CREDCHEM‐Network vides konkurss
Rokasgrāmata
2. Vadlīnijas skolotājiem
2.1 nolūks un metodiskā / organizatoriskā pieeja
CREDCHEM‐Network vides konkursa galvenais mērķis ir pietuvināt profesionālo izglītību
ekonomikai.
CREDCHEM‐Network videskonkursa dalībniekiem dos projekta uzdevumus, kuri atspoguļo
‐ Reālas darbavides situācijas ,kas ļaus dalibniekiem
‐ Tikt galā ar progresīvas attīstības prasībām profesionālā kontekstā (
Vadlīnijas progresīvai ekonomikai).
Profesionālā izglītība mērķē uz tādu zināšanu, prasmju un kompetenču (specifiskas
priekšmetam un personīgās kompetences) iegūšanu, ka sir atbilstošas darba tirgum
(drošano darbinātība).
Nodarbinātības būtisks elements ir spēja īstenot profesionālus uzdevumus atbilstoši
Progresīvas ekonomikas vadlīnijām.
Progresivitāte nozīmē atbilstību tagadnes vajadzībām, lai nodrošinātu iespējas nākošajām
paaudzēm bezierobežojumiem.
Tajā pašā laikā ir vienlīdzsvarīgi apskatīt progresivitātes trīs dimensijas –ekonomisko
efektivitāti, sociālo taisnīgumu un ekoloģisko piepildījumu.

Topošajiem tehniķiem jābūt spējīgi savu darbību dot ieguldījumu, īstenojot uz vidiorientētu,
efektīvu un sociāliatbildīgu progresīvu ekonomiku.
Ekonomika
Profesionāļiem jāapzinās sava atbildība, nodrošinot ekonomisko mērķu sasniegšanu, un
Viņiem jāzina instrumenti, kuri ietekmē viņu darba efektivitāti.

Ekoloģija
Profesionāļiem jāapzinās darba ekoloģiskās dimensijas (apkārtējās vides izzināšana prasa
videi draudzīgu izturēšanos). Viņiem ir profesionālas kompetences risku samazināšanai un
pasargāšanai no postījumiem, kā arī viņi apzinās veselības, drošības un apkārtējās vides
likumu ievērošanu.

Sabiedrība
Profesionāļiem jāprot veiksmīgi sadarboties darbavietā (Solidaritāte, iecietība un spēja
integrēties, kooperēties un pašorganizēties; konfliktu risināšana mierīgā ceļā ) un būt gatavi
uzņemties atbildību. Tas prasa spēju un gribu runāt par personīgiem nodomiem un
vajadzībām , kā arī noteikt citu cilvēku vajadzības un nodomus un tos saprast.

Starptautisks vides konkurss nodrošina iespēju dalībniekiem no dažādu valstu profesionālās
izglītības sistēmām tikt galā ar progresīvas ekonomikas specifikācijām profesionālā
kontekstā.

Dalībnieki tiek pamudināti analizēt ar darbu saistītas problēmas saskaņā ar progresīvas
attīstības kritērijiem un izvirzīt priekšlikumu darba procesu optimizēšanai ekoloģijas,
ekonomikas un /vai sociālajos aspektos.

Šādā veidā viņi apgūs gan profesionālās, gan personīgās kompetences, kuras spēs viņiem
padarīt pieejamu darbošanos progresivitātes nolūkā vēlākajā profesionālajā dzīvē.

Bez progresivitātes prasmju uzlabošanas darbs pie projekta uzdevumiem ietver arī

- valodasprasmju uzlabošanu
- IT prasmjukonsolidāciju
- pašorganizētas mācīšanās pieredzi
- Starpkultūru pieredzes iegūšanu.
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar
uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gan metodoloģiskā koncepcija , gan organizatoriskā pieeja CREDCHEM‐Network Vides
projektam ir pārnešanas projekta
“'Pieredzes nodošana plānojot izglītību progresīvai attīstībai (Euro‐Nach II) – projekta
numurs DE/11/LLP‐LdV/TOI/147466 “rezultāts.

Konkursu organizē Eiropas izglītības asociācija dabaszinātņu profesijām (CREDCHEM‐
Network) skat. Pielikumu 7, kura ir nozīmēta darbībaslaukā “ Mācīšanās ar projektiem
pārirobežām “.

CREDCHEM‐Network vides konkursa dalībnieki ir profesionāli tehnisko skolu audzēkņi.
2.2 Konkurss
Profesionālās izglītības iestādes, kas ir saistītas ar asociāciju, iesniedz priekšlikumus
pieteikumiem uzdevumu resursiem katrā konkursa kārtā.(skat. 1.piel. : Pieteikumi būs
publicēti projekta mājaslapā http://euronach2.org kopā ar konkursa izsludināšanu.)

