B.Bērziņa

VISC organizē vizīti projekta partneriem no
Francijas un Itālijas

10. un 11. maijā VISC organizēja projekta „Training in Action” (Nr.LLP2010-1-ITI-LEO04-009755) vizīti, kuras laikā projekta partneri varēja
iepazīties ar labās prakses piemēriem profesionālajā izglītībā, viesojoties
dažādās izglītības iestādēs. Pavisam Latvijā viesojās 15 pārstāvji no
Francijas un Itālijas izglītības institūcijām, kas darbojas projektā
„Training in action”. Vizītes laikā tika apmeklētas trīs atšķirīgas mācību
iestādes Kandavas novada Vānes pagastā, Valdemārpilī un Kuldīgā, kas
piedāvā jauniešiem apgūt profesionālo izglītību.
VISC kopā ar projekta partneriem viesojās Kandavas novada Vānes
pagasta, kur darbojas asociācija „Dzīvesprieks”, kas jau 15 gadus veic
ilgstošu sociālo rehabilitāciju un piedāvā jauniešiem iegūt profesionālo
pamatizglītību, sagatavojot patstāvīgai, pilnvērtīgai dzīvei. Bāreņiem un
jauniešiem no sociālā riska ģimenēm „Dzīvesprieks” ir radījis drošu,
ģimenisku vidi, kas katram ļauj attīstīt ikviena audzēkņa individualitāti,
pilnveidot talantus un rast jaunas intereses.
Biedrības izpilddirektore Līga Landiša iepazīstināja ar „Dzīvesprieka”
misiju un mērķiem, kā arī pastāstīja par ikdienas dzīvi skolā. Tāpat
viesiem bija iespēja aplūkot mācību darbnīcas, kurās audzēkņi apgūst
šuvējas un galdnieka palīgu amatiem nepieciešamās iemaņas.
Valdemārpilī tika aplūkota Latvijas Amatniecības kameras meistara
Igurda Baņķa meistardarbnīca „Zeļļi”, kurā mācās un dzīvo 36 topošie
zeļļi, tostarp arī meitenes. Jaunieši meistardarbnīcā mācās kokapstrādes
arodu, apgūstot mēbeļu galdniecību, būvgaldniecību, kokgriešanu un
koktēlniecību. I.Baņķis uzrunāja projekta partnerus, stāstot par
pamatvērtībām, uz kurām balstīts viņa darbs un savu ieguldījumu
jauniešu apmācībā, kā arī sniedza ieskatu topošo zeļļu ikdienā. Tāpat bija
iespēja apskatīt darbnīcas, dzīvojamās telpas, kā arī jauniešu veidotos
mākslas darbus un darinājumus no koka. Vēlāk Igurds Banķis izrādīja
savu lauku māju „Kauliņi”, kas atrodas netālu no Valdemārpils, kur
harmoniskā vidē pamazām tiek īstenoti kokdarbu meistara ieceres,
sniedzot iedvesmu ikdienas darbam ar jauniešiem.

Vizīti noslēdza Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās
vidusskolas apmeklējums, kur viesus atsaucīgi sagaidīja skolas vadība un
skolēni, iepazīstinot ar īstenotajām izglītības programmām un sniedzot
ieskatu, kā tiek organizēts mācību darbs. Skolā iespējams apgūt plašu
profesiju klāstu un tās skolotāji un audzēkņi aktīvi piedalās dažādos
starptautiskos un vietējā mēroga projektos un konkursos, sniedzot
jauniešiem iespēju pilnveidot savas profesionālās iemaņas un prasmes.
Viesiem savas prasmes demonstrēja arī Tūrisma pakalpojumu
programmas audzēkne, izrādot Kuldīgas vecpilsētu un pilsētas
ievērojamākās apskates vietas.
Pēc trīs atšķirīgu mācību iestāžu apmeklējuma, kas piedāvā apgūt
profesionālo izglītību projekta partneru institūciju pārstāvji atzinīgi
novērtēja Latvijas profesionālo skolu pieredzi un darbību, inovatīvas
pieejas izmantošanu mācību darbā un jauniešu profesionālās prasmes.

