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TOSCA dodas novērot Igaunijas nacionālo konkursu
Noor Meister 2017
Igaunijas nacionālais jauniešu profesionālās meistarības konkurss Noor Meister 2017
norisinājās no 4. līdz 5. maijam Tallinā un to organizēja TOSCA partneris Igaunijā nodibinājums Innove. Konkursā jaunie profesionāļi sacentās 21 profesijā.
Konkursu apmeklēja trīs TOSCA Latvijas eksperti, kas pārstāvēja modes tehnoloģijas un
grafisko dizainu. Eksperti apmeklēja visas konkursa norises vietas, iepazinās ar
konkursa uzdevumiem, plānoto laika limitu un tā sadalījumu, novēroja kā jaunieši tiek
galā ar darbu izpildi.
Konkursa Noor Meister 2017 laikā tika veikta
vairāku TOSCA projekta ietvaros izstrādāto
konkursa uzdevumu aprobācija. Tā, piemēram,
tika aprobēts viens no grafiskā dizaina ekspertes
Janika Nommela izstrādātajiem uzdevumiem.
Viņa atzina, ka konkursa uzdevums ir pietiekami
sarežģīts un bija nedaudz satraukta par
rezultātiem.
Tāpat konkursa laikā tika aprobēts arī modes
tehnoloģiju igauņu ekspertes Diana Tuulik
izstrādātais konkursa uzdevums. Eksperte
atzina, ka vērtēšanas sistēma varētu būt par sarežģītu attiecīgajam uzdevumam, bet
bija noskaņota to tomēr izmēģināt un vēlāk, pēc konkursa, ja būs nepieciešams, veikt
precizējumus gan pašā uzdevumā, gan vērtēšanas sistēmā.
Vizītes laikā, kā jau ierasts, norisinājās gan
ekspertu savstarpējās tikšanās, gan arī tikšanās
ar projekta Igaunijas partnerorganizācijas nodibinājuma Innove pārstāvjiem. Šoreiz
konkursa apmeklējuma laikā notika tikšanās ar
Igaunijas nodibinājuma Innove Izglītības
aģentūras vadītāju Tanel Oppi un TOSCA satura
vecāko eksperti Tiiu Parm.
Latvijas ekspertiem tika dota iespēja detalizēti
iepazīties ar projekta igauņu partnera ekspertu
izstrādātajiem
konkursa
uzdevumiem
attiecīgajās profesijās, novērtēt un salīdzināt ar

pašu izstrādātajiem uzdevumiem, kā arī diskutēt un apmainīties viedokļiem par
problēmsituācijām dažādās konkursu uzdevumu izstrādes stadijās. Visi kopīgi
pārrunāja arī kā vislabāk sagatavot un noformēt informāciju, kas domāta konkursa
organizatoriem un ekspertiem un kādā veidā - vispārīgo informāciju, kas domāta
dalībniekiem un izglītības iestāžu pārstāvjiem.
Konkursa noslēgumā igauņu kolēģi apliecināja,
ka ir gandarīti par Noor Meister 2017 norisi un
konkursantu darba rezultātiem, savukārt
Latvijas kolēģi pateicās par iespēju klātienē
vērot Igaunijas konkursa norisi, iepazīties ar
atbilstošo dokumentāciju, kā arī guva ne vienu
vien jaunu ierosmi turpmākajai sadarbībai.

