PROJEKTA

Autotransporta izglītības programmas pilnveidošana
un mācību metodiskā nodrošinājuma izstrāde
Līguma Nr. 2005/0260/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.1./0014/0098

PAŠVĒRTĒJUMS
Projekta kopējās izmaksas - 40933,51
Projekts uzsākts – 25.11.2005.
Projekta darbības laiks līdz - 31.07.2008.
Projekta mērķis - sekmēt cilvēkresursu attīstību un veicināt situācijas uzlabošanos
darba tirgū, lai šodien Latvijā pastāvošā ekonomiskā un sociālā atšķirība tuvinātos
Eiropas valstu līmenim, šī projekta mērķis bija atbilstoši mūsdienu prasībām
kvalificētu, speciālistu sagatavošana automobiļu tehniskās apkopes un remonta jomā.
Šodien vairs nevar krasi atdalīt elektriķa, motora mehāniķa un citas funkcijas, jo
visas dažādās automobilī ietilpstošās sistēmas arvien ciešāk ir saistītas viena ar otru
un veido vienu veselu kompleksu. Tamdēļ tika uzlabota mācību programma. Tas
izvirza prasības pēc tikpat daudzpusīgām un kompleksām zināšanām, lai paaugstinātu
efektivitāti tika izstrādāti, mācību metodiskie līdzekļi speciāli piemēroti mācību
programmai.

PROBLĒMAS - *) galvenā problēma bija tāda, ka projekta īstenotāji laikus
nenodeva atskaites pa padarīto materiālu.
*)nācās sasauks ārkārtas sanāksmes, lai projekts sekmīgi ritētu. Projekta īstenošanas
riski ietekmēja projekta īstenošanu norisi, jo nācās taisīt projekta izmaiņas, lai
finansējumu pārceltu uz 2008.gadu, bet projekta izpildi un projekta rezultātus tas
neietekmēja.
*) projekta grozījumi
-08-09-2006 Nr II/ESF.12.2/10-3466
-11-12-2007 Nr II/ESF 12.2/10-5935
-12-02-2008 Nr II/05-1-12.2/10-0977
- 27-03-2008 NrII/05-1-12.2/10-1172
-10-05-2008 Nr. II/05-1-12.2/10-1833
*)vēl liela problēma bija, ka projekta īstenotājs (pedagogs) Jansons smagi saslima un
tamdēļ nācās ātri nomainīt pedagogus. Viņa vietā strādāja Vecvagars.

Projekta īstenošanas gaita, projekta ietvaros veikto aktivitāšu
kopsavilkums 1
Šis projekts rada augstāku izglītības kvalitāti Latvijā kopumā, un ieguvēji ir ne tikai
konkrētās personas, bet arī klienti – sabiedrība kopumā.
Pamatojoties uz tiešo mērķi: Esošās mācību
programmas „Automehāniķis”
uzlabošana un izglītības kvalitātes paaugstināšana atbilstoši mūsdienu darba tirgu
nosacījumiem un pieprasījumam, tika plānotas šādas aktivitātes:
1. Programmas satura izvērtēšana un uzlabošana
Projekta īstenošanā iesaistītais personāls sadarbībā ar ekspertu izstrādā balstoties uz
esošo, mūsdienu prasībām atbilstošu mācību programmu, ņemot vērā absolventu
aptaujas un darba devēju rekomendācijas, kā ari IZM norādījumus. Ar šo aktivitāti
bija ļoti viegli tikt galā, jo atsauksme bija liela gan no pedagogu puses, gan no darba
devēju puse.
2. mācību metodisko materiālu izstrāde
Šī aktivitāte ir ļoti nepieciešama, jo skolas kur apmāca šādu specialitāti automehāniķis
ir nepieciešama.
3. Audzēkņu darba komplekta sakārtošana, sagatavošana, izplatīšana
Komplekti tika sakārtoti pa semestriem atbilstoši izglītības programmai. Audzēkņu
darba komplekti tiks aizvesti uz mācību iestādi, atbilstoši audzēkņu skaitam, cik tika
uzņemti 1. septembrī.

Kādu ieguldījumu projekts devis projekta iesniegumā identificēto
problēmu risināšanā un situācijas uzlabošanā
Šodien šīs programmas realizācija jau noris Rīgas Tehniskā koledžas profesionālajā
vidusskolā, līdzīga, pēc parauga izstrādāta ir Lūznavas profesionālajā vidusskolā un
Jelgavas amatniecības vidusskolā.
Pieredze rāda, ka mācību priekšmetu programmas un to saturs, kuru sastādīšanā
piedalījušies tikai izglītības speciālisti, gandrīz nekad nenodrošina audzēkņus ar
iemaņām, kas faktiski nepieciešamas darba tirgū To pašu varētu teikt par
programmām, kuru izstrādē piedalījušies tikai darba devēji – tās ir šauras, ļoti
specializētas. . Tamdēļ izstrādājot programmas pedagogi konsultējās ar darba
devējiem.
Svarīga nozīme izglītības programmā aprakstīto mērķu sasniegšanai ir mācību
materiāliem, lai palīdzētu audzēkņiem pēc iespējas labāk un efektīvāk sasniegt
nospraustos mērķus. Īpaši mūsdienās automehāniķu sagatavošanas procesā
nepieciešams plašs mācību un tehnisko līdzekļu asortiments.
Mācību līdzekļi tiks izstrādāti darba burtnīcu veidā atbilstoši profesijas standartam un
izglītības programmai, katrā speciālajā mācību priekšmetā, atsevišķi gan teorētiskajai,
gan praktiskajai daļai pa mācību kursiem. Darba burtnīcu saturs teorētiskajā un
praktiskajā daļā tiks izstrādāts tā, lai tas atbilstu kvalifikācijas eksāmena saturam. Un
takā pie šodienas darba tirgus prasībām daudzi audzēkņi jau mācībām paralēli strādā
viņi izlaižot kādu mācību priekšmetu var apskatīt savā darba burtnīcā tēmu un
patstāvīgi apgūt.

KĀ SASNIEGTS PROJEKTA TIEŠAIS MĒRĶIS
Projekta tiešais mērķis aktualizēt profesionālās vidējās izglītības programmu
“Automehāniķis”, vienotu kvalifikācijas prasību īstenošanai, atbilstoši mūsdienu
darba tirgus prasībām, un izstrādāt mācību līdzekļus ar mērķi rast plašu pielietojumu
IZM pārziņā ar automobiļu remonta nozari saistītās profesionālajās izglītības
iestādēs. Daudzu IZM pārziņā esošās skolas tagad stādās pēc šīm darba burtnīcām, jo
tā arī atvieglo pedagoga un audzēkņu darbu.
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