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22.februārī tehnikumā notika Erudītu konkurss, ko organizēja
vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāji sadarbībā ar izglītības
programmas „Tūrisma komercdarbinieks” skolotājiem. Konkurss tika
organizēts, lai audzēkņiem dotu iespēju mācību stundās iegūtās zināšanas
prasmīgi un radoši pielietot visdažādāko erudīcijas uzdevumu izpildē. Tajā
piedalījās visu tehnikuma izglītības programmu nodaļu komandas.
Konkursa ievaddaļā katra komanda uzstājās ar sagatavoto mājas darbu
– prezentēja apsveikuma kartīti elektroniskā formā, ko turpmāk varētu
izmantot kā īstu apsveikumu, vienlaikus popularizējot savu izglītības
programmu nodaļu.
Audzēkņu komandām atjautība un radošums bija jādemonstrē, pildot
uzdevumus par Latvijas vēsturi, šodienu un nākotni, risinot fizikas
uzdevumus par ikdienā sastopamo gravitāciju un inerci, iedziļinoties
fraktāļu tēmā. Bija iespēja pārliecināties arī par zināšanām Latvijas
kultūrģeogrāfijā, atpazīstot fotogrāfijās Latvijas skaistākās vietas, un
Latvijas

populārākos

mūziķus,

skanot

Raimonda

Paula

„Mēmajai

dziesmai”.
Konkursā valdīja radoša un atraisīta gaisotne, jo gan dalībniekiem, gan
konkursa vērotājiem saistoša šķita visu uzdevumu izpilde. Pirms rezultātu
paziņošanas bija neliels izklaides mirklis, kurā tehnikuma audzēkņi
Kristaps Dravenieks un Ritvars Štarks aicināja noskatīties savu autordarbu
- uzņemto īsfilmu ar interesantu skatījumu uz mūsu ikdienu.

Konkursā uzvarēja visas komandas, saņemot Atzinības rakstus no
tehnikuma direktores Ilzes Brantes. Tomēr pēc iegūto punktu summas kā
veiksmīgākās komandas tika nominētas:
- izglītības programmu nodaļas „Mežsaimniecība un meža tehnika”
komanda – 1.vieta;
- izglītības programmu nodaļas „Datorzinātnes, elektronika un
elektrotehnika” komanda – 2.vieta;
-

izglītības programmu nodaļas „Tūrisms, pārtikas ražošana,
viesmīlība un komerczinības” komanda „Gājputni” – 3.vieta.

Konkursa norises sekmīgā nodrošināšanā iesaistījās gan skolotāji, gan
izglītības

programmu

„Tūrisma

komercdarbinieks”

2.kursa

un

„Grāmatvedība” 1.kursa audzēkņi. Paldies viņiem par atsaucību un
organizatorisko līdzdalību!
Paldies visām izglītības programmu nodaļu komandām, nodaļu vadītājiem
un audzinātājiem par teicamu sagatavošanos dalībai konkursā!
Īpašs sveiciens tehnikuma erudītākajām komandām!

IP „Kokizstrādājumu izgatavošana” komanda gatavojas viktorīnai!

IP „Administratīvais darbs” komanda gatavojas fizikas uzdevumu izpildei!

Visu konkursa dalībnieku kopbilde
Vispārizglītojošo mācību priekšmetu kopas vadītāja Daiga Zvirbule

