
OGRES TEHNIKUMS
Darba vidē balstītu mācību pieredze Elektronikas programmā

NODAĻAS VADĪTĀJA AĻONA LUKAŠENOKA



Ogres tehnikums
• Ogres tehnikums ir apvienoto profesionālās izglītības iestāžu - Ogres Amatniecības vidusskolas, Ogres Meža tehnikuma un Ogres Profesionālās vidusskolas vēstures un tradīciju turpinātājs.
• Audzēkņu skaits – 878 pēc pamatizglītības
• Audzēkņu skaits – 46 pēc vidusskolas Eiropas Sociālā fonda finansētās izglītības programmās



Ogres tehnikumā īstenotās  izglītības programmas
Datorzinātnes un elektronika:
• datorsistēmu tehniķis,
• elektronikas tehniķis
Administratīvais darbs: 
• grāmatvedis,
• klientu apkalpošanas speciālists,
• lietvedis



Ogres tehnikumā īstenotās  izglītības programmas (2)
Mežsaimniecība un meža tehnika:
• mežsaimniecības tehniķis,
• meža mašīnu operators,
• meža mašīnu mehāniķis,
• kokvedēja automobiļa vadītājs
Kokizstrādājumu izgatavošana:
• būvizstrādājumu galdnieks,
• mēbeļu galdnieks
Būvdarbi ar profesionālo kvalifikāciju namdaris



Ogres tehnikumā īstenotās  izglītības programmas (3)
Dizains un māksla:
• apģērbu dizaina speciālists,
• interjera dizaina speciālists,
• vizuālās reklāmas noformētājs,
• multimediju dizaina speciālists,
• video operators,
• vides labiekārtojuma un objektu dizaina speciālists



Ogres tehnikumā īstenotās  izglītības programmas (4)
Viesmīlība un pārtikas ražošana:
• viesmīlības pakalpojumu speciālists,
• maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists,
• ēdināšanas pakalpojumu speciālists



Ogres tehnikuma audzēkņu iespējas, līdzās valsts budžeta stipendijai saņemt uzņēmuma stipendiju
• A/S «Latvijas valsts meži» stipendiju
• SIA «R – Grupa» stipendiju



Sadarbība ar LETERA biedriem
• Elektronikas programmas izstrāde un ieviešana
• Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana
• Prakšu nodrošināšana ESF projektu ietvaros
• Dalība Ogres tehnikuma padomē (tagad konventā)
• Darba vidē balstītu mācību nodrošināšana
• Robotikas pulciņa atbalsts
• Jaunu profesijas standartu izstrāde



Darba vidē balstītas mācības
Darba vidē balstītas mācības*-profesionālās izglītības ieguves forma, kurā izglītības programmas profesionālā satura teoriju un praksi izglītojamais pārmijus apgūst izglītības iestādē un uzņēmumā

*MK noteikumu projekts pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40380892



Ogres tehnikums no 2013.gada 1.septembra īsteno audzēkņu darba vidē balstītas mācības
• Elektronikas tehniķis
• Ēdināšanas pakalpojumu speciālists
• Viesmīlības pakalpojumu speciālists
• Maizes un miltu konditorejas izstrādājumu speciālists
• Mēbeļu galdnieks
• Namdaris
• Meža mašīnu mehāniķis
• Meža mašīnu operators



Darba vidē balstītas mācības no tehnikuma skatu punkta
• Izglītības mācību plāns tiek pielāgots 
• Palielinās prakšu apjoms uzņēmumā
• Prakšu programmas tiek saskaņotas ar uzņēmumu
• Prakšu norises laiki tiek saskaņoti ar uzņēmumu
• Pārbaudes veidu un formu izvēlas uzņēmums
• Uzņēmums iepazīstina audzēkņus ar prakses novērtējumu



Darba vidē balstītas mācības Ogres tehnikuma Elektronikas programmā

Kurss Prakses nosaukums Prakses apjoms
1. kurss Lodēšanas 4 nedēļas
2. kurss Mērījumu un montāžas 6 nedēļas
3. kurss Elektronikas 8 nedēļas
4. kurss Kvalifikācijas 24 nedēļas



SAM 8.5.1. Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā
• Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs
• Finansējuma saņēmējs: Latvijas Darba devēju konfederācija Sadarbības partneri: Izglītības iestādes, kas realizē sākotnējās profesionālās izglītības programmas, komersanti, biedrības un nodibinājumi
• Īstenošanas termiņš: 2016. gada III ceturksnis – 2023. gada 31. augusts



Paldies!


