| astra@astra-ngo.sk | +421903750590 
 

 

 

EUROFORTIS - LATVIA 

Contact person: Adela Vitkovska 

| adela.vitkovska@eurofortis.lv | www.eurofortis.lv 
 

 

 

NAVET - BULGARIA 

Contact person: Irina Dimitrova 

| i.dimitrova@navet.government.bg | www.navet.government.bg 
 

Find Out More 
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