80% lauksaimniecības nozares pedagogu pilnveidos savas prasmes
konkursu organizēšanā
Lielākā daļa lauksaimniecības nozares pedagogu izstādes „Skola 2013” laikā, no
28. februāra līdz 3. martam, izmantos iespēju pilnveidot zināšanas, iesaistoties
praktiskās darbības semināros, kā arī konkursa „Jaunais profesionālis”
veidošanā un vērtēšanā. Konkurss pēc 5 gadu pārtraukuma atkal apvienos
nozares pedagogus, jauniešus un nozares pārstāvjus.
Lauksaimniecības nozares pedagogi vienmēr ir izrādījuši interesi iesaistīties nozares
rīkotajos semināros, jo tā ir iespēja ne tikai satikties un pārrunāt nozares jaunumus,
bet arī veicināt jaunas sadarbības iespējas ar nozares uzņēmumiem. Valsts izglītības
satura centra (VISC) īstenotajā ESF projektā "Profesionālo mācību priekšmetu un
prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana"
pedagogi piedalās dažādās lekcijās un aprīlī dosies pieredzes apmaiņas braucienā uz
Igaunijas lauksaimniecības skolu. Tāpat pedagogi apmeklēs vairākas izstādes, lai
iepazītos ar jaunāko tehniku un novitātēm lauksaimniecības nozarē, kas atvieglo un
pilnveido profesionāļu darbu.
„Pedagogi labprāt izmanto jebkuru iespēju iesaistīties dažādos projektos, lai
paaugstinātu savu kvalifikāciju. Lauksaimniecības nozares pārstāvji ir ārkārtīgi
saliedēti, un novērojumi liecina, ka tas palīdz atrast un izmantot visas iespējas, kas
tiek dotas,” stāsta lauksaimniecības nozares eksperte Gunta Beperščaite. Speciāliste
norāda, ka šogad izstādes „Skola 2013” laikā aktivitātēs iesaistījušies aptuveni 80%
profesionālās izglītības pedagogu, kuru ikdiena saistīta ar lauksaimniecību.
Beperščaite prognozē, ka 2013. gads lauksaimniecības nozarē būs aktīvs un zīmīgs ar
vairākiem profesionālās pilnveides pasākumiem.
Šos, kā arī citus pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus, piedāvā VISC,
īstenojot ESF projektu „Profesionālo mācību priekšmetu pedagogu un prakses
vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču paaugstināšana”. Reģistrēšanās
teorētiskajiem un praktiskajiem semināriem turpinās 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, teorētisko moduli
profesionālo kompetenču pilnveidei nozarē vai profesijā.
Lauksaimniecības 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: SIA „Amazone”, A/S „Ferrus”, SIA „Priekuļu mašīnu stacija”, biedrība
„Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija”, „Lauksaimnieku
organizāciju sadarbības padome”, „Priekuļu un Jāņmuižas Valsts tehnikums”.
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