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TOSCA eksperti dodas novērot projekta ietvaros
izstrādāto konkursa uzdevumu aprobēšanu
Nīderlandē
Saskaņā ar TOSCA nosacījumiem no 1.10.2016. līdz 31.05.2017. projektā
tiek īstenota izstrādāto konkursu uzdevumu un vērtēšanas sistēmu
aprobēšana. Šajā laikā konkursa uzdevumi tiek pārbaudīti skolu,
reģionālajos un nacionālajos konkursos, kā arī kandidātu gatavošanas
laikā Euroskills un Worldskills konkursiem. Aprobēšanas laikā sākotnēji
tiek novērtēta konkursa uzdevumu atbilstība mērķauditorijai un kopējā
kvalitāte. Pēc izvērtējuma, ja vajadzīgs, tiek veikta konkursa uzdevumu
un ar to saistīto dokumentu pilnveide.
Projekta aktivitātēs paredzēta ne tikai uzdevumu aprobācija, bet arī
iespēja vērot to klātienē partnervalstīs. Tā, marta vidū TOSCA projekta
pieci eksperti no Latvijas un četri no Igaunijas devās novērot projekta
ietvaros izstrādāto konkursu uzdevumu izmēģināšanu Nīderlandes
nacionālā konkursa Skills Heroes 2017 ietvaros.

Trīs konkursa norises dienās Latvijas ekspertiem kopā ar Nīderlandes un
Igaunijas kolēģiem bija iespēja apmeklēt visus konkursa Skills Heroes
2017 norises paviljonus, kur jaunie profesionāļi sacentās 50 dažādās
specialitātēs. Eksperti varēja vērot konkursantu un žūriju darbu, sekot
uzdevumu aprobācijas procesam, izpētīt Nīderlandes ekspertu izstrādāto
uzdevumiem atbilstošo dokumentāciju (rasējumus, receptes, vizuālos
materiālus) u.c. informāciju. Bija vērtīgi apskatīt kāds ir darbnīcu

tehniskais nodrošinājums un atbilstošā infrastruktūra, jo no tā lielā mērā
ir atkarīgs uzdevuma saturs. Katras dienas noslēgumā eksperti kopā ar
nīderlandiešu partneriem apsprieda aprobācijas norisi un rezultātus.
Ekspertu diskusijās daudz tika spriests par īstenoto testa projektu satura
un to izpildei paredzētā laika atbilstību, kā arī par uzdevumu sarežģītības
pakāpēm atbilstoši mērķauditorijai, kam uzdevumi ir domāti. Piemēram,
skolu un reģionālajiem konkursiem vai nacionālā līmeņa konkursiem,
kuru laikā notiek arī starptautisko konkursu kandidātu atlase. Diskusijas
izvērtās arī par to, cik lielā mērā, izstrādājot konkursa uzdevumus, ir
jāvadās pēc TOSCA Standart Specification noteiktā.
Lai projekta eksperti varētu patstāvīgi strādāt ar Nīderlandē izstrādāto
jauno profesionāļu konkursu reģistrācijas sistēmu CRS, bija iespēja vērot
un arī pašiem izmēģināt kā Testa projektā ietvertā informācija tiek
ievadīta CRS: kura informācija katrā sadaļā ievadāma, kā pievienot
konkursa uzdevumus, kā darboties ar vērtēšanas sistēmas izveidi, kā
pievienot pielikumus u.c.
Konkursa laikā norisinājās arī simpozijs Skills the Finals. Tā ietvaros
notika diskusijas par profesionālo konkursu stratēģiju, kā arī dotas
pārliecinošas atbildes uz jautājumiem par šādu konkursu
tautsaimniecisko lietderību.

