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Jau vairāk kā trīs tūkstoši pirmsskolas speciālistu paaugstinājuši savu profesionālo kompetenci
Laika posmā no 2011. gada jūnija līdz 2013. gada septembrim gandrīz 3100 pirmsskolas pedagogi
un 502 pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un metodiķi no visas Latvijas paaugstinājuši savu
profesionālo kompetenci.
Kursi izglītības iestāžu speciālistiem notiek Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā Eiropas
Sociālā fonda (ESF) projekta „Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība”* programmu „Pirmsskolas
pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide” un „Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un metodiķu
profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide” ietvaros.
Kursu finansējumu veido 85% ESF un 15% valsts budžeta ieguldījums, un uz tiem varēja pieteikties
ikviens pedagogs, kurš īsteno pirmsskolas izglītības programmu izglītības iestādē. Kursu noslēgumā,
izpildot kursu programmā plānotās prasības, tiek izsniegtas apliecības.
Programmu „Pirmsskolas pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide” veido divi savstarpēji saistīti
moduļi. Pirmais – „Pedagoģiskās domas aktualizācija pirmsskolas pedagoga profesionālajā pilnveidē” un
otrais modulis – „Sešgadīgu bērnu izglītības programmas saturs un tā īstenošana”.
Programmas īstenošanā dalībniekiem tiek nodrošināta iespēja klātienē pilnveidot gan vispārējās
kompetences pirmsskolas pedagoģijā un psiholoģijā, gan specifiskās kompetences pedagoģiskā procesa
organizācijā. Programmas apguves laikā tiek dota iespēja izmantot e-mācību vidē esošos materiālus,
dalīties pieredzē un rast jaunu pieeju darbā ar VISC izstrādāto mācību programmu „Integrēta mācību
programma sešgadīgiem bērniem”.
Tālākizglītības programmas „Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un metodiķu profesionālo un
pedagoģisko kompetenču pilnveide” mērķauditorija ir pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji, pirmsskolas
izglītības metodiķi vai vadītāja vietnieki izglītības jomā, kā arī vispārējās izglītības iestāžu vadītāji un
vadītāju vietnieki izglītības jomā sākumskolas posmā. Sekmīgi apgūstot programmu, dalībnieki spēj
saskatīt savas izglītības iestādes attīstības iespējas, uzlabo prasmi izmantot esošos tiesību aktus normatīvo
dokumentu izstrādē, izvērtējot savu pirmsskolas izglītības iestādi, spēj realizēt iestādes un metodiskā
darba vadības procesus, ievērojot mūsdienu pedagoģijas un psiholoģijas pamatnostādnes, izprot humānās
pedagoģijas filozofisko un metodoloģisko pamatu sadarbības veicināšanai pirmsskolā, uzlabo savas
informācijas un komunikācijas tehnoloģijas prasmes.
Pēc kursu dalībnieku anketēšanas rezultātiem, var secināt, ka pedagogi atzinīgi novērtējuši abas
profesionālās pilnveides programmas. Kursos gūtais palīdzēs jaunajā mācību gadā kvalitatīvāk pilnveidot
pedagoģisko procesu pirmsskolā.

Tā kā projekta noslēgums ir šā gada novembrī, tad šobrīd e-mācību vidē ir atvērtas vēl tikai dažas grupas.
*(Vienošanās 2010/0062/1DP/1.2.1.2.3/09/IPIA/VIAA /003)
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