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Ogres valsts tehnikumā noticis Profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu pašpārvalžu seminārs „Inovāciju akadēmija 2012”
2012.gada 18.-19.oktobrī Ogrē notika ceturtais reģionālais skolēnu
pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākums – Profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu pašpārvalžu seminārs „Inovāciju akadēmija 2012”.
Ogres Valsts tehnikumā organizētajā pasākumā piedalījās 108 dalībnieki 75 audzēkņu pašpārvalžu līderi un 33 viņu konsultanti – pedagogi no 37
Latvijas profesionālās izglītības iestādēm.
Ideja par šādu pasākumu radās Profesionālās izglītības iestāžu direktoru
vietnieku audzināšanas darbā konsultatīvajai padomei, atsaucoties Valsts
izglītības satura centra speciālistu aicinājumam veidot reģionālos skolēnu/
audzēkņu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākumus.
Profesionālās izglītības iestādēm ir unikāla iespēja visām sapulcēties
vienkopus kopīgā pasākumā, iepazīt vienai otras darbu un savstarpēji dalīties
pieredzē. Līdz ar šo skolu nelielo skaitu tā ir priekšrocība salīdzinājumā ar
vispārējās izglītības iestādēm.
Profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu semināra atklāšanā
tās dalībniekus sveica Ogres Valsts tehnikuma direktore Ilze Brante, direktores
vietniece kultūrizglītības jomā Astra Rubene, Valsts izglītības satura centra
vadītāja vietniece Agra Bērziņa, Interešu izglītības un audzināšanas darba
nodaļas vadītāja Astra Aukšmuksta un vecākās referentes Evija Pelša un
Kristīne Bulka. Ogres Valsts tehnikums bija sarūpējis pārsteigumu – muzikālidziesmotu tehnikuma audzēkņu sveicienu semināra dalībniekiem.
Darba turpinājumā pasākuma dalībniekiem bija iespēja piedalīties grupu
darbā, atrodot savām interesēm un skolas pašpārvaldes darbam aktuālākās
tēmas:
1.Projekti, to veidošana.
2. Finanšu piesaiste pasākumu organizēšanai.
3. Dienesta viesnīcas pašpārvaldes aktivitātes.
4. Komandas saliedēšana, līdera loma tajā.
5. Pašpārvaldes iesaistīšana skolas vai pašvaldības attīstībā.
6. Komunikācija, informācijas aprite sociālajos tīklos, medijos.
7. Radošās idejas.
8.Kā uzrunāt un piesaistīt jauniešus aktīvai līdzdalībai.
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Darba grupās atbilstoši katrai izvirzītajai tēmai tika apzinātas problēmas
un iespējamie risinājumi, izmantojot grupu vadītāju un dalībnieku veiksmīgās
pieredzes piemērus. Pasākuma programma bija veidota tā, ka visā norises laikā
katrs dalībnieks varēja apmeklēta piecas no astoņām piedāvātajām darba
grupām, kas veiksmīgi paplašināja pieredzes apmaiņas iespējas.
Semināra dalībnieki atzinīgi novērtēja darba grupu vadītāju – Janas
Briedes, Dainas Rusules, Renāra Manuilova, Žanna Kalves, Baibas Vārnas,
Armanda Puča, Velgas Kaļeiņikovas un Ērika Kibermaņa kompetenci,
profesionalitāti un sniegumu piedāvāto tēmu prezentēšanā.
Kopīgā vakara pasākumā katras profesionālās izglītības iestādes pārstāvji
prezentēja sagatavotos mājas darbus par tēmu „Pasākumu organizēšana savā
skolā”. Uzdevums bija izvēlēties vienu pasākumu, vēlams ar inovatīvu
skatījumu, jaunradi, un par to pastāstīt pārējiem semināra dalībniekiem.
Vienlaikus visiem bija iespējams apskatīt un novērtēt izstādi, kurā redzamas
skolu izveidotās planšetes, atspoguļojot telpu svētku noformējumus izglītības
iestādēs.
Kā izvērtējuma anketās atzina paši semināra dalībnieki, viena no
aktuālākajām tēmām nākamajiem šāda veida pasākumiem ir prezentāciju
veidošana un prasme publiski uzstāties.
Noslēgumā visi klātesošie saņēma ceļamaizi un apliecinājumus savai
līdzdalībai seminārā, apmainījās kontaktiem, dalījās uzkrātajās emocijās un
pieredzē un vienojās par nepieciešamību tikties biežāk šāda veida pasākumos.
Valsts izglītības satura centrs pateicas ikvienam Profesionālās izglītības
iestāžu
audzēkņu
pašpārvalžu
semināra
„Inovāciju
akadēmija
2012”.organizētājam Ogres Valsts tehnikumā, bet īpaši – tehnikuma direktorei
Ilzei Brantei, direktores vietniecei Astrai Rubenei un Interešu izglītības nodaļas
vadītājai Ilzei Dzirkalei par ieguldīto darbu un sniegto atbalstu pasākuma
tapšanā un veiksmīgas norises nodrošināšanā.
Nākamie reģionālie skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākumi
plānoti 2013.gada 4.janvārī Zemgalē un 21.martā Latgalē.
Uz tikšanos jaunās skolēnu pašpārvalžu aktivitātēs!

