Izstādes „Skola 2013” laikā tūrisma un viesmīlības nozares pedagogi
piedalīsies bezmaksas semināros
Izstādes „Skola 2012” laikā, no 28. februāra līdz 3. martam, Ķīpsalas izstāžu zālē
tūrisma un viesmīlības nozares pedagogiem būs iespēja piedalīties vairākos
semināros, lai iepazītos ar nozares tendencēm. Mācības paredzētas profesionālo
mācību iestāžu pedagogiem, kuri pārstāv viesmīlības nozari, tostarp konditorus,
pavārus un tūrisma nozari. Semināri galvenokārt notiks izstādes laikā, taču
pieredzes apmaiņas braucieni un teorētisko zināšanu apguve norisinās līdz gada
beigām.
Šogad pasākuma programmā iekļautas vairākas sadarbības partneru un viedokļu
līderu gadījumu studijas un pieredzes piemēri. Viesnīcas nozares pedagogiem būs
iespēja apmeklēt tādus seminārus kā „Mārketinga darbības jaunākās tendences
viesnīcu biznesā. Viesnīcas Konventa sēta darba pieredze” un „Saimnieciskā dienesta
darba organizācija starptautiskas grupas viesnīcā. Radisson grupas viesnīcu pieredze”.
Savukārt ēdienu gatavošanas un viesu apkalpošanas profesiju pedagogiem piedāvās
semināru „Dzirkstošie dzērieni restorānu ēdienkartē, to saderība ar ēdieniem”. Arī
konditoriem būs iespēja apmeklēt marcipāna veidošanas tehnikas nodarbības.
„Izstādes laikā tiekamies ar nozares vadošo uzņēmumu pārstāvjiem. Tā ir iespēja
diskutēt par nozares tendencēm. Mēs papildinām savas zināšanas un vēlāk dalāmies ar
tām, izkopjot jauniešu prasmes un veicinot audzēkņu konkurētspēju,” stāsta tūrisma
un viesmīlības eksperte Livija Brūvere.
Pedagogiem dosies arī pieredzes apmaiņas braucienā, kas, kā pedagogi atzīst, ir
iespēja savstarpēji apmainīties ar zināšanām, aplūkojot tehniku, ar ko ikdienā strādā
citās skolās. Teorētiskie un praktiskie semināri paredzēti līdz mācību gada beigām,
tāpēc ikviens laipni aicināts iesaistīties ne tikai izstādes „Skola 2013” laikā, bet arī
turpmāk.
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”.
Reģistrēšanās teorētiskajiem un praktiskajiem semināriem turpinās interneta vietnē
https://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.
Tūrisma un viesmīlības 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.
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: „Elektrolux”, „LaNordija”, „Hotel ABC”, „LVRA”, „Hotel DODO”,
„Arkolat”, „Gemoss”, „Siera klubs”, „Ros Balt Investment”, „Promo Cash&Carry”,
„Balticovo”, „Pure Chocolate”, „Sabiles Vīni”, „Vendor”, „SPI Distribution”,
„Seldings”, „Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola”, „Dobeles Amatniecības un
vispārizglītojošā vidusskola”, „Valmieras profesionālā vidusskola”, „Skrundas
profesionālā vidusskola”, „Relaks Tūre”, „Kurzemes Tūrisma asociācija”, „Pavāru
klubs”, „Anitra 2T”.
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