Izstādes „Skola 2013” laikā svinēs kaligrāfijas nozares simtgadi
Atzīmējot kaligrāfijas nozares simtgadi Latvijā, izstādes „Skola 2013” laikā (no 28. februāra
līdz 3. martam) profesionālās izglītības pedagogiem un prakses vadītājiem būs iespēja
apmeklēt vairākus bezmaksas seminārus. Teorētisko un praktisko semināru laikā pedagogi
varēs iepazīties ar aktuālākajām pasaules tendencēm kaligrāfijā, kā arī inovatīvām
papīrliešanas metodēm.
Šogad teorētiskie un praktiskie darbības semināri zīmīgi ar vairākiem pasākumiem, kas veltīti
kaligrāfijas nozares 100 gadu jubilejai Latvijā. 2. februārī no plkst. 10.00 izstāžu centrā Ķīpsalā,
Grāmatu hallē, norisināsies seminārs par kaligrāfijas rakstības tradīcijām Latvijā. Papildus paredzēti
paraugdemonstrējumi papīra liešanā, aptverot papīrrūpniecības tradīcijas un vēsturi Latvijā.
Semināru laikā ne tikai pedagogi, bet arī visi interesenti varēs apgūt ekskluzīvo papīra liešanas
prasmi, kas šobrīd iecienīta un augsti vērtēta visā pasaulē.
„Poligrāfija Latvijā nostiprinājusies kā veiksmīga eksporta industrija. Ar rokām liets papīrs un
kaligrāfijas māksla pasaulē tiek uzskatīti par ekskluzīviem produktiem. Priecājamies, ka
pedagogiem ir iespēja pilnveidot savas prasmes, lai pēc tam nodotu svaigākās un pilnvērtīgākās
zināšanas saviem audzēkņiem,” stāsta Ārija Čerpinska, poligrāfijas nozares eksperte. Speciālisti
norāda, ka aizvadītajā gadā nozare augusi par 20%. Kopumā ir ieguldīti vairāk kā 15 miljoni latu,
kas investēti pamatražošanas iekārtās, nodrošinot ražošanas apjoma pieaugumu. „Esam piedzīvojuši
strauju kvalitatīvu un kvantitatīvu izaugsmi un sasnieguši Rietumeiropas prasībām atbilstošu
līmeni,” uzsver Ā. Čerpinska.
Poligrāfijas nozares speciālisti uzsver pedagogu semināru un izglītošanās lomu kopējā nozares
kvalitātes un izaugsmes veicināšanā. Par tās straujo attīstību Latvijā liecina pagājušajā gadā iegūtās
balvas, no kurām vairākas ir pasaules līmenī. No spilgtākajiem piemēriem minama uzņēmuma
„Poligrāfijas druka Mūkusala” iegūtā Vācijas tirdzniecības kameras balva, kā arī „Livonija Print”
saņemtā Zviedrijas biznesa balva. Savukārt Jelgavas tipogrāfija saņēmusi „Eksporta un inovācijas
balvu 2012” lielo un vidējo uzņēmumu grupā.
Šos, kā arī citus pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus, piedāvā Valsts izglītības satura
centrs (VISC), īstenojot ESF projektu „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses
vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”. Līdz šim teorētiskajos un
praktiskajos semināros iesaistījušies 23 poligrāfijas nozares pedagogi un prakšu vadītāji.
Reģistrēšanās semināriem turpinās 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,
teorētisko moduli profesionālo kompetenču pilnveidei nozarē vai profesijā.
Poligrāfijas nozares pedagogi teorētiskajā modulī apgūs tādas tēmas kā tehnika un iekārtas,
tehnoloģiskais aprīkojums, materiāli un izejvielas, darbavietas un darbu organizācija, nozares

dokumentācija, nozares prasības un darba vides riska faktori, nozares attīstības tendences un
sadarbības iespējas, kā ar tendences tehnoloģiskā procesa attīstībā.
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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