Seminārs – diskusija
„Informācijas tehnoloģiju specialitātes profesionālajā izglītībā”
projekta „Izglītojamo inovatīvu un interaktīvu prasmju attīstīšana”
(Vienošanās nr. 2010/0072/1DP/1.2.1.1.3/09/APIA/VIAA/025) ietvaros
Izglītības programmā „Datorsistēmas” 25. maijā notika profesionālo priekšmetu
skolotāju, bijušo audzēkņu un darba devēju seminārs – diskusija.
Diskusijas mērķis bija pārrunāt informāciju tehnoloģiju nozares profesionālās izglītības
programmas. Pastāv uzskats, ka šādā nozarē galvenie speciālisti ir augstskolu beidzēji, ka
3. kvalifikācijas līmenis ir pārāk zems, lai absolvents kvalitatīvi varētu uzsākt darba gaitas.
Ogres Valsts tehnikumā tiek mācīta tikai viena šīs nozares specialitāte – Datorsistēmu
tehniķis. Otra Latvijā esošā kvalifikācija ir programmēšanas tehniķis. Skolotāju viedoklis
šajā jautājumā ir skaidrs, 3. Kvalifikācijas līmenis ir būtisks arī šajā nozarē, jo dod iespēju
audzēknim iepazīt dažādas nozares jomas, tādas kā datorsistēmu uzturēšana, datortīklu
administrēšana, datorgrafika un web lapu veidošana. Tālāk audzēknim ir iespēja izvēlēties
tieši patīkamāko jomu un turpināt studijas augstskolā.
Darba devēju viedokli pārstāvēja SIA „NT Piedzīvojumi” valdes loceklis Andis Plakans.
Plakana kungs izteica viedokli, ka nepieciešami arī 3. Kvalifikācijas līmeņa speciālisti tieši
datorsistēmu uzturēšanas darbiem, jo tiklīdz jaunietis pabeidz augstskolu un iegūst
bakalaura grādu, tā parasti izvēlas kvalificētāku darbu, reti kad turpinot strādāt
datorsistēmu komplektēšanā, remontā un uzturēšanā. Pārsvarā ar šāda veida uzdevumiem
veiksmīgi tiek galā tieši tehnikumu un profesionālo skolu absolventi.

Pirms viss vēl ir sācies

Andis Plakans runāja par datorsistēmu
tehniķa specialitāti
Bijušie audzēkņi, Mārtiņš Šteinbergs un Roberts Osipčuks, kas šobrīd paši strādā tieši
par datorsistēmu tehniķiem piekrita gan skolotāju, gan Plakana kunga viedoklim. Roberts
jau ir izvēlējies sev interesējošo jomu un uzsācis studijas, savukārt Mārtiņš vēl apsver savu
izvēli, bet nenoliedz, ka mācības turpinās. Ar saviem darba pienākumiem abi puiši
veiksmīgi tiek galā, pārsvarā tie ir tieši datorsistēmu uzturēšanas darbi, kā arī darbs ar
lietotāju konsultāciju, lai palīdzētu risināt dažāda veida problēmas. Absolventi uzsver, ka
skolā iegūtās zināšanas ir ļoti labs pamats uzsākot mācības augstskolā, jo ir jau praktiskā
darba pieredze, nav jāsāk no pilnīgas nulles.

Nodaļas vadītāja dalījās pieredzē par Igaunijā esošajām profesionālajām kvalifikācijām,
arī Tartu profesionālās izglītības centrā ir līdzīga profesija kā datorsistēmu tehniķis, bet
lielākais uzsvars tomēr tiek likts uz web dizaina specialitāti, kur pamatā tiek mācīta web
lapu veidošana un programmēšana.

Mārtiņš ar Robertu dalās savā pieredzē

Skolotājs Viktors Ceiruls stāsta par evides lomu apmācību procesā
Semināra noslēgumā profesionālo priekšmetu skolotājs Viktors Ceiruls iepazīstināja
klātesošos ar Ogres Valsts tehnikuma e-mācību vidi, dalījās pieredzē par tās lietošanu un
nozīmību stundu organizēšanā un audzēkņu motivēšanā.
Diskusijas rezultātā nonācām pie secinājuma, ka 3. kvalifikācijas līmenis specialitātē –
datorsistēmu tehniķis, ir kā pirmais pakāpiens, lai izvēlētos savu nākotnes profesiju
saistībā ar informācijas tehnoloģijām.
Izglītības programmas „Datorsistēmas”
vadītāja Aļona Lukašenoka

