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Projekta partneri – Vilniaus
geležinkelio transporto ir verslo
paslaugų mokykla (Lietuva),
Tallina Polutehnikum (Igaunija),
IES LA SENIA (Spānija), Zespol
Szkol nr. 5 im Karola Brzostow-
skiego (Polija), AEVA – APA
(Portugāle), Profesionālās izglī -
tības kompetences centrs «Dau-
gavpils tehnikums» (Latvija) ir
izvirzījuši mērķi – izveidot kopī -
gu informāciju tehnoloģiju (IT)
izglītības programmu, kuru varē -
tu izmantot Eiropas Savienības
valstīs. Apvienotā izglītības prog-
ramma palīdzēs izglītības orga-
nizācijām un citām institūcijām
veikt IT speciālistu apmācību, or -
ganizēt starptautiskās prakses un
piemērot šīs programmas elemen -
tus ECVET (Eiropas kredītpunktu

sistēma profesionālās izglītības
un apmācības jomā) prasībām. 

Rezultātā:
• Izveidota jauna izglītības

programma topošo IT speciālistu
sagatavošanā, kura sastāv no 20
moduļiem angļu valodā;

• Izveidota vērtēšanas sistēma,
kas palīdzēs nodrošināt topošo IT
speciālistu sagatavošanu atbilsto -
ši Eiropas darba tirgu prasībām;

• Tiks uzlabota audzēkņu prak -
šu organizēšanas, vadīšanas un iz -
vērtēšanas kvalitāte projektu par-
tnervalstīs.

Par kādām profesionālām kom -
petencēm būtu vairāk jārunā to -
pošo IT speciālistu sagatavošanā?
Kā kļūt darba devējam par pie-
vilcīgu kandidātu? Kā jaunietim

pareizi plānot savu karjeru? Kā
veiksmīgāk organizēt sadarbību
starp izglītības iestādi, darba de-
vējiem un sociālajiem partneriem?
Uz šiem un citiem jautājumiem
Daugavpils tehnikuma organizē -
tajās diskusijās centās atbildēt
gan Daugavpils pilsētas darba
devēju un sociālo partneru  pār -
stāvji, gan Daugavpils tehnikuma
vadība un skolotāji.

Diskusiju dalībnieki norādīja,
ka ļoti svarīgas ir potenciālo dar-
binieku spējas iegūtās zināšanas
pielietot praksē, iemācīties jaunas
lietas, labas svešvalodu zināša -
nas. Tām pēc svarīguma uzreiz
sekoja komunikācijas un sadarbī -
bas prasmes, spēja piemēroties
pārmaiņām un tikt galā ar stresu,
spēja ieguldīt savā attīstībā, spēja
patstāvīgi pieņemt lēmumus, ini-
ciatīva, disciplinētība, gatavība
uzņemties jaunus darba pienāku-
mus.

Diskusiju rezultātā gūtās atzi -
ņas tiks izmantotas izglītības pro -
 grammas pilnveidošanā atbilsto -
ši Eiropas darba tirgus prasībām
un tendencēm.

Ar šo izglītības programmu
var iepazīties tī mekļa vietnē:
http://luit.epa.edu.pt/ict-programme/

Daugavpils tehnikumā īstenots 
Erasmus+ programmas projekts

Eiropas Savienības Erasmus+ prog-
rammas stratēģiskās partne rības projekts
«IT speciālistu sagatavošana dažādās
Eiro pas Savienības valstīs» (Nr. 2015-
1-LT01-KA202-013479).

Šī publikācija atspoguļo vienīgi
autora uzskatus, un Eiro pas Komisija
nav atbildīga par jebkuru iespējamo tajā
ietvertās informācijas lietojumu. 

Projekta «IT speciālistu sagatavošana dažādās ES valstīs»
īstenošana sākās 2015. gadā un noslēgsies šogad. Ideja radās,
kad triju gadu garumā sadarbības partneri, kopīgi organizējot
starptautiskos profesionālās meistarības konkursus topošajiem
IT speciālistiem, noskaidroja, ka skolām ir līdzīgas IT izglītības
programmas, taču mācību priekšmeti, plānotais stundu skaits,
metodiskie materiāli un mācību literatūra atšķiras. Līdz ar to
skolotāji nolēma, ka ir pienācis laiks izveidot jaunu, novatorisku
un vienotu izglītības programmu topošajiem IT speciālistiem. 
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