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WorldSkills ir vadošā organizācija pasaulē,
kas sekmē prasmju izcilību starp jauniešiem.
2010. gadā WorldSkills atzīmēja savu 60.
gadadienu, un gadu vēlāk tika nodibināts
WorldSkills fonds. Pašlaik WorldSkills
organizācijā ir iesaistījušās vairāk nekā 70
valstis un reģioni, un to skaits pastāvīgi
pieaug. WorldSkills biedriem ir unikāla
iespēja veicināt prasmju attīstību.
WorldSkills darbības pamatvirziens ir
profesionālo prasmju konkursu organizēšana.
Tūkstošiem jauniešu piedalās nacionālos,
reģionālos un starptautiskos konkursos,
kuri izraisa entuziasma pilnu ieinteresētību
starp daudzām iesaistītajām pusēm –
konkursantiem, skolotājiem, darba devējiem
un valdībām.
WorldSkills vīzija ir izaicinājumu pilna:
Uzlabosim pasauli ar
pārliecinošām prasmēm.

WORLDSKILLS...
IEDVESMO
PRASMJU
IZCILĪBU.

Mūsu vīzijas īstenošana balstās uz
aizrautīgu skolotāju un vadītāju ieguldījumu
profesionālajā izglītībā, nozares konsultantu
darbu, kā arī uz lēmumu pieņēmējiem
mācību iestādēs, nozarēs un valdībā.
WorldSkills globālais tīkls ir profesionālās
izglītības pilnveides centrs. Kvalitatīvu mācību
rezultāti jauniešiem dod iespējas, kas ļauj
iegūt atzinību un statusu, kā arī nodrošina
apgūto zināšanu un prasmju atbilstību
darbavietas prasībām.

WorldSkills konkursantu pieredze un sapņi
rada pārliecinošus stāstus, kas citus iedvesmo
izvēlēties profesionālo izglītību kā pamatu
piepildītai nākotnei.
Plašāka informācija par WorldSkills atrodama
interneta vietnē: www.worldskills.org

PROFESIONĀLĀS IZCILĪBAS
MODELĒŠANA — PĒTĪJUMS
Vai profesionālo prasmju konkursiem
patiešām ir kāda ietekme? Vai konkursi
sekmē tādu prasmju apguvi, ko pieprasa
ekonomiskā un sociālā attīstība?
Pētnieki no trīs valstīm (Austrālijas, Somijas
un Apvienotās Karalistes) ir kopīgi centušies
rast atbildes uz šiem jautājumiem. Viņu
izpētes programmu sauc „Profesionālās
izcilības modelēšana” (Modelling Vocational
Excellence, MoVE). Viņi pētīja konkursa
WorldSkills London 2011 dalībnieku un
ekspertu motivāciju un pieredzi. Pētījuma
rezultāti ir pārliecinoši:
WorldSkills konkursi ceļ kvalitāti, veicina
profesionālo pilnveidi un sekmē mācību
rezultātu uzlabošanos:
Šajā brošūrā ir redzams, ka WorldSkills
konkursi sekmē efektīvu profesionālās
izglītības sistēmu veidošanos. Tajā aplūkoti
MoVE pētījuma rezultāti par to, kādus
ieguvumus dod dalība šajos konkursos.
Tie liecina par ietekmi uz konkursantiem
un ekspertiem visa mūža garumā.
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MoVE
INTERNATIONAL
KO PĒTĪJA MOVE
INTERNATIONAL?
Šajā brošūrā aprakstītais MoVE
International pētījums identificēja, ar ko
ir saistīta profesionālās kompetences un
izcilības pilnveide.
Konkursa WorldSkills London 2011 laikā,
MoVE starptautiskā izpētes grupa īstenoja
divas plašas aptaujas. Aptaujājot gan
konkursantus, gan ekspertus, tika apkopota
informācija par:
• Personisko pieredzi,
iesaistoties WorldSkills;
• Profesionālās izcilības
individuālajām īpatnībām.
Aptaujās piedalījās:
• 413 konkursanti no 38 valstīm;
• 165 eksperti no 38 valstīm.

