Būvniecības nozares pedagogiem bezmaksas iespēja strādāt ar jaunākajiem
būvniecības materiāliem
Izstādes „Skola 2013” laikā (no 28. februāra līdz 3. martam) pedagogi un prakses vadītāji,
kuru ikdiena ir saistīta ar profesionālo izglītību būvniecības nozarē, varēs izmantot iespēju
apgūt teorētiskās un praktiskās zināšanas kompetences celšanai. Pasākuma laikā paredzētas
arī vairākas praktiskās nodarbības.
Šogad būvniecības nozares pedagogiem tiks organizēti četri praktiskās darbības semināri, kuru
ietvaros notiks uzņēmumu „Mapei”, „Sacret” un „Caparol” produktu piedāvājuma prezentēšana, kā
arī praktiskie izmēģinājumi darbam ar jaunākajiem materiāliem. Arī uzņēmums „BOSCH”
nodrošinās iespēju izmēģināt mūsdienīgākos instrumentus, kas veidoti, lai atvieglotu un uzlabotu
profesionāļu darbu.
Lielākais ieguvums pedagogiem, iesaistoties praktiskajos semināros, ir kontaktu veidošana ar
nozares pārstāvjiem. Attiecību uzturēšana ar ekspertiem sniedz iespēju tos aicināt uz skolām, lai arī
jauniešiem sniegtu iemaņas, kas būs nepieciešamas profesijā. „Nav noslēpums, ka ikdienā
ierobežotā finansējuma dēļ skolas ir spiestas strādāt ar zemākas kvalitātes materiāliem, taču eksperti
var piedāvāt izmēģināt savus produktus. Jaunieši novērtē šo iespēju un, pateicoties pedagogu
aktivitātei, kļūst konkurētspējīgāki darba tirgū,” informē būvniecības nozares eksperte Rita
Kokorēviča.
Dažādus profesionālās pilnveides pasākumus piedāvā izglītības satura centrs (VISC), īstenojot ESF
projektu „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un
praktisko kompetenču paaugstināšana”. Projekta semināru ietvaros Nozares pedagogiem jau bijusi
iespēja viesoties starptautiskajā būvniecības izstādē Bulgārijā, kas organizēta, lai iepazītos ar
nozares attīstību un tendencēm citās valstīs. Savukārt tiem pedagogiem, kuri būs apguvuši
teorētiskos un praktiskos seminārus, būs iespēja stažēties kādā no Latvijas vai ES dalībvalstu
uzņēmumiem.
Pedagogi un prakses vadītāji semināriem varēs pieteikties līdz mācību gada beigām, reģistrējoties
interneta vietnē http://talakizglitiba.visc.gov.lv/. Izejot noteiktu moduļu skaitu, ikviens pedagogs
saņems apliecību par profesionālo pilnveidi, tādējādi palielinot savu konkurētspēju darba tirgū.
Par projektu
ESF projekts „Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko
kompetenču paaugstināšana” organizēts divās daļās: teorētiskajos un praktiskajos moduļos.
Teorētiskajā daļā pedagogiem jāapgūst trīs obligātie moduļi: informācijas tehnoloģijas, svešvalodas
un teorētisko moduli profesionālo kompetenču pilnveidei nozarē vai profesijā.
Būvniecības nozares pedagogi teorētiskajā modulī apgūs nozares attīstības tendences pārvaldē un
sadarbības iespējas, tendences tehnoloģiskā procesa attīstībā, tādas tēmas kā tehnika, iekārtas,
tehnoloģiskais aprīkojums, materiāli un izejvielas, darbavietas un darbu organizācija, nozares
dokumentācija, nozares prasības un nozares darba
vides riska faktori.

Zināšanas iespējams papildināt, izvēloties kādu no brīvās izvēles kursiem, kā arī praktiskajiem
semināriem. To laikā pedagogi piedalās nozares pasākumos, starpnozaru praktiskās darbības
semināros un pieredzes apmaiņas semināros. Pedagogiem tiek piedāvāta arī iespēja stažēties kādā
no Latvijas vai ES dalībvalstu uzņēmumiem vai kompetenču centriem.
Teorētiskie un praktiskie semināri veidoti ESF projekta "Profesionālo mācību priekšmetu un
prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana" ietvaros.
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