Enerģētikas nozares pedagogi veidos sadarbību ar lielākajiem
nozares uzņēmumiem
Enerģētikas nozares profesionālo izglītības iestāžu pedagogi veidos sadarbību ar
nozares uzņēmumiem, tiekoties semināros, kas notiks izstādes „Skola 2013”
laikā, no 28. februāra līdz 3. martam. Pasākumos pedagogiem būs iespēja
apmeklēt teorētiskos un praktiskos seminārus, kā arī doties pieredzes apmaiņas
braucienos un stažēties kādā no Latvijas vai ES uzņēmumiem.
Šogad pedagogu atsaucība bijusi liela - pieredzes apmaiņas semināriem, kuru laikā
būs iespēja apmeklēt uzņēmumus „Rīgas HES” un „Jauda”, pieteikusies lielākā daļa
nozares pārstāvju. Tā kā semināri paredzēti līdz mācību gada beigām, pedagogiem
būs iespēja apmeklēt arī citus nozares pasākumus, tai skaitā semināru „Kabeļu
montāža”, kur varēs uzzināt jaunumus, kas saistīti ar apdares tendencēm.
Enerģētikas nozares eksperts Valērijs Černogruzovs dalās novērojumos - semināru
lielākais ieguvums ir savstarpējā pieredzes apmaiņa starp dažādiem nozares
pedagogiem. Tā ir viena no retajām reizēm, kad kopā sabrauc visu reģionu pedagogi,
lai dalītos pieredzē ar saviem novērojumiem gan par nozari, gan par audzēkņu
sasniegumiem un iespējām. Kontaktu nodibināšana paver lieliskas sadarbības
iespējas, nodrošinot jauniešiem prakses vietas un aicinot pie sevis ekspertus, kuri var
pastāstīt par nozares aktualitātēm.
„Piedāvājam pedagogiem pieprasītus seminārus. Bieži vien pedagogi atzīst, ka
audzēkņiem, atgriežoties no prakses, ir daudz jautājumu. Mums viņiem ir jāprot
izskaidrot, kādas ir konkrētā instrumenta vai iekārtas priekšrocības. Projekts ir lieliska
iespēja pedagogiem uzzināt jaunumus nozares uzņēmumos, tādējādi uzlabojot un
optimizējot mācību procesu,” komentē Valērijs Černoguzovs.
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,
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.
Enerģētikas 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.
Lielu ieguldījumu semināru nodrošināšanā devuši projekta sadarbības partneri un
atbalstītāji: A/S „Sadales tīkls” Mācību centrs, SIA „Schneider Electric Latvija”, SIA
„ABB”, SIA „SLO”.
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