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Noticis seminārs profesionālās izglītības iestāžu dienesta
viesnīcu vadītājiem un dienesta viesnīcu audzinātājiem
Valsts izglītības satura centrs 2011.gada 2.novembrī organizēja semināru
profesionālās izglītības iestāžu dienesta viesnīcu vadītājiem un dienesta
viesnīcu audzinātājiem. Semināra norises vieta bija Rīgas Pārdaugavas
profesionālā vidusskola, Kuldīgas ielā 9a, Rīgā.
Semināra mērķi bija:
• informēt par aktualitātēm un prioritātēm audzināšanas darbā jaunajā
mācību gadā;
• piedāvāt izglītojošas nodarbības un sniegt metodisku atbalstu dienesta
viesnīcu vadītājiem un dienesta viesnīcu audzinātājiem audzināšanas darba
īstenošanā profesionālās izglītības iestādēs;
Dalībai seminārā tika aicināti divi pārstāvji no katras profesionālās
izglītības iestādes. Seminārā piedalījās 89 speciālisti – direktoru vietnieki
audzināšanas darbā, dienesta viesnīcu vadītāji un dienesta viesnīcu audzinātāji.
Semināru atklāja Rīgas Pārdaugavas profesionālās vidusskolas direktore
Inna Jurkāne. Turpinājumā auditoriju uzrunāja Latvijas Ģimenes plānošanas un
seksuālās veselības asociācijas „Papardes zieds” valdes priekšsēdētāja Iveta
Ķelle, piedāvājot sarunai tēmu par labvēlīgas vides veidošanu dzīvesprasmju
apguvei profesionālās izglītības iestādes dienesta viesnīcā un informējot par
„Papardes zieda” iespējām sniegt atbalstu profesionālo prasmju pilnveidē.
Pēc tam semināra dalībniekiem tika piedāvāts darbs grupās par higiēnas,
atkarību profilakses, seksuāli transmisīvo infekciju un kontracepcijas
jautājumiem. Grupu darbu vadīja četras Latvijas Ģimenes plānošanas un
seksuālās veselības asociācijas „Papardes zieds” profesionāles. Šāda pieeja ļāva
semināra dalībniekiem savstarpēji iepazīties, dalīties pieredzē, pārrunāt
problēmjautājumus un situācijas un rast risinājumu turpmākajam darbam.
Grupu darbā izkristalizējās būtiskākās atšķirības starp profesionālās izglītības
iestādēm pēc to audzēkņu skaita un atrašanās vietas (pilsēta, lauki).
Domājot par drošības jautājumu mācīšanu un drošas vides veidošanu
izglītības iestādēs un to dienesta viesnīcās, semināra otrajā daļā uz sarunu ar
auditoriju tika aicināta Rīgas Pašvaldības policijas Bērnu likumpārkāpumu
profilakses nodaļas vecākā inspektore Aija Lilienfelde. Papildu speciālistes
sniegtajai informācijai semināra dalībniekiem tika demonstrēta filma

„Atgriešanās pie vērtībām”, kura 2011.gadā tapusi ar Rīgas Pašvaldības
policijas un Rīgas Sabiedriskās kārtības uzturēšanas fonda atbalstu.
Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un audzināšanas darba
nodaļas vecākā referente Evija Pelša akcentēja prioritātes un aktualitātes
audzināšanas darbā, informēja par metodiskā atbalsta iespējām un darbā
izmantojamiem interneta resursiem. Klātesošos sveica Valsts izglītības satura
centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa.
Noslēgumā Rīgas Pārdaugavas profesionālās vidusskolas direktores
vietniece audzināšanas darbā Ārija Šemele klātesošos iepazīstināja ar izglītības
iestādes dienesta viesnīcas darbību un infrastruktūras attīstību, kā arī piedāvāja
ekskursiju pa skolu un dienesta viesnīcu.
Semināru dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju pēc ilgākā pārtraukuma
satikties, iegūt jaunu informāciju un metodiskos materiālus un veikt pieredzes
apmaiņu audzināšanas darba īstenošanai izglītības iestāžu dienesta viesnīcās.
Kopīgā diskusijā tika aktualizēti jautājumi un izteikti priekšlikumi nākamo
semināru organizēšanai un to saturiskajam piepildījumam.
Semināru materiāli nosūtīti profesionālās izglītības iestāžu direktoru
vietniekiem audzināšanas darbā turpmākam metodiskajam darbam izglītības
iestādēs un ievietoti mājas lapas www.visc.gov.lv sadaļā Pedagogu
profesionālā pilnveide – Profesionālās izglītības pedagogiem – Profesionālās
pilnveides semināri.
Valsts izglītības satura centrs pateicas Rīgas Pārdaugavas profesionālās
vidusskolas kolektīvam par ieguldīto darbu semināra tapšanā un norises
nodrošināšanā!

