Elektronikas un automātikas pasniedzēji iepazīsies ar nozares uzņēmumu
viedokli par izglītības saturu
Izstādes „Skola 2013” laikā (no 28. februāra līdz 3. martam) elektronikas un
automātikas profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un prakses vadītājiem
būs iespēja apmeklēt bezmaksas semināru. Nozares uzņēmumu vadītāji norāda,
ka tā ir vērtīga iespēja uzzināt galvenās nozares tendences un uzņēmumu
pieredzi, kura plašākai sabiedrībai paliek neatklāta.
Seminārā piedalīsies „Hanza Elektronika”, „SAF Tehnika”, „Mikro Tik” un citi
elektronikas un automātikas uzņēmumu pārstāvji, lai izglītotu pasniedzējus par
iemaņām, ko darba devēji sagaida no profesionālo izglītības iestāžu absolventiem.
„Straujā tehnoloģiju attīstība liek uzņēmumiem meklēt darbiniekus ar plašām
zināšanām ne tikai elektronikā, bet arī informācijas komunikāciju tehnoloģijās. No
speciālistiem sagaidām prasmi apkalpot jaunās ierīces, kā arī tās integrēt esošās
sistēmās, radot jaunus, radošus nestandarta risinājumus,” stāsta „Mikro Tik” pārstāve
un Rīgas Tehniskās universitātes Informāciju Tehnoloģiju Komunikācijas katedras
vadītāja Rūta Gintaute – Marihina.
Pasniedzēji seminārā uzzinās vairāk par darba vietām, kur pēc mācību iestāžu
absolvēšanas dodas strādāt viņu audzēkņi. Nozares aktualitātes būs iespēja apgūt arī
interneta vidē, kā arī piedalīties pieredzes apmaiņas braucienos. Semināru laikā
pasniedzējiem jau bijusi iespēja apmeklēt rūpnīcu „Hanzas Elektronika” un aplūkot
elektronikas iekārtu ražošanu un projektēšanu.
Līdzīgi braucieni rīkoti uz lielākajiem elektronikas uzņēmumiem Latvijā un Eiropā.
Pagājušā gada novembrī pasniedzējiem bija iespēja doties uz elektronikas izstādi
Minhenē. „Semināri ir lielisks veids, kā paplašināt pasniedzēju redzes loku. Kontaktu
veidošana un savstarpējo attiecību uzturēšana ar nozares pārstāvjiem ir lielākais
ieguvums. Izpratne par nozares uzņēmumu ikdienu tuvina profesionālo izglītību darba
tirgum,” stāsta Andrejs Krūmiņš, elektronikas un automātikas nozares eksperts.
Pieteikties teorētiskajiem un praktiskajiem semināriem pedagogi un prakses vadītāji
varēs
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.
Elektronikas un automātikas 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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