Noticis seminārs „Profesionālās izglītības iestāžu efektīvas
pārvaldības sekmēšana”
2016. gada 15. decembrī Rixwell Elefant hotel norisinājās Valsts izglītības
satura centra īstenotā ESF projekta „Profesonālās izglītības iestāžu efektīva
pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” pirmais organizētais seminārs
„Profesionālās izglītības iestāžu efektīvas pārvaldbas sekmēšana”. Semināru
apmeklēja 39 dalībnieki, tostarp 23 sadarbības partneru pārstāvji.
Semināra ievadvārdus teica Valsts izglītības satura centra vadītāja vietnieks
Jānis Gaigals un projekta vadītāja Elīna Kokina. J. Gaigals uzsvēra, ka sekmīgai
projekta īstenošanai nepieciešama cieša sadarbība starp visām projektā iesaistītajām
pusēm, īpaši svarīga ir PIKC iesaiste ar savām idejām un vajadzībām.
ESF projekta „Profesonālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla
kompetences pilnveide” aktivitātes un darbības prezentēja projekta vadītāja Elīna
Kokina. Semināra dalībnieki tika iepazīstnāti ar projekta mērķa grupu, iznākuma
rādītājiem, kā arī notika diskusijas par sadarbības partneru iesaistes veidiem, mērķa
grupas vajadzībām un ieguldījumu projekta īstenošanā.
Ar mentoringa un efektīvas pārvaldības struktūrvienības aktivitātēm
detalizētāk semināra dalībniekus iepazīstināja mentoringa un efektīvas pārvaldības
struktūrvenības vadītāja Dace Ozoliņa.
Projekta profesionālās pilnveides struktūrvenības vadītāja Kristīne Bulka
iepazīstināja ar atbalstu profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu, prakses vadītāju
un amata meistaru, darba vidē balstīto mācību vadītāju un administrācijas pārstāvju
vispārējo pamatprasmju un profesionālo prasmju plnveidei, tajā skaitā pedagoģiskās
kompetences attīstīšanai.
Darba grupās tika analizēti jautājumi par PIKC stratēģiskās attīstības plānu
satura specifiku un sasaisti ar cilvēkresursu attīstības plāniem. Vairākiem PIKC jau ir
pieredze stratēģiskās attīstības plānu izstrādē un cilvēkresursu vajadzību apzināšanā,
līdz ar to semināra dalībnieki ar lielu interesi pauda viedokli par saturiskiem
jautājumiem. PIKC pārstāvji atzina nepieciešamību pēc vadlīnijām cilvēkresursu
attīstības plānu izstrādē, kas nodrošinātu vienotu izpratni par šajā plānā
iekļaujamajām tēmām un jautājumiem.
Diskusiju un darba grupu rezultātā profesionālās izglītības iestāžu efektīvas
pārvaldības sekmēšanai tika izvirzīti vairāki priekšnosacījumi – kā būtiska aktivitāte
tika minēta stažēšanās – gan Latvijā, gan ārvalstīs. Tāpat tika norādīts uz PIKC
administrācijas pārstāvju dalības nepieciešamību stažēšanās aktivitātēs, lai veicinātu
izpratnes un kompetences paaugstināšanos izglītības iestādes pārvaldībā, darba
organizēšanā, pieaugušo izglītībā un citos iestādes vadībai svarīgos jautājumos. Kā
vēl viens būtisks faktors tika minēta konceptuāli vienota virzība stratēģiskā attīstības
plāna un cilvēkresursu attīstības plāna izstrādē vai pilnveidē.
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