PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU EFEKTĪVA PĀRVALDĪBA
UN PERSONĀLA KOMPETENCES PILNVEIDE
Nr. 8.5.3.0/16/I/001

Valsts izglītības satura centra īstenotais ESF projekts „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva
pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) 2017.gada ceturtajā
ceturksnī aktīvi īstenoja projekta plānotās atbalstāmās darbības:
1) Projekta 2.atbalstāmo darbību “Atbalsts profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, prakses
vadītāju un amata meistaru, darba vidē balstīto mācību vadītāju un administrācijas pārstāvju
vispārējo pamatprasmju un profesionālo prasmju pilnveidei, tajā skaitā pedagoģiskās
kompetences attīstīšana” īstenojot vairāk kā divdesmit seminārus plašā Latvijas teritorijā
profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un prakšu vadītājiem tekstilapstrādes, ķīmijas,
kokapstrādes, ēdināšanas un pārtikas produktu ražotāju, lauksaimniecības, enerģētikas,
inženierkomunikāciju un būvniecības, tūrisma un viesmīlības pakalpojumu, skaistumkopšanas,
būvniecības, pārtikas ražošanas un ēdināšanas (maizes un miltu konditorejas izstrādājumu
speciālistu, maiznieku un konditoru), mehatronikas, transporta-dzelzceļa, elektronikas,
autotransporta, metālapstrādes, apģērbu dizaina un vizuālā tēla stilistu nozarēs.
2) 2017.gada pēdējā ceturksnī tika īstenoti vairāki profesionālās pilnveides kursi: “Modulāro
izglītības programmu izstrādes metodika un prakse”, “Pedagoģijas ABC darba vidē balstītu
mācību īstenošanai” 32 stundu apjomā un B programmas kurss “Praktiskā pedagoģija darba
vidē balstītu mācību īstenošanai” 72 stundu apjomā.
3) 2017.gada septembra mēnesī tika uzsākta projekta 3.atbalstāmā darbība - „Stažēšanās
uzņēmumos un kompetenču centros Latvijā un citās ES valstīs”. Līdz šim veiksmīgi ir īstenotas
stažēšanās programmas lauksaimniecības, ceļu būves, tekstilapstrādes, metālapstrādes,
uzņēmējdarbības un kokapstrādes nozarēs.
4) Efektīvas pārvaldības jomā profesionālās izglītības iestādēm tika sniegts atbalsts cilvēkresursu
attīstības plānu izstrādei, nodrošinot atgriezenisko saiti ar ieteikumiem un priekšlikumiem šo
plānu pilnveidei un īstenošanai.
5) Profesionālās izglītības iestāžu konventiem projekta ietvaros bija iespēja piedalīties seminārā
“Pārmaiņu vadība”. Ņemot vērā konventu pārstāvju atsauksmes un pieprasījumu, šis semināri
tiks atkārtoti 2018.gadā.
6) 2017.gada novembra mēnesī, lai nodrošinātu sekmīgu, kvalitatīvu un efektīvu modulāro
programmu aprobācijas procesu, profesionālās izglītības iestādes deleģēja pedagogus, kuri tika
iesaistīti darbā projektā kā aprobācijas koordinatori. Aprobācijas pamatuzdevums ir izvērtēt
modulāro programmu īstenošanas iespējas, balstoties uz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām,
profesionālā satura un apjoma sadalījumu. Aprobācijas koordinatoru mērķis ir sniegt
atgriezenisko saiti par profesionālās izglītības saturu, kas strukturēts moduļos un balstīts uz
sasniedzamajiem rezultātiem, kā arī pārbaudīt modulārās pieejas efektivitāti elastīga un
mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstoša mācību procesa nodrošināšanā profesionālās
izglītības iestādēs saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
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