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Paver jaunas iespējas atklāt savu varēšanu

Daugavpils tehnikums ir 
viena no tām 14  profesionālās 
izglītības iestādēm Latvijā, ku-
ras ir saņēmušas programmas 
„Erasmus+” profesionālās izglītī-
bas un mācību (PIA) mobilitātes 
hartu (VET Charter), kas liecina 
par sava veida kvalitātes zīmi un 
uzliek arvien lielāku atbildību. 
Par paveikto līdz šim un labās 
prakses pieredzi projektu darbā 
18 gadu garumā ir izdota grāmata 
„„Erasmus+” programmas pro-
jekti Daugavpils tehnikumā”, bet 
sarunā ar projektu un ārējo saka-
ru nodaļas vadītāju Intu Laurenu 
un projektu vadītāju Irinu No-
vikovu  – par to, kas ne vienmēr 
atspoguļojas ierastajās atskaitēs.

Novērtē uzticēšanos 
un pozitīvo attieksmi

„Rakstījām savu internacio-
nalizācijas stratēģijas aktivitāšu 
īstenošanas plānu un projek-
ta pieteikumos norādījām, ka 
vēlamies, lai audzēkņiem būtu 
arvien vairāk prakses iespēju. 
Iegūtā harta ir palīdzējusi palieli-
nāt prakšu vietu skaitu no 10 uz 
13 Portugālē, Itālijā un Spānijā. 
Jaunu un atkal cita veida piere-
dzi nākamajā mācību gadā apgūs 
topošie elektrotehniķi, program-
mētāji, transporta pārvadājumu 
komercdarbinieki (loģistikas spe-
ciālisti), frizieri un klientu apkal-
pošanas speciālisti. Cenšamies, 
lai ar katru gadu šāda iespēja 
rastos visu tehnikumā piedāvāto 
specialitāšu audzēkņiem,” stāsta 
I. Laurena.

Atbildot uz jautājumu, kāpēc 
ir svarīgi, lai tehnikuma audzēk-
ņi nokļūtu citā vidē, un kādi ir 
galvenie ieguvumi, I.  Novikova 
ir pārliecināta, ka jauniešiem sva-
rīga ir apziņa, ka viņiem uzticas: 
„Ar audzēkņiem biju Itālijā. Lai 
gan viņi nerunāja itāliski, atra-
da komunikācijas valodu, visu 
mēģināja izdarīt perfekti. Darba 
vadītāji ieguva priekšstatu, ka 
mūsu audzēkņi, lai gan mācās 
tikai 2. kursā, jau ir augsti kvali-
ficēti, gatavi uzņemties atbildību. 
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Manuprāt, vissvarīgākais  – ja ir 
pozitīva attieksme, tad arī ir mo-
tivācija uzticēto izdarīt ļoti labi. 
Ārvalstīs iegūto pieredzi un pras-
mes katrā ziņā varēs lietot uzņē-
mumos Latvijā.”

Topošie elektrotehniķi Jevgē-
nijs Ivanovs, Artjoms Ignatāns un 
Antonijs Jegorovs stāsta, ka uzņē-
mumā „Amcerezoa” iepazinuši 
elektromontāžas darbu projektu, 
iemācījušies to lasīt un daļu no 
projekta realizējuši praksē. Bijis 
interesanti vērot, kā dzīvo cilvēki 
citā valstī. Brīvdienās visi kopā 
devušies apskatīt Sevilju un Gra-
nadu.

Ar savu pieredzi dalās topošie 
automehāniķi Emīls Ļitovko un 
Ričards Istomins. Viņi strādāja 
uzņēmuma „Multiservicio Mo-
reno Nieto” autoservisā kopā ar 
spāņiem, veica automašīnu dzi-
nēju demontāžas un montāžas 
darbus, virsbūves defektāciju un 
remontu, elektroiekārtu pārbau-
di, bremžu regulēšanu, ritošās 
daļas remontu u. c. darbus. Puiši 
atzīst, ka tā ir iespēja ne tikai strā-
dāt starptautiskā vidē un piemē-
roties Eiropas Savienības darba 
tirgus prasībām, bet arī uzlabot 
savas svešvalodas zināšanas, iegūt 
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Praktikanti kopā ar direktori un projektu nodaļas darbiniekiem 
pulcējušies pie ārvalstu sadarbības partneru galerijas.

Topošās klientu apkalpošanas speciālistes prakses vietā Rimini uz-
ņēmumā Itālijā.

Uz starptautisko konferenci Daugavpils tehnikumā ieradušies viesi no deviņām valstīm.

draugus citās valstīs, iepazīt citas 
kultūras, paplašināt redzesloku 
un iegūt daudzpusīgāku skatīju-
mu uz dzīvi.

I.  Novikova vēl norāda, ka 
praksē apgūtās jaunākās tehnolo-
ģijas un metodes izvēlētajā profe-
sijā, iegūtās teorētiskās zināšanas, 
sasaistītas ar praksi ārzemju uz-
ņēmumos, veicinās jauniešu sek-
mīgāku iekļaušanos Eiropas dar-
ba tirgū. Uzlabotas ir arī audzēk-
ņu profesionālās angļu valodas 
zināšanas un sociālās saskarsmes, 
komunicēšanas iemaņas, kā arī 
attīstīta spēja darboties komandā, 
paplašināts redzesloks un veidots 
pozitīvs skatījums uz dzīvi, iepa-
zīta citu valstu vēsture, ģeogrāfija, 
kultūra un tradīcijas.

