Notiks konference par paradigmu maiņu Latvijas izglītībā
Piektdien, 1. martā, izstādes „Skola 2013” laikā, no plkst. 11.00 līdz 15.00 Ķīpsalas izstāžu
zālē teju 200 pedagogu piedalīsies konferencē par mācību pieeju maiņu audzēkņu izglītošanā,
kā arī domāšanas un uztveres maiņu profesionālajā izglītībā. Pasākuma laikā pedagogi un
eksperti diskutēs par pedagogu lomu audzēkņu profesionālās karjeras attīstībā un izglītības
iespējām Latvijā.
Konferences dalībnieki piedāvās savu skatījumu par profesionālās izglītības pedagoga lomu
sabiedrībā un to nozīmi konkurētspējīgu jauniešu izglītošanā. Diskusijas laikā pedagogiem būs
iespēja uzklausīt ekspertu viedokli, kā arī darba grupās apspriest nozarei svarīgus jautājumus.
Konferences rezultātā tiks prezentēti rezultāti, norādot uz Latvijas izglītības nākotni, iespējamajām
problēmām un risinājumiem.
Profesionālās izglītības attīstību un tās pārmaiņas prezentēs sociālā projekta „Iespējamā misija”
pārstāvji, pastāstot par savu darbības pieredzi un sniedzot pasniedzējiem praktiskus ieteikumus.
„Mūsdienu audzēknis līdz 40 gadu vecumam nomainīs vismaz 10 darbavietas. Lielākā daļa tehnisko
zināšanu novecos. Tie ir tikai daži no bieži citētiem faktiem par jaunieša nākotnes darba iespējām.
Līdztekus augsti attīstītām prasmēm savā nozarē būs nepieciešama spēja mācīties visu mūžu,
elastīgi pielāgoties apstākļiem, uzņemties iniciatīvu, patstāvīgi organizēt darbu, kā arī uzņemties
atbildību. Lai to panāktu, skolai jākļūst par daļu no skolēnu dzīves jau tagad – tai jābūt vietai, kur
iespējams sasniegt mērķus un pārliecināties par pareizo izvēli,” situāciju raksturo Zane Oliņa,
sociālā projekta „Iespējamās misijas” programmas attīstības vadītāja.
Noslēguma daļas galvenais mērķis ir noskaidrot lielākos pedagogu ieguvumus, piedaloties
izglītošanās pasākumos, un pieredzi, ko iespējams gūt no jauniešu gatavošanas starptautiskajiem
konkursiem. „Izglītošanās ir kā bezgalīgs ceļojums - tas ir aizraujoši, bet grūti. Reizēm gribas
apstāties, atgriezties pie jau zināmā un pierastā, taču tuvošanās gala mērķim sniedz pārsteidzošu
gandarījumu. Pedagogi sev vaicā - kādas zināšanas nepieciešamas manam audzēknim, lai viņš būtu
vislabākais mūsu nozarē? Katrs audzēkņa sasniegums ir jauns izaicinājums un pamudinājums
pedagogam pašam izglītoties un pilnveidot prasmes,” stāsta VISC ESF projekta vadītāja Elīna
Kokina.
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.
Papildu informācija
Elīna Kokina
Valsts izglītības satura centra
ESF projekta vadītāja
elina.kokina@visc.gov.lv
+371 67350812

