Profesionālajā izglītībā iesaistīto vispārizglītojošo mācību priekšmetu pedagogu kompetences paaugstināšana
Vienošanās Nr. 2009/0274/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/003

Projekta mērķis ir pilnveidot profesionālajā izglītībā iesaistīto
vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāju specifisko un vispārējo, tai
skaitā svešvalodas un IKT, kompetenci, izveidojot atbalstmateriālus un
aprobējot tos mācību vadības sistēmas MOODLE vidē. Projekta laikā
izstrādātie atbalstmateriāli tiek aprobēti tālākizglītības kursos, realizējot
pedagogu profesionālās pilnveides programmu.
Projekta īstenošanas laiks – 2010. gada janvāris – 2012. gada decembris.
Plānotais projekta finansējums – 932 756,00 LVL no tā:
ESF finansējums – 792 842,00 LVL,
valsts budžets – 139 914,00 LVL.
AKTIVITĀTES
1. Atbalsta materiālu izstrāde mācāmā priekšmeta specifiskās kompetences un
pedagogu vispārējās kompetences pilnveidošanai.
2. Pedagogu vispārējās un specifiskās kompetences pilnveidošana
profesionālās pilnveides kursos.
3. Izglītojamo zināšanu automatizētās novērtēšanas un pašpārbaudes sistēmas
TESTS pilnveide un tās izmantošana pedagoģiskajā procesā profesionālajā
izglītībā.
4. IKT prasmju pilnveidošana un mācīšanās vadības sistēmas MOODLE
ieviešana un tehniskais atbalsts profesionālās izglītības iestādēs.
5. Izglītojamo zināšanu automatizētās novērtēšanas un pašpārbaudes sistēmas
TESTS ieviešana un tehniskais atbalsts izglītības iestādēs.

1. un 2. aktivitāte
• Izstrādāti un ievietoti e-izglītības vidē MOODLE atbalstmateriāli
pedagogu vispārējās kompetences pilnveidošanai par novitātēm
pedagoģijā, psiholoģijā, ekonomikā un uzņēmējdarbībā, starpkultūru
pedagoģijā, mediju pedagoģijā, vides izglītībā
• 736 pedagogi apguvuši 36 stundu profesionālās pilnveides programmu
• Izstrādāti un ievietoti e-mācību vidē MOODLE mācāmā priekšmeta
specifiskās jeb izglītības jomas pedagogu kompetences pilnveidošanai
paredzētie atbalstmateriāli šādos mācību priekšmetos:
◦ Ekonomika
◦ Ķīmija
◦ Latviešu valoda
◦ Kulturoloģija
◦ Latviešu literatūra
◦ Vēsture
◦ Informātika
◦ Psiholoģija
◦ Matemātika
◦ Bioloģija
◦ Fizika
• 616 pedagogi apguvuši ar IZM saskaņotas 11 profesionālās pilnveides
programmas 42 stundu apjomā
3. un 5.aktivitāte
• Veikta skolēnu zināšanu novērtēšanas un pašpārbaudes sistēmas TESTS
pilnveidošana un pārbaudes darbu datu bāze
• Izstrādāts Lietotāja ceļvedis
• Uzsākta ieviešana profesionālajās izglītības iestādēs
• Katrā no 11 profesionālās pilnveides programmām specifiskās jeb
izglītības jomas pedagogu/skolotāju kompetences pilnveidošanai ir
iekļautas tēmas 6 stundu apjomā par sistēmas TESTS izmantošanas
iespējām pedagoģiskajā procesā, kuras apgūst konkrēto mācību
priekšmetu skolotāji

VADOŠAIS PARTNERIS
Lavijas Universitāte
Projekta vadītāja – Rita Ābele
Iesaistīti 87 mācībspēki
SADARBĪBAS PARTNERI
Daugavpils Universitāte
tālākizglītības koordinatore – Zita Vanaga
Iesaistīti 36 mācībspēki
Liepājas Universitāte
tālākizglītības koordinatore – Ņina Petrauska
Iesaistīti 30 mācībspēki
Rēzeknes Augstskola
tālākizglītības koordinatore – Velta Ļubkina
Iesaistīti 13 mācībspēki
Kopā projektā iesaistīti 166 mācībspēki no Latvijas Universitātes un tās
sadarbības partneriem.

Profesionālās pilnveides programmu īstenošanas vietas pēc iespējas tuvāk
pedagogu dzīves un darba vietai nodrošina šādas izglītības iestādes:
• Austrumlatgales profesionālā
vidusskola
• Alsviķu Profesionālā skola
• VSIA Bulduru Dārzkopības
vidusskola
• Cēsu Profesionālā vidusskola
• Daugavpils Valsts tehnikums
• Rietumzemgales PIKC Jelgavas
Amatniecības vidusskola
• Jēkabpils Agrobiznesa koledža
• Kuldīgas Tehnoloģijas un
tūrisma profesionālā skola
• Mālpils Profesionālā vidusskolā
• Ogres Valsts tehnikums

PROJEKTA REZULTĀTI

• Rīgas Tirdzniecības tehnikums
• VSIA Rīgas Pārtikas ražotāju
vidusskola
• Liepājas Valsts tehnikums
• Saldus Profesionālajā
vidusskola
• Smiltenes Valsts tehnikumsprofesionālajā vidusskola
• Priekuļu un Jāņmuižas Valsts
tehnikums
• Ziemeļkurzemes PIKC
Ventspils Profesionālā
vidusskola
• PIKC Rīgas Valsts tehnikums

4. aktivitāte
• Izstrādāti atbalstmateriāli e-izglītības vides MOODLE apgūšanai
• 917 pedagogi apguvuši ar IZM saskaņotas 3 profesionālās pilnveides
programmas
• Uzsākta e-izglītības vides MOODLE un elektroniskā žurnāla Mykoob
integrēšanas iespēju izpēte un novērtēšana
• Turpinās mācību vadības sistēmas MOODLE ieviešanas tehniskais
atbalsts profesionālās izglītības iestādēs, konsultējot gan telefoniski, gan
uz vietām skolās

GALVENIE UZDEVUMI 2012. GADAM
1. Pabeigt mācību jeb atbalstmateriālu izstrādi un ievietošanu e-izglītības
vidē MOODLE; uzsākt īstenot profesionālās pilnveides programmas:
◦ 64 stundu apjomā visai mērķauditorijai (izņemot svešvalodu
skolotājus) svešvalodu prasmju pilnveidošanai,
◦ 32 stundu apjomā svešvalodu skolotājiem svešvalodu prasmju
pilnveidošanai,
◦ 42 stundu apjomā svešvalodu skolotājiem specifiskās jeb izglītības
jomas kompetences pilnveidošanai.
2. Turpināt izstrādāto profesionālās pilnveides programmu īstenošanu.
3. Izstrādāt atbalstmateriālus un īstenot profesionālās pilnveides
programmu profesionālo izglītības iestāžu direktoriem un viņu
vietniekiem izglītības jomā.
Projekta vadošā komanda:
Rita Ābele – projekta vadītāja
Sigita Kaļķe – projekta vadītājas finanšu asistente
Jānis Aizpurs – projekta vadītājas asistents iepirkumu jomā
Iveta Pāvilsone – tālākizglītības koordinatore
Imants Gorbāns – e-studiju konsultants
Arnis Voitkāns – MOODLE datubāžu inženieris
Projekta mājas lapa www.profizgl.lu.lv