KUR VAR UZZINĀT KO
VAIRĀK PAR MOVE
INTERNATIONAL PĒTĪJUMU?
Pilna iegūto datu analīze ir atrodama
MoVE International pētījuma grupas
tehniskajā ziņojumā:
• Kas sekmē profesionālo izcilību?
Konkursantu un ekspertu raksturojums
un pieredze konkursā WorldSkills
London 2011.
Tehniskais ziņojums un pārskata brošūra ir
pieejami WorldSkills fonda interneta vietnē:
www.worldskillsfoundation.org

PAR MOVE
INTERNATIONAL
MoVE nozīmē „Profesionālās
izcilības modelēšana”.
MoVE International ir WorldSkills pirmais
pētījumu sadarbības partneris. Šajā brošūrā
aprakstītā projekta partneri ir:
• Skills Finland;
• WorldSkills UK;
• WorldSkills Australia;
• Dusseldorp Skills Forum.
MoVE International izpētes grupā
sadarbojās pārstāvji no trim universitātēm:
• Tamperes universitātes Somijā;
• Oksfordas universitātes
Apvienotajā Karalistē;
• RMIT universitātes Austrālijā ar Dīkinas
universitātes (Austrālija) atbalstu.
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Gatavošanās WorldSkills
konkursam bija .. kā brīnišķīgs
ceļojums, kura laikā tika gūtas
zināšanas un pieredze, kā arī atklāsmes par
jaunākajām tendencēm pasaulē.. Nav svarīgi
iegūt medaļu; svarīgākā ir pieredze, kas tiek
iegūta, gatavojoties WorldSkills konkursam, – tā
padara jūs par uzvarētāju ilgtermiņā.
– Konkursants no Honkongas (Ķīna).
4

MoVe_LT_v3_CMYK.indd 4

22/09/2015 10:49 pm

Katrs WorldSkills dalībnieks ir čempions –
to apgalvo gan konkursanti, gan eksperti.
Iegūta medaļa ir bonuss, bet tā nav
galvenais. Galvenais WorldSkills konkursā ir
mācīšanās: - mācīšanās no labākajiem, kā
arī jaunu tehnoloģiju un darba organizācijas
veidu apguve. Mācīšanās, kas ļauj uzzināt,
kāds prasmju apguves veids dod labākos
rezultātus. Konkursanti un eksperti kļūst par
globālas mācību kopienas locekļiem.
Konkursantu entuziasmu mācīties nosaka
vēlme būt starp labākajiem viņu izvēlētajā
profesijā. WorldSkills ļauj viņiem iepazīt
to, kas ir pasaulē labākais tik atšķirīgās
prasmju jomās kā lidaparātu apkope, mēbeļu
ražošana, pavārmāksla, grafiskais dizains un
friziera darbs.

WorldSkills sniedz nepārspējamu
iespēju mācīties. Konkursanti un eksperti
veido sadarbības tīklus un sadraudzējas;
tas ļauj pilnveidot viņu prasmes un
zināšanas arī turpmāk.
Konkursanti un eksperti uzsver, ka
WorldSkills konkursi ne tikai paplašina
tehniskās prasmes, bet arī attīsta tās prasmes
un īpašības, kuras ļauj darbu paveikt
labāk, proti, spēju strādāt grupā, saziņas
prasmi, neatlaidību, praktizēšanos un vēlmi
izmēģināt ko jaunu. Šīs prasmes ir svarīgas
visu mūžu.

WorldSkills...
mūžizglītība
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WorldSkills sekmē
jauniešu izaugsmi,
palīdzot viņiem
uzzināt daudz jauna
par savu darbu. Viņi
uzlabo savas prasmes.
No vienas puses, tā ir
uzupurēšanās; no otras puses,
– ieguvums. Pilnveidojoties jaunieši
labāk iepazīst arī paši sevi. WorldSkills
konkursā iegūtā pieredze ir līdzvērtīga
10 darba gadiem.
– Konkursants no Francija.
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WorldSkills darbā ļoti svarīgi ir eksperti. Viņi
ir kopā ar konkursantiem gan gatavošanās,
gan konkursa norises laikā. Eksperti pauž
gandarījumu par iespēju atbalstīt jauniešu
centienus sasniegt augstāko prasmju līmeni.
Būdami konsultanti un profesijas pārstāvji,
viņi piesaista konkursantus profesijai, kuru
paši mīl.
WorldSkills aicina jauniešus paplašināt savu
profesionālo identitāti. Tas padziļina viņu
piederības sajūtu izvēlētajai profesijai.

Konkursanti atklāj, ka WorldSkills sekmē
viņu karjeras izaugsmi. Šis konkurss paver
durvis uz gandarījuma pilnu nākotni
izvēlētajā darbības jomā un palīdz izvirzīt
skaidrus karjeras mērķus.
Smags darbs, nemitīga praktizēšanās,
atteikšanās no sabiedriskās dzīves – tas viss
pieder pie gatavošanās un dalības WorldSkills
konkursā. Daudzi konkursanti stāsta, ka
gatavošanās un dalība konkursā veido viņus
gan kā personības, gan kā profesionāļus.

Iekļūšana WorldSkills komandā vairo cieņu
no ģimenes un darba devēju puses. Dalība
šī konkursa komandā ļauj saņemt atzinību
no augsti kvalificētiem profesionāļiem –
līdziniekiem un ekspertiem.

