Transporta un loģistikas nozares pedagogi visaktīvāk izmanto iespēju papildināt
savas zināšanas bezmaksas semināros
Izstādes „Skola 2013” laikā (no 28. februāra līdz 3. martam) transporta un loģistikas
pedagogi un prakses vadītāji aicināti aktīvi papildināt savas teorētiskās un praktiskās
zināšanas bezmaksas semināros. Apmācības ir vērtīga iespēja uzzināt galvenās nozares
tendences un uzņēmumu pieredzi, kas plašākai sabiedrības daļai paliek neatklāta.
Līdz šim Valsts izglītības un satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta ietvaros pasniedzēji
aktualitātes apguva neklātienē, ar mācību materiāliem iepazīstoties interneta vidē, bet praktisko
semināru ietvaros izmantoja iespēju doties pieredzes apmaiņas braucienos, kas būs pieejami arī
turpmāk. Viens no semināros apmeklētiem uzņēmumiem ir „AMO PLANT”, kur iespējams aplūkot
mikroautobusu montēšanu Latvijā. Arī turpmāk pedagogi varēs apmeklēt nozares uzņēmums,
piemēram, „Robert Bosch”, kura darbības specialitāte ir universālās diagnostikas veikšana
automobiļiem, kas savukārt ir viens no nozīmīgākajiem nozares darbības virzieniem.
Šogad teorētiskie un praktiskie semināri ir nozīmīgi ar lielo apmeklētāju skaitu. „Semināriem
aizvien piesakās jauni dalībnieki, un tas norāda, ka iegūtā informācija ir noderīga un praktiski
pielietojama arī darbā ar audzēkņiem. Lai gan sākotnēji pedagogi, apmeklējot seminārus, bija
piesardzīgi, pašlaik viņi cenšas darīt visu, lai varētu šo iespēju izmantot,” stāsta Sanita Eihmane,
transporta un loģistikas nozares eksperte.
Teorētisko zināšanu apguves nozīmi pozitīvi vērtē ne tikai pedagogi, bet arī nozares pārstāvji.
Šobrīd tiek domāts par iespēju e-vidē esošos kursus piedāvāt arī uzņēmumu pārstāvjiem, kuriem ne
vienmēr ikdienā ir iespēja izsekot līdzi visiem nozares jaunumiem.
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”. Pieteikšanās teorētiskajiem
un praktiskajiem semināriem turpinās interneta vietnē http://talakizglitiba.visc.gov.lv/, un tie būs
pieejami līdz mācību gada beigām. 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.
Transporta un loģistikas 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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