Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas pedagogiem būs iespēja
tikties ar nozares labākajiem profesionāļiem
Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) pedagogiem, kas šobrīd
pārstāv vienu no nozares pieprasītākajām profesijām, izstādes „Skola 2013”
laikā, no 28. februāra līdz 3. martam, būs iespēja apmeklēt vairākus praktiskās
darbības seminārus. Mācību laikā būs iespēja tikties ar pārstāvjiem no Latvijas
lielākajiem IT nozares uzņēmumiem, kas dalīsies pieredzē par nozares
aktualitātēm.
Semināru izstrādē piedalījušies IKT nozares uzņēmumi, sagatavojot lekcijas un
praktiskās darbības seminārus par tādām tēmām kā „Mobilo aplikāciju izstrādes
process un tehnoloģijas”, „Datu bāžu veidošana un SQL serveri”, „Web dizaina
projekta izstrāde” un citus. Visi semināri organizēti, vadoties uzņēmumu pieredzē un
realizēto projektu bāzē, lai pedagogi gūtu pilnīgu priekšstatu par nozares aktualitātēm
un praktisko darbību.
Līdz šim pedagogi par semināriem izrādījuši padziļinātu interesi, jo tēmas patlaban ir
aktuālas gan pedagogiem, gan audzēkņiem. „Galvenais, ko pedagogi iegūst no šīm
mācībām, ir praktiskās iemaņas, kas būs nozīmīgas darbā ar audzēkņiem. Audzēkņu
sagatavošana mainīgā darba tirgus prasībām ir liels izaicinājums, un semināri mums
palīdz saprast praktisko darba vidi daudz labāk,” stāsta IKT nozares pedagoģe Līga
Matveja-Vlasova.
Mācību laikā pieejamo materiāltehnisko bāzi nozares pedagogiem nodrošina SIA
„Komerccentrs Dati grupa”, kas jau otro gadu tehniski atbalsta pedagogu un audzēkņu
dalību dažāda Eiropas un pasaules līmeņa konkursos, piemēram, Euroskills un
Wordskills. Pedagogiem un audzēkņiem ir iespēja pierādīt Latvijas augsto
sagatavotības līmeni darbam IKT nozarē.
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.
IKT 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: „Microsoft Latvia”, „Komercentrs Dati grupa”, „Exigen Services Latvia”,
„RIX Technologies”, „Datorzinību cents”, „Efumo Software”, „Santa Monica
Networks”, „ServiceNet LV”, „LIKTA”, „HP”, „Arcana”, „Belam”.
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