WorldSkills...
ceļš uz
profesionālo
identitāti.
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Protams, gatavošanās
WorldSkills konkursam
prasa lielu koncentrēšanos,
motivāciju, atbalstu, pacietību un
laiku, tomēr beigās es gribētu teikt:
„Es to paveicu tik labi, cik vien spēju, un
jūtos lieliski.” Tas nav stāsts par medaļu,
kaut gan tā, protams, sniegtu papildu
gandarījumu. Runa ir par visu pārējo, ko varu
iegūt. Tā ir pieredze visam mūžam.
– Konkursants no Kanādas.
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WorldSkills ir platforma, kas sekmē nozaru
šodienas līderu tālāku pilnveidi. Eksperti
ir pārliecināti, ka viņu dalība WorldSkills
konkursos pilnveido gan viņu plānošanas
un vadīšanas prasmes, gan arī tehniskās
prasmes. WorldSkills stiprina arī piederību
savai profesijai, paplašina sadarbības
tīklus un dod vērtīgu iespēju pilnveidot
ekspertu kompetenci.
WorldSkills palīdz rasties arī nākotnes
profesionālajiem līderiem. Konkursa
WorldSkills London 2011 dalībnieki lielā
mērā piekrita MoVE aptaujā paustajam
apgalvojumam „Man ir ļoti svarīgi kļūt par
meistaru savā profesijā.”

Augsta līmeņa tehniskās prasmes ir
profesionālās izcilības pamats. WorldSkills
konkursanti jau apzinās, ka viņi strādā,
lai kļūtu par savas profesijas līderiem gan
nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Dalība
WorldSkills konkursā attīsta viņu sociālās
prasmes un veido profesionālo identitāti.
Viņi ir nākotnes līderi!
WorldSkills konkurss vairo profesionālo
izcilnieku skaitu gan tagad, gan nākotnē.

WorldSkills...
līderu kalve.
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WorldSkills konkursā ir iespēja
salīdzināt savas un citu valstu
konkursantu prasmes. Tas liecina par
mācību procesu citās valstīs un palīdz
saprast, kas ir darāms mums, lai
paaugstinātu konkurētspēju.
– Eksperts no Apvienotās Karalistes.
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WorldSkills konkurss koncentrējas uz
prasmju izcilību. Eksperti saglabā šo virzību,
iesaistoties reģionālajos, nacionālajos un
starptautiskajos WorldSkills konkursos. Viņu
pedagoģiskā pieredze un nelokāmā uzticība
saviem arodiem un profesijām palīdz virzīt un
iedvesmot jaunos cilvēkus, kuri uzsāk savu
profesionālo gaitu.
WorldSkills ir augošs izglītotu skolotāju un
nozares konsultantu centrs. WorldSkills
konkursi bagātina ekspertu profesionālo un
personisko dzīvi. Tie ļauj viņiem salīdzināt
savas prasmes un mācīšanas metodes ar
pašmāju un ārzemju kolēģiem. Konkursu
laikā eksperti aktīvi sadarbojas un mācās,
daloties ar idejām un pieredzi.

Viņi gūst pilnīgu izpratni par to, kā kopt un
veidot izcilas prasmes. Šī izpratne ir milzīgs
nacionālo izglītības sistēmu resurss. Atziņas,
ko konkursu laikā gūst eksperti, pozitīvi
ietekmē mācību organizēšanu un īstenošanu
gan viņu darbavietā, gan citur.
WorldSkills konkursus aktīvi atbalsta
daudzi uzņēmumi. Tie piešķir finansējumu,
dalās pieredzē, kā arī iepazīstina ar
jaunākajām tehnoloģijām un inovatīviem
darba paņēmieniem. Uzņēmumu
iesaistīšanās ļauj ekspertiem skaidri redzēt to,
kādas prasmes katrā nozarē ir nepieciešamas.
Viņi nepastarpināti uzzina, kāda darbinieku
attieksme un kādas raksturīgās iezīmes
tiek augstu vērtētas konkrētajā nozarē.
WorldSkills konkursi ekspertiem atklāj
pašu nozaru skatījumu. Tas palielina
profesionālās izglītības spēju reaģēt uz
darba tirgus prasībām par atbilstoša
darbaspēka sagatavošanu.

WorldSkills...
Profesionālās
izglītības sistēmas
stiprināšana
nacionālā līmenī.
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WorldSkills ir platforma,
kur jaunie profesionāļi un viņu
skolotāji var sevi apliecināt,
sacensties un mācīties no labākajiem
savas profesijas pārstāvjiem pasaulē...
Dalība šajos konkursos paaugstina
prasmju līmeni un neapšaubāmi palīdz
veidot savas valsts nākotni un ekonomiku.”
– Eksperts no Singapūras.

WORLDSKILLS
www.worldskills.org
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