Jāiedvesmo arī skolotāji
Protams, visu dzīvi mācās arī 

skolotāji. Ir notikušas mācību vi-
zītes Barselonas izglītības iestā-
dēs Spānijā un Aveiru izglītības 
iestādēs Portugālē.

Daugavpils tehnikuma direk-
tore Ingrīda Brokāne un projektu 
nodaļas projektu koordinato-
re I.  Novikova viesojās Aveiru. 
„Mūs uzņēma Aveiro pilsētas 
izglītības attīstības asociācija (di-
bināta 1998. gadā), kas atbild par 
Aveiru profesionālās izglītības 
skolas, kvalifikācijas centra un 
Eiropas informācijas centra dar-
bu. Viņi darbojas ļoti progresīvi, 
izmanto darba vidē balstītas mā-
cības, bet visinteresantākais ir tas, 
kā viņi, katram audzēknim mek-
lējot individuālu pieeju, organizē 
praksi. Pastāv birojs, kurā strādā 
psihologi, karjeras konsultanti un 
citi speciālisti, kas intervē jaunie-
šus, pēc tam apraksta audzēkņu 
psiholoģisko un prasmju profilu. 
Šā procesa mērķis ir atrast vis-
piemērotāko darba devēju starp 
sadarbības partneriem dažādos 
uzņēmumos. Viņi veiksmīgi in-
tegrē arī cilvēkus ar īpašām vaja-
dzībām,” pastāsta Irina.

Daugavpils tehnikuma di-
rektores vietnieks izglītības jomā 
Oļegs Kartašovs un informātikas 
skolotājs Jevgeņijs Kružkovs vie-
sojās Barselonas profesionālās 
izglītības iestādēs Spānijā. „Lie-

lu interesi izraisīja starptautiskā 
e-zinātnes izcilības centra „Bar-
selonas superkompjūters” ap-
meklējums un tikšanās ar tā dar-
biniekiem Torre Girona kapelā. 
Zinātnes un inženierijas paraugs, 
kas savienojis 10 tūkstošus dato-
ru vienotā veselā, ir 28.  lielākais 
pasaulē. Panācām vienošanos par 
programmas „Erasmus+” stra-
tēģiskās partnerības jauna pro-
jekta pieteikuma izstrādi,” stāsta 
O. Kartašovs.

Labās prakses pieredzē 
dalāmies ar citiem

„Manuprāt, labi izdevās no-
organizēt starptautisko konferen-
ci „Labās prakses piemēri ilgt-
spējīgas izglītības attīstībā”, kurā 
piedalījās pārstāvji no deviņām 
valstīm. Starp citu, ideja par šādu 
konferenču rīkošanu dzima tieši 
pie mums, par to esam ieguvu-
ši arī atzinību. Divu dienu laikā 
konferences darbs norisinājās 
vairākās darbnīcās: „Tolerance un 
sadarbība – nākotnes skolas izai-
cinājums”, „Mācīties darot”, „La-
bās prakses pieredze „Erasmus+” 
programmas projektos”.

Galvenais ieguvums no šā-
dām tikšanās reizēm ir iespēja ie-
gūt interesantas idejas un jaunus 
kontaktus. Pirms diviem gadiem 
Slovākijā redzējām un tagad arī 
izveidojām un atklājām sadarbī-
bas partneru galeriju – uzskatāmi 
redzamas 17 valstis, 36 izglītības 

iestādes, ar kurām notiek piere-
dzes apmaiņa,” stāsta I. Laurena. 
Apliecinājums iepriekšteiktajam 
ir pieci jauni sadarbības līgumi ar 
Trenčīnas Transporta arodskolu 
(Slovākija), Zestafoni Ornati vi-
dusskolu (Gruzija), Belci Dzelz-
ceļa tehnisko koledžu (Moldo-
va), Kozjatinas Starpreģionālo 
dzelzceļa transporta profesionālo 
arodskolu (Ukraina) un Pozna-
ņas Komunikāciju skolu (Polija).

Programmas „Erasmus+” 
profesionālās izglītības projektā 
„Ilgtspējīga profesionālā izglī-
tība  – pieprasījums pēc jaunām 
zināšanām un prasmēm” 10  au-
dzēkņi un četri skolotāji ir ap-
guvuši jaunu inovatīvu pieredzi 
Eiropā, un tas ir veicinājis viņu 
profesionālo un personīgo attīs-
tību, starpkultūru un svešvalodu 
kompetences.  

Programmas „Erasmus+” 
projekts „Ilgtspējīga profesio-
nālā izglītība  – pieprasījums 
pēc jaunām zināšanām un 
prasmēm” (Nr.  2017-1-LV01-
KA102-035205).

Šī publikācija atspoguļo vie-
nīgi autora uzskatus, un Eiropas 
Komisija nav atbildīga ne par 
kādu iespējamo tajā ietvertās in-
formācijas lietojumu.

Pastāv birojs, 
kurā strādā 

psihologi, karjeras 
konsultanti un citi 
speciālisti, kas intervē 
jauniešus, pēc tam 
apraksta audzēkņu 
psiholoģisko un 
prasmju profilu. Šā 
procesa mērķis ir 
atrast vispiemērotāko 
darba devēju 
starp sadarbības 
partneriem dažādos 
uzņēmumos.
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