Projekta vadības vienības darbs
ar mērķstipendiātiem
Lai nodrošinātu projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu
nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” (Vienošanās Nr.
2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) Valsts izglītības satura
centrā izveidota vadības vienība, kura projekta ietvaros koordinē Rīgas
pilsētas profesionālās izglītības iestāžu pedagogu - mērķstipendiātu
darbu.
Katra mācību pusgada beigās pedagogi sagatavo un iesniedz
projekta vadības vienībai pārskatus par plānoto darbu izpildi, kurus
papildina ar veiktā darba apliecinājumiem. Projekta koordinatora
asistentes vairākas reizes mācību gadā apmeklē pedagogus viņu darba
vietās, lai iepazītos ar projekta ietvaros veikto darbu, konsultētu par
plānoto darbu veiksmīgāku izpildi un palīdzētu skolotājiem sagatavot
pārskatus par līgumos noteikto uzdevumu izpildi. Tiek sniegts arī
metodisks atbalsts izstrādāto materiālu noformēšanā un pārskatu
veidošanā.
Tikšanās ar pedagogiem notikušas gan individuāli, gan kopējās
sanāksmēs. Vairākās izglītības iestādēs pārrunās ar pedagogiem piedalās
arī administrācijas pārstāvji - direktori, direktoru vietnieki un metodiķi,
kuri seko pedagogu darbam. Tas liecina par administrācijas ieinteresētību
un atbalstu pedagogiem. Projekta vadības vienība ir gandarīta par
izveidojušos veiksmīgu sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm,
augstu novērtē izglītības iestāžu atsaucību un sniegto atbalstu projekta
realizācijā.
2009./2010 gadā mērķstipendiju saņēma 96 projektā noteikto
prioritāro mācību priekšmetu skolotāji. Projekta ietvaros pedagogi veikuši
papildus metodisko, konsultatīvo un pētniecisko darbību, vadījuši skolēnu
pētniecisko darbu, organizējuši interesantus pasākumus (vietējās
olimpiādes, ekskursijas, konkursus, diskusijas u.c.). Pedagogiem ir
gandarījums gan par paveikto darbu, gan saņemto finansiālo atbalstu
mērķstipendijas formā.

Apmeklējot skolas, projekta koordinatora asistentēm ir izdevība
aprunāties gan ar mērķstipendiātiem, gan ar viņu kolēģiem un
administrāciju, gan ar viņu skolēniem. Patīkami uzzināt, ka arī skolēni
atbalsta organizētos pasākumus un lepojas, ka viņu skolotāji piedalās
projektā; viņi labprāt stāsta par notikušajiem pasākumiem, kuri bijuši
īpaši interesanti.
Projekta īstenošana turpinās arī šogad un tiek saņemti iesniegumi
un izvērstie darba plāni 2010./2011.mācību gadam. Ekspertu komanda tos
ir nopietni izvērtējusi. Daudzu pedagogu plāni liecina par nopietnu pieeju
mācību un audzināšanas procesam un gatavību radošam darbam. Aicinām
Rīgas pilsētas profesionālās izglītības iestāžu prioritāro priekšmetu
pedagogus, kuri vēl nav mērķstipendiāti, piedalīties projektā.
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