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_________________
2021. gada 9.janvārī

Izglītojamo pašvērtēšanas veicināšana.
Izglītojamais izvērtē programmas mērķus un uzdevumus, kas ir jāapgūst šuvēju kursu laikā.
Izglītojamajam ir iespēja pašam izvērtēt kādas prasmes un kompetences tas ir apguvis, ko vēl
vēlētos apgūt.
Nr.

Uzdevums

1.

Sagatavot darba vietu atbilstoši dotajam uzdevumam,
izvēloties piemērotus palīgmateriālus, instrumentus,
iekārtas un to palīgierīces.
Izvēlēties tehnoloģiskajiem norādījumiem atbilstošu
mezglu apstrādi.
Izvēlēties tehnoloģiskajiem norādījumiem atbilstošu
palīgmateriālus un furnitūru.
Komplektēt detaļas atbilstoši atzīmēm uz piegrieztajām
detaļām.
Pārbaudīt piegriezto detaļu atbilstību izgatavojamam
mezglam, ņemot vērā pieļaujamās nobīdes piegriezumos.
Piegriezt atsevišķas detaļas vai elementus, ņemot vērā
tehnoloģiskos noteikumus, izmantojot dotos lekālus vai
piegrieztnes un atbilstošus instrumentus.
Novērtēt šūšanas iekārtu vizuālo un tehnisko atbilstību
iekārtu tehniskās dokumentācijas prasībām.
Veikt šūšanas iekārtu tehnisko apkopi atbilstoši iekārtu
lietošanas un tehniskās dokumentācijas prasībām.
Kvalitatīvi sašūt izstrādājumus, patstāvīgi izvēloties
atbilstošās iekārtas un instrumentus.
Sagatavot izstrādājumus laikošanai, lietojot atbilstošas
iekārtas, palīgmateriālus un instrumentus.
Regulēt iekārtas atbilstoši paredzētajiem šūšanas un
higrotermiskās apstrādes parametriem.
Veikt nepieciešamo izstrādājumu detaļu apstrādi un
dublēšanu ar palīgmateriāliem pirms mezglu šūšanas.
Izgatavot izstrādājumus, ievērojot šūšanas secību un
dotos tehnoloģiskos norādījumus.
Novērst sīkus defektus šūšanas un higrotermisko iekārtu
darbībā, ievērojot iekārtu tehniskās dokumentācijas
prasības.
Izvēlēties un veikt izstrādājumu materiālam atbilstošas
starpoperācijas un gala higrotermisko apstrādi.
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Vai Jūs vētrējat ka esat apguvis:
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Labot izstrādājumu, novērtējot defekta veidu, izvēloties
piemērotākos materiālus un apstrādi tā novēršanai.
Sadarboties ar darba vadītāju un kolēģiem aktuālu
jautājumu risināšanā.
Organizēt darbu saskaņā ar termiņiem, resursiem,
kvalitātes prasībām, izrādot patstāvību un ieinteresētību
resursu taupībā.
Aizpildīt iekšējo dokumentāciju atbilstoši konkrētās
darbības reglamentējošai dokumentācijai
Ievērot darba aizsardzības prasības, veikt darba
pienākumus, nekaitējot savai un kolēģu veselībai.
Ievērot vides aizsardzības prasības un veikt darba
pienākumus, nekaitējot videi.
Veikt darbu patstāvīgi un uzņemties atbildību par sava
darba rezultātu.
Ievērot profesionālās un vispārējās ētikas principus.
Sniegt pirmo palīdzību.
Lietot profesionālo terminoloģiju.
Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

Lūdzu veikt pašvērtējumu par apgūto Šuvēju kursu laikā ar savu komentāru
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1. Mācībām esmu motivēts
¨ jā
¨ nē
2. Mācību pārbaudes darbus teorijā veicu (vērtējums):
¨ ļoti labi
¨ labi
¨ apmierinoši
¨ neapmierinoši
Norādīt,
kas
tieši
____________________________________________________________________
Norādīt,
kas
tieši
__________________________________________________________________
3. Praktisko nodarbību pārbaudes darbus pveicu (vērtējums):
¨ ļoti labi
¨ labi
¨ apmierinoši
¨ neapmierinoši
Norādīt,
kas
tieši
____________________________________________________________________
Norādīt,
kas
tieši
__________________________________________________________________
4. Sadarbība ar pedagogu un citiem izglītojamajiem:
¨ ļoti labi
¨ labi
¨ apmierinoši
¨ neapmierinoši
Norādīt,
kas
tieši
____________________________________________________________________
Norādīt,
kas
tieši
__________________________________________________________________
5. Praktisko nodarbību ieguvums , prasmes, kompetences (vērtējums):
¨ ļoti labi
¨ labi
¨ apmierinoši
¨ neapmierinoši

apmierina
neapmierina

apmierina
neapmierina

apmierina
neapmierina

Norādīt,
kas
tieši
____________________________________________________________________
Norādīt,
kas
tieši
__________________________________________________________________

apmierina
neapmierina

6.Mācību vides apstākļu, t.sk. drošas un veselībai nekaitīgas mācību un prakses vides
nodrošinājums:
¨ ļoti labi
¨ labi
¨ apmierinoši
¨ neapmierinoši
Norādīt,
kas
tieši
apmierina
____________________________________________________________________
Norādīt,
kas
tieši
neapmierina
__________________________________________________________________
7. Iegūto zināšanu / prasmju novērtējums konkurētspējai darba tirgū:
¨ ļoti labi
¨ labi
¨ apmierinoši
¨ neapmierinoši
Norādīt,
kas
tieši
apmierina
____________________________________________________________________
Norādīt,
kas
tieši
neapmierina
__________________________________________________________________
8. Izglītības programmas kopējais novērtējums:
¨ ļoti labi
¨ labi
¨ apmierinoši
¨ neapmierinoši
Norādīt,
kas
tieši
apmierina
____________________________________________________________________
Norādīt,
kas
tieši
neapmierina
__________________________________________________________________

Es vēljos šajās apmācībās iemācīties/apgūt
___________________________________________________________________________
Manas zināšanas man palīdzēs/iedrošinās/uzlabos
___________________________________________________________________________
Manas stiprās puses
___________________________________________________________________________
Komentāri, papildinājumi, ierosinājumi
___________________________________________________________________________

Vārds Uzvārds ________________________________________
Datums, vieta ________________________________________

