D.Ozoliņa

Pilnvērtīga dalība projekta aktivitātēs- nozīmīgs ieguldījums
nākotnē
Lai ikviens Latvijas profesionālās izglītības iestādes pedagogs un prakses vadītājs būtu
konkurētspējīgs un atbilstoši novērtējams profesionālās izglītības pedagogu motivācijas,
atalgojuma un profesionālās kvalitātes sistēmā, šobrīd ir dota vienreizēja iespēja bez
personīgā līdzfinansējuma pilnveidot savas teorētiskās zināšanas un praktiskās
kompetences Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un iegūt sertifikātus par
Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas Sociālā fonda projektā „Profesionālo mācību
priekšmetu pedagogu un prakses vadītāju teorētisko zināšanu un praktisko kompetenču
paaugstināšana” (turpmāk-projekts) iegūto profesionālo pilnveidi, kurus varēs iekļaut
dokumentu klāstā, lai iegūtu 3.,4.vai 5. kvalitātes pakāpi.
Iesaistoties projekta aktivitātēs, iespējams paaugstināt sākotnējā profesionālā izglītībā
iesaistīto pedagogu un prakses vadītāju kompetenci, mobilitāti, nodrošināt prasmju
atjaunošanu, īpaši saistībā ar modernizēto profesionālās izglītības iestāžu aprīkojumu un
saturu, kā arī uzlabot profesionālās izglītības pedagogu sagatavošanu.
Projekta ietvaros tiek īstenota projektā izstrādātā Profesionālās izglītības pedagogu un
prakses vadītāju tālākizglītības programma (turpmāk-Programma), kurai ir Teorētiskā un
Praktiskā daļa.
Profesionālās izglītības pedagogi un prakses vadītāji Programmas Teorētiskajā daļā var
apgūt teorētisko zināšanu paaugstināšanas moduļus-trīs obligātos moduļus un vismaz vienu
brīvās izvēles moduli. Pēc katra moduļa apguves-dalībnieks saņem apliecību par apgūto
moduli, kurā norādīts moduļa nosaukums un apjoms stundās. Pēc Programmas Teorētiskās
daļas visu obligāto moduļu un viena brīvās izvēles moduļa apguves, dalībnieks saņem
sertifikātu, kurā norādīti visu apgūto moduļu nosaukumi un kopīgais apjoms stundās.
Sertifikāts uzskatāms par projekta Programmas Teorētiskās daļas vienīgo, spēkā esošo gala
apliecinājumu par iegūto profesionālo pilnveidi.
Programmas Teorētiskās daļas obligāti apgūstamie teorētisko zināšanu paaugstināšanas
moduļi:
1. Informācijas tehnoloģiju kompetenču paaugstināšanas modulis (IT);
2. Svešvalodas kompetenču paaugstināšanas modulis (angļu valoda) (no 2013.gada
februāra būs apgūstama arī vācu valoda) (Sv);
3. Teorētiskais modulis profesionālo kompetenču pilnveidē nozarē un/vai profesijā, kurš
ietver sevī projekta 16 profesionālajām nozarēm (1.mehānika un mehatronika;
2.metālapstrāde; 3.enerģētika; 4.elektronika un automātika; 5.transports;6.būvniecība;
7.kokapstrāde; 8.ķīmiskās rūpniecība; 9.tekstilapstrāde; 10.skaistumkopšanas pakalpojumi;
11.komercdarbība;12.komercpakalpojumi; 13.informācija un komunikāciju tehnoloģija;
14.poligrāfija; 15.veselība un sociālā aprūpe; 16.ceļu būve) atbilstošus moduļus (Tz).
Teorētiskā moduļa profesionālo kompetenču pilnveidē nozarē un/vai profesijā īstenošanā
pedagogi un prakses vadītāji var izvēlēties apgūt atbilstošās nozares moduli.
Trīs brīvās izvēles teorētisko zināšanu paaugstināšanas moduļi:
1. Pedagoģijas, psiholoģijas un sazināšanās kompetenču paaugstināšanas modulis (PP);
2. Darba tiesisko attiecību, darba vides drošības un darba aizsardzības profesionālo
kompetenču paaugstināšanas modulis (DD);
3. Uzņēmējdarbības spēju attīstības kompetenču paaugstināšanas modulis (UD).
Brīvās izvēles teorētisko zināšanu paaugstināšanas moduļu īstenošanā pedagogi un prakses
vadītāji izvēlēsies apgūt vismaz vienu moduli, bet būs iespēja izvēlēties apgūt arī vairākus,
atbilstoši interesēm.

