Kvalificētu speciālistu trūkumu farmācijas un ķīmijas nozarē risinās
pedagogu bezmaksas semināri
Farmācijas un ķīmijas nozarē joprojām trūkst kvalificētu dažāda līmeņa
darbinieku, atzīst nozares eksperti. Lai risinātu problēmu, profesionālās
izglītības pedagogiem un prakses vadītājiem Valsts izglītības satura centrs
(VISC), īstenojot ESF projektu "Profesionālo mācību priekšmetu un prakses
vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana", piedāvā
apmeklēt bezmaksas teorētiskos un praktiskos seminārus. Praktiskie semināri
norisināsies izstādes „Skola 2013” laikā (no 28. februāra līdz 3. martam).
Šogad pirmo reizi farmācijas un ķīmijas profesionālās izglītības pedagogiem būs
iespēja izglītoties dažādos bezmaksas semināros, kas saistīti ar kompetences
paaugstināšanu. Izstādes laikā pedagogi tiksies ar lielāko nozares uzņēmumu
pārstāvjiem, lai uzzinātu aktualitātes un dalītos jauno speciālistu apmācīšanas
pieredzē.
Pedagogi jau apmeklējuši Organiskās sintēzes institūtu, kur iepazinās ar profesionāļu
ikdienu un darba organizēšanu, kā arī tehnoloģijām, kas skolās pagaidām nav
pieejamas. „Gribētu uzsvērt ne tikai pieredzes apmaiņas braucienus, bet arī teorētiskos
moduļus – tos ir iespēja apgūt interneta vidē! Pedagogiem, kas veiksmīgi apguvuši
datorprasmes, ir pieejams plašs klāsts noderīgu materiālu. Arī svešvalodu apguve
būtiski paaugstinājusi pedagogu kompetenci - valoda vairs nav šķērslis, lai iegūtu
jaunāko informāciju no ārzemju resursiem,” seminārus apraksta Juris Gerasimovs,
ķīmijas un farmācijas nozares eksperts.
Nozares pārstāvji norāda, ka pasākums ir platforma attiecību veidošanai starp
izglītības iestādi un uzņēmumiem - pedagogi visbiežāk ir tie, kas sagatavo nākamos
speciālistus. Jo lielāka izpratne par jaunumiem nozarē, jo lielāka iespēja pedagogiem
zināšanas nodot audzēkņiem. Juris Gerasimovs norāda – iegūt prakses vietu ražotnē
nav viegli, taču tā ir vienīgā iespēja pedagogam iepazīties ar Latvijas un ārzemju
uzņēmumu praksi un jaunākajām tehnoloģijām.
Pedagogiem, kuri vēl nav izmantojuši iespēju pieteikties, reģistrēšanās VISC īstenotā
ESF projekta "Profesionālo mācību priekšmetu un prakses vadītāju teorētisko
zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana" teorētiskajiem un praktiskajiem
semināriem turpinās interneta vietnē http://talakizglitiba.visc.gov.lv/. 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, teorētisko moduli
profesionālo kompetenču pilnveidei nozarē vai profesijā.
Ķīmijas un farmācijas 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 arī tendences tehnoloģiskā procesa
attīstība.
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.
Lielu ieguldījumu semināru nodrošināšanā devuši projekta sadarbības partneri un
atbalstītāji: „Latvijas ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija”, „Grindeks”, „Life
Science Cluster of Latvia”, ELME MESSER L”, „Perpetuum Nova”.
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