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IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA „KOKIZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOŠANA”
Atjautība, zināšanas un prasmes - „Galdnieku dienas 2012”
vadmotīvs.
Ogres Valsts tehnikuma izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” audzēkņi
konkursa laikā parādīja savas profesionālās zināšanas un prasmes, kā arī prasmi pielietot
apgūtās zināšanas darba drošībā praktiski.
Konkurss norisinājās divas nedēļas, un šajā laikā pašiem jauniešiem un viņu skolotājiem
bija iespēja atskatīties uz paveikto mācību gada laikā, izvērtēt darbu kvalitāti un
veiksmīgākajiem nodrošināt sev ceļu uz republikas konkursu „Krēsls 2012”, kas šogad notiks
no 4.līdz 9.jūnijam Rīgā.
Jau pirms konkursa pirmos punktus katra grupas komanda varēja iegūt ar darbiem, ko
taisīja datorgrafikas stundās ar AUTO CAD programmu un COREL DRAW programmām.
Konkursa nedēļas iesākās ar topošo būvizstrādājumu galdnieku un mēbeļu galdnieku
izstādes iekārtošanu un izvērtēšanu, kā arī ar darba uzdevumu saņemšanu tiem jauniešiem,
kuri nākamo divu nedēļu laikā izgatavos krēslus, lai cīnītos par iespēju startēt republikas
konkursā.
Tāpat ļoti cītīgi puiši gatavojās vienam no konkursa uzdevumiem – prezentācijai par
paveikto praksēs mācību gada laikā, lai konkursa dienā prastu labi uzstāties un prezentācija
būtu atraktīva.

Konkursa diena pienāca ātri, tā pierādīja, cik nākamie galdnieki ir erudīti, zinoši un cik labi
spēj orientēties nestandarta situācijās – kad saņemts uzdevums, kam iepriekš nav bijis
iespējas gatavoties.
Tā konkurss sākās ar savu patstāvīgo darbu un prakses laikā izgatavoto darbu
prezentēšanu. Īpaši veiksmīgs uzdevums izrādījās 3.kursa puišiem, kuru darbus žūrija
novērtēja visaugstāk.

Protams, daudz neatpalika arī pārējie, bet īpašu atsaucību un papildus punktus guva koka
māksliniecisko izstrādājumu izgatavotāji ar saviem izstrādājumiem, kas priecēja katra
izstādes apmeklētāja sirdi.

.
Nākamais uzdevums jau lika sasprindzināt atmiņu, lai atcerētos visas profesionālajos
mācību priekšmetos un praksēs apgūtās zināšanas, jo tagad jāprot gan atbildēt uz testa
jautājumiem, gan nosaukt darbmašīnu sastāvdaļas, gan aprēķināt uzdevuma veikšanai
nepieciešamo kokmateriālu daudzumu.
Pēc šiem uzdevumiem jauniešus sagaida netradicionāli uzdevumi – jāatpazīst individuālie
darba aizsardzības līdzekļi, tie jāraksturo un jāmin, kādu darbu veikšanai izmantojami.

Puiši tiek galā veiksmīgi! Dažs pat izmēģina tos praksē.

Taču strādāt individuāli ir viegli, bet kā veicas darbs komandā? Uzdevums ar drošības
zīmēm prasa ne tikai erudīciju, bet arī prasmi zīmēt, līmēt un izvēlēties pareizo drošības
zīmes atrašanās vietu.

Pēc tik darbietilpīgiem uzdevumiem jaunieši pelnījuši arī atpūtu un garda kliņģera gabalu,
kas ir tik kārdinošs un garšīgs, ka apēdas pavisam īsā laikā.

Konkursa uzdevumi tuvojas noslēgumam – atlicis noskaidrot veiklāko komandu atraktīvā
stafetē, un tad grupas prezentē paveikto mācību gada laikā.

Konkursā uzvaru gūst 2.kursa topošie būvizstrādājumu galdnieki, kuri balvās saņem
krekliņus ar Ogres Valsts tehnikuma simboliku.

Pie tādām pašām balvām tiek arī individuālā konkursa dalībnieki, kuri izgatavoja krēslus.
Konkurss noslēdzas patīkamā gaisotnē, jo ir paveikts tik daudz! Un kā pēc labi paveikta
darba – ir gandarījuma sajūta gan jauniešiem, gan skolotājiem.
Izglītības programmas „Kokizstrādājumu izgatavošana” programmas vadītājs projektā A.
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