Veselības un sociālās aprūpes nozares pedagogi atjaunos konkursu
organizēšanas tradīcijas
Domājot par jauniešu motivēšanu, veselības un sociālās aprūpes profesionālo
izglītības iestāžu pedagogi izstādes „Skola 2013” laikā, no 28. februāra līdz 3.
martam, piedalīsies vairākos semināros. Pasākuma laikā pedagogi diskutēs par
profesionālās izglītības pilnveidi un audzēkņu profesionālās kompetences
paaugstināšanu. Viens no diskusijas galvenajiem akcentiem būs konkursu
tradīcijas atjaunošana, lai motivētu jauniešus izkopt savas prasmes augstākā
līmenī.
Izstādes laikā veselības un sociālās aprūpes pedagogiem būs iespēja apmeklēt divus
seminārus. Viens no tiem veltīts studentu praktiskā darba izveidei un izvērtēšanai,
savukārt otra semināra laikā tiks organizēta diskusija, mēģinot iegūt atbildes uz
jautājumu, kā koledžās atjaunot konkursu rīkošanas tradīcijas.
Pasākuma laikā veselības un sociālas aprūpes jomas apspriežamo tēmu lokā ietilps arī
profesijas standarti. „Darba tirgū ar laiku pieaug prasības pret nozares speciālistiem.
Apmeklējot kopīgus seminārus, veidojam un papildinām nozares standartus, kā arī
paaugstinām kopējo profesijas kvalitāti un prestiža līmeni. Arī uzņēmēji norāda, ka
vēlas darba tirgū redzēt jauniešus, kam ir vienlīdz labas zināšanas un nozarē augstu
vērtētas prasmes,” semināru nozīmi apraksta Dagnija Gulbe, veselības un sociālās
aprūpes nozares eksperte.
Veselības un sociālās aprūpes pedagogi izrādījuši interesi iesaistīties ne tikai
praktiskos semināros dažādos uzņēmumos, bet arī datorprasmju un svešvalodu
apguvei. Teorētiskie moduļi pedagogiem pieejami e-vidē. Materiāli ietver nozares
tendences, profesijas standartus u.c. informāciju, ko gatavojuši veselības un sociālās
aprūpes eksperti.
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,
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.
Veselības un sociālās aprūpes 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: „B.Braun Medical”, „Jonson& Jonson”, „Arbor Medical”, „Listerine”,
„Rīgas 1. medicīnas koledža”, „RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledža”, „LU Rīgas
Medicīnas koledža”, „LU P. Stradiņa medicīnas koledža”, „Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”.
Papildu informācija
Elīna Kokina
Valsts izglītības satura centra
ESF projekta vadītāja
elina.kokina@visc.gov.lv
+371 67350812

