Noticis vispārējās izglītības mācību priekšmetu „Mājturība un tehnoloģijas” un
„Mājsaimniecība” MA vadītāju seminārs
2014.gada 14.maijā Rīgā, Augusta Deglava ielā 41A, Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas tehnikumā notika mācību priekšmetu „Mājturība un tehnoloģijas” un
„Mājsaimniecība” metodisko apvienību vadītāju un novadu izglītības koordinatoru seminārs
(turpmāk – MA vadītāji), kurā piedalījās 46 dalībnieki.
Semināru vadīja Valsts izglītības satura centra (VISC) Vispārējās izglītības satura
nodrošinājuma nodaļas vecākā referente Ilze Kadiķe.
Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Pārtikas ražošanas nodaļas vadītājs
Edgars Čerkovskis iepazīstināja semināra dalībniekus ar nodaļas izstrādātajām pārtikas
ražošanas apguves programmām, to izstrādes pilnveides gaitu un iegūstamo profesiju klāstu
(skatīt pielikumā prezentāciju nr.1), iepazīstināja klātesošos ar skolas struktūru, darbības
apjomu un attīstības politiku (skatīt: http://www.rtrit.lv/Aktuali.html), kā arī izteica
gandarījumu par izrādīto metodisko apvienību vadītāju interesi apskatīt tehnikumu un izzināt
tā darbības veidus un programmas. Semināra dalībnieki arī klātienē varēja apskatīt Modes un
stila nodaļas un Interjera dizaina nodaļas mācību telpas, un atjaunoto Pārtikas ražošanas
nodaļas mācību korpusu.
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultātes Pārtikas
tehnoloģijas katedras viesdocente, vadošā pētniece Īrisa Mūrniece iepazīstināja ar veikto
pētījumu par maizes enerģētisko uzturvērtību rezultātiem, rosināja iepazīties ar ražotāju
pievienoto informāciju uz iepakojuma, kas ir pretrunīga un neviennozīmīga, un aicināja
izkopt šo ieradumu arī skolēniem, kā arī pauda atzinumu visiem skolotājiem, kuri atbildīgi
māca skolēniem uztura mācības pamatus, apgūstot dzīvei tik nepieciešamās prasmes (skatīt
pielikumā prezentāciju nr.2).
Sociālais uzņēmējs Andris Čeksters semināra
dalībniekus
iepazīstināja
ar
elektronisko mācību palīglīdzekli tīmekļa vietnē Ēdgudri.lv (skatīt: http://edgudri.lv/), kurā
ir ievietoti pašpārbaudes testi, speciālistu veidotie uztura plāni, produktu slejas, no kurām,
izvēloties pārtikas produktus, interesenti var izveidot savas receptes noteiktām ēdienreizēm
un veikt pašpārbaudi ar kļūdas noteikšanu (kļūda tiek uzrādīta sarkanā krāsā, bet optimālā
izvēle – zaļā krāsā), tīmekļa uzdevumi /spēles ir ērti izmantojami uztura mācību tematu
apguvē ar izglītības iestādē pieejamu multimediju aprīkojumu.
Ilze Kadiķe iepazīstināja klātesošos ar 2013.gada 29.oktobrī notikušās konferences
„Mūsdienīgs mācību process mājturībā un tehnoloģijās” aptaujas rezultātu pārskatu, kurā
atklājās respondentu vienprātība par mācību priekšmeta aktualizēšanas nepieciešamību,
nosaucot dažādas mācību metodes un formas, bet viedokļu daudzveidība atklājās, uzskaitot
nepieciešamākās apgūstamās skolēnu zināšanas un prasmes (skatīt pielikumā prezentāciju
nr.3). Kadiķe izteica VISC pateicību 10.atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes
„GADALAIKI – PAVASARIS” (pamatskola) un 2.atklātās mājsaimniecības olimpiādes
„Tradicionālās kultūras mantojums” (vidusskola) organizētājiem.
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore Lolita
Šelvaha iepazīstināja klātesošos ar 2.atklātās mājsaimniecības olimpiādes „Tradicionālās
kultūras mantojums” norisi un rezultātiem, pārrunāja ar klātesošajiem nākamās olimpiādes
„Manu senču (dzimtas/ģimenes) galda kultūras vērtības” organizatoriskos jautājumus, kā arī
pateicās visiem interesentiem un dalībniekiem par izrādīto interesi un ieguldīto darbu.
Olimpiāde notika Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē
(skatīt pielikumā prezentāciju nr.4).
Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju
izglītības nodaļas docente Māra Urdziņa-Deruma iepazīstināja klātesošos ar 10. atklātās
mājturības un tehnoloģiju olimpiādes „GADALAIKI – PAVASARIS” (tekstila tehnoloģijas;

skatīt pielikumā prezentāciju nr.5) norisi un rezultātiem, piedāvāja klātesošajiem izvērtēt
sagatavotu 2014./2015.mācību gadam olimpiādes nolikuma projektu „GADALAIKI –
VASARA” un aktualizēja tā organizatoriskos jautājumus, kā arī pateicās visiem
interesentiem un dalībniekiem par izrādīto interesi un ieguldīto darbu (skatīt pielikumā
prezentāciju nr.6).
Rīgas Amatniecības vidusskolas Koka mākslas un metāla mākslas nodaļas vadītājs
Arvīds Verza iepazīstināja klātesošos ar 10. atklātās mājturības un tehnoloģiju olimpiādes
„GADALAIKI – PAVASARIS” (koka un metāla tehnoloģijas) izvērtējumu un atzinumiem,
aicināja skolotājus nemitīgi pilnveidot profesionālās prasmes, jo mūsdienīga izglītība nav
iedomājama bez labas materiāltehniskās bāzes un profesionāla pedagoga kā mācību procesa
vadītāja.
VISC izsaka pateicību Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma
Struktūrvienības vadītājai Aijai Mētrai un Ražošanas daļas vadītājai Ilzei Čiruhinai par
ieguldīto darbu vispārējās izglītības mācību priekšmeta „Mājturība un tehnoloģijas” un
„Mājsaimniecība” metodisko apvienību vadītāju semināra organizēšanā.
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