Apraksto reālas darbadzīves situācijas, uzdevumi prasa dažādu profesiju kompetenču
kombinācijas. (Projekta komandas veidošana no dažādām profesijām un nacionalitātēm).
Sīkāka informācija attiecībā uz projekta uzdevumiem tiks publiceta atsevišķos profilos ( skat.
Pielikumu 1). Profils satur sekojošu informāciju.
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar
uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

‐ Projekta uzdevumu
− Mērķi
− Projekta organizatoru (skolu, kura ir atbildīga par atsevišķu uzdevumu no kopējā uzdevumu
klāsta)
− Kontaktinformācija (atbildīgā grupa / vadošā grupa, grupas spīkeris un skolotājs)
− Nākošais profesionālās vai citas potenciālas atbildīgās grupas partneru vajadzības
Iestādē, kura ieteica attiecīgo projektu, tiek nodibināta vadošā grupa (mācību iestādes
audzēkņi, kuri atbild par projekta uzdevumu)
− Albilstošā vadošā grupa tiek nokomplektēta ar audzēkņiem no citām mācību iestādēm (vadošā
grupa + audzēkņi no citām izglītībasiestādēm = projekta grupa).
Tādējādi tiek paplašināts grupas kompetences profils.
− Visas vadošās grupas var kontaktēties ar citām mācību iestādēm /citām profesijām, lai

Iegūtu zināšanas un veiksmīgi pabeigtu projekta uzdevumus.
‐ Vadošās grupas biedri var uzņemt piemērotus kandidātus savā grupā (projekta
Komandas veidošana). Personu skaits grupā ir ierobežots, lai nodrošinātu spēju strādāt.
− Katrai projekta komandaijā izvirza spīkeris.
− Katru projekta komandu atbalsta skolotājs. Skolotāju nozīmē attiecīgā mācību iestāde
Kura atbild par izraudzīto uzdevumu.
− Projekta grupas dalībniekiem jāvienojas par darbaplānu (uzdevumi, termiņi, atbildīgie;
Pašreizējā konkursa termiņi norādīti 3. pielikumā.)
− Projekta rezultāti jāiesniedz PowerPoint prezentāciju veidā (max 20 slaidi) vai plakāta
formā (formāts A0) vai video formā (termiņi 3.pielikumā).
Ir atļauti pielikumi, kuri dokumentē projekta gaitu. Ja nav citas norunas, projekta valoda ir
angļu valoda.

Vides konkursa koordinators ir Mr. Jens Hofmann ( j.hofmann@sbgdd.de) no Saksijas vides
aizsardzības un ķīmiskās profesiju kompānijas Drēzdenē . Mr. Hofmann ir projekta komandu
un skolotāju kontaktpersona.

Vides konkursa norises pamati ir parādīti aktivitāšu plānā( 3.pielikums ).

Bez tam, notiks vienošanās par nākošā gada konkursa saturu un organizēšanu.

CREDCHEM‐Network vides konkursu potenciālajiem dalībniekiem reklamē plakāts (skat.
Organizatoriskās rokasgrāmatas vāku). Kods novirzīs cilvēkus tieši pie projekta mājaslapas
www.euronach2.org, kur viņi var atrast tālāku informāciju.
Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar
uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

2.3 Informācijas un komunikācijas platforma

Konkursa komiteja atbild par informācijas un komunikācijas platformu vietnē
www.euronach2.org, kura kalpo CREDCHEM‐Network vides konkursa tālākai reklamēšanai.
Bez tam, tā kalpo kā komunikācijas rīks konkursa komitejas biedriem un dalībniekiem.
2.4 Iesniegto darbu novērtēšana
2.4.1 Profesionālās izglītības iestāžu novērtēšana

Pievienotās vērtības noteikšana: Konkursa pievienotā vērtība irdalībnieku iegūtās
kompetences , kuras pārsniedz attiecīgā mācību plāna robežas (skat. 4.pielikumu).
Novērtēšana balstās uz vienotiem kritērijiem ( novērtēšanas forma , 8.pielikums ).

Sertificētas iegūtās prasmes, strādājot pie attiecīgajiem projekta uzdevumiem.
− Projekta grupu sniegums, kas atbildīs konkursa noteikumiem, iegūs “ CREDCHEM‐

Network” sertifikātu, kas apliecina pievienoto vērtību.
− Priekšlikumi iegūto kompetenču tekstuālai noformulēšanai ir sagatavoti (skat.

6. pielikumu).
− Iegūto kompetenču apraksts ir savietots ar indikatoriem Eiropas Kvalifikāciju Sistēmā.

2.4.1 Uzvarētāju noteikšana ar studentu žūriju
‐ Konkursa organizatori izvēlas sešus labākos darbus un publicē tos projekta mājaslapā

‐ Studenti, kuri piedalījās konkursa, balsos online par šiem darbiem un izvēlēsies uzvarētāju

starptautiskajam CREDCHEM‐Network videskonkursam 2013/2014.

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija [paziņojums] atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar
uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