Projektā ir izstrādāti pedagoģiskās darbības atbalsta materiāli:
1.Atbalsta materiāls prakses vadītājiem un pedagogiem prakses un kvalifikācijas prakses
nodrošināšanai;
2. Metodiskais līdzeklis pedagogiem mācību materiālu izveidei e-vidē.
Lai iepazīstinātu profesionālās izglītības pedagogus un prakses vadītājus ar izstrādātajiem
materiāliem, plānots klātienes semināru cikls 5 plānošanas reģionos.
Laika posmā no 2012.gada 23.maija līdz 2012.gada 7.jūnijam ar projektā izstrādāto
Atbalsta materiālu prakses vadītājiem un pedagogiem prakses un kvalifikācijas prakses
nodrošināšanai klātienē un e-mācību vidē iepazinušies un to apguvuši 100 pedagogi un/vai
prakses vadītāji.
Projekta Programmas Praktiskās daļas īstenošanas ietvaros Latvijā un citās Eiropas
Savienības valstīs notiks pedagogu un prakses vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide
nozares profesionālās organizācijās, uzņēmumos un profesionālās izglītības iestādēs,
profesionālās izglītības kompetenču centros, nostiprinot pedagogu un prakses vadītāju
teorētiskās zināšanas, praktiskās iemaņas un paaugstinot profesionālās kompetences
projektā apstiprinātajās nozarēs.
Pedagogiem un prakses vadītājiem tiek piedāvāti brīvās izvēles praktisko kompetenču
pilnveides pasākumi, kuri nodrošina pedagogu un prakses vadītāju praktisko iemaņu un
profesionālo kompetenču pilnveidi nozarē un/vai profesijā:
1. „Pedagogu dalība nozares pasākumos”,
2. „Praktiskās darbības semināri nozarē”;
3. „Profesionālās meistarības konkursi izglītojamiem un/vai pedagogiem”;
4. „Stažēšanās uzņēmumos un kompetenču centros Latvijā un/vai citās ES valstīs”.
Programmas Praktisko daļu paredzēts īstenot sadarbībā ar Latvijas darba devēju
konfederāciju un nozaru asociācijām, izstrādājot pedagogu dalības pasākumos un
praktiskās darbības semināru programmas, un īstenojot šīs programmas Latvijā un citās
Eiropas valstīs. Lai sekmētu pedagogu un viņu izglītojamo dalību profesionālās meistarības
konkursos ir paredzēts rīkot šajā procesā iesaistītajiem pedagogiem un prakses vadītājiem
pieredzes apmaiņas mācību seminārus un praktiskās darbības seminārus.
No piedāvātiem Praktiskās daļas brīvās izvēles praktisko kompetenču pilnveides
pasākumiem pedagogi un prakses vadītāji var izvēlēties piedalīties vienā vai vairākos
profesionālās pilnveides pasākumos, atbilstoši interesēm.
Par dalību kādā no projekta Praktiskās daļas brīvās izvēles praktisko kompetenču
pilnveides pasākumiem, pedagogi un prakses vadītāji saņem apliecību, kurā norādīts
konkrētais brīvās izvēles praktisko kompetenču pilnveides pasākuma nosaukums, norises
vieta, laika periods.
Projektā Programmas Praktiskās daļas pasākumos profesionālo pilnveidi plānots iegūt 1570
sākotnējās profesionālās izglītības pedagogiem un prakses vadītājiem.
Līdz 2012.gada 31.jūlijam Programmas Praktiskās daļas pasākumos savu dalību ir
apliecinājuši 625 pedagogi un prakses vadītāji.
Projekta īstenošanas visu sešu aktivitāšu rezultatīvais rādītājs būs 1570 sākotnējās
profesionālās izglītības pedagogi un prakses vadītāji, kuri būs reģistrējušies projekta emācību vidē un apguvuši Programmas Teorētiskās daļas obligātos un vismaz vienu brīvās
izvēles moduli un/vai Praktiskās daļas vienu no četriem moduļiem.
Periodā no 2011.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 31.jūlijam projekta e-mācību vidē
reģistrējušies un apgūst piedāvātos Programmas Teorētiskās daļas obligātos moduļus 1371
pedagogs un/vai prakses vadītājs no pieciem Projekta plānošanas reģioniem. No projekta emācību vidē reģistrētiem 1371 pedagogiem un prakses vadītājiem apguvuši Programmas
teorētiskās daļas moduļus:

Plānošanas reģions Sv
IT
Tz
Rīgas reģions
234
188
51
Kurzemes reģions
116
116
27
Vidzemes reģions
132
132
25
Zemgales reģions
191
152
53
Latgales reģions
289
267
50
Šobrīd Projektā tiek apzināta situācija par II pusgadā vēl nepieciešamo profesionālās
pilnveides grupu skaitu Programmas Teorētiskās daļas obligāto un brīvās izvēles moduļu
apgūšanai. Kā arī tiek plānota programmas Praktiskās daļas II pusgada pasākumu
īstenošana.
Klāt atbildīgs brīdis pārskatīt un izvērtēt katrā profesionālās izglītības iestādē pedagogu un
prakses vadītāju iesaisti projekta aktivitātēs!
Aicinām atbildīgi un lietderīgi izmantot projektā piedāvātās pedagogu un prakses vadītāju
profesionālās pilnveides iespējas!

