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PEDAGOGU PROFESIONĀLĀ PILNVEIDES PROGRAMMU
„PĀRMAIŅU UN KVALITĀTES VADĪBA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ”,
„PĀRMAIŅU UN KVALITĀTES VADĪBAS PAMATI”
kursu nobeiguma darba metodiskie norādījumi.
Nobeiguma darba mērķis ir apkopot kursā apgūtās zināšanas un prasmes,
demonstrēt tās, izstrādājot tēmu pārmaiņu veicināšanai savās institūcijās, iekļaujot
teorētisko pamatojumu, izvēloties atbilstošas īstenošanas stratēģijas, sagaidāmos
rezultātus, īstenošanas ceļus saskaņā ar darbam izvirzīto mērķi.
Nobeiguma darba uzdevums ir demonstrēt prasmes:
izvēlēties un formulēt darba tēmu, balstoties uz savas nozares
attīstības līmeni un iespējamo attīstību ES un Latvijas kontekstā;
izvirzīt prioritātes uzdevumos;
izveidot atbilstošu stratēģiju un darbības plānošanu;
izvērtēt un pamatot iespējamās izmaiņas organizācijas kultūrā;
izvērtēt un formulēt organizācijas vadītājam nepieciešamās
kompetences pārmaiņu un kvalitātes vadībā;
izvērtēt iespējamās grūtības darbinieku attieksmē un uzvedībā
pārmaiņu procesā;
izvērtēt un izplānot sadarbības iespējas savā nozarē un ar citām
nozarēm vispārējā profesionālās izglītības attīstību veicināšanas
kontekstā;
pārliecinoši, argumentēti un sistēmiski prezentēt savas grupas darba
rezultātu, izvēloties katra grupas dalībnieka vietu un uzdevumus.
Darbam jābūt prakstiski orientētam un uz reālu ieviešanu virzītam.
Kursu nobeiguma prezentācijas struktūra (prezentācijas ilgums 10
minūtes)
Nosaukums
Problēmas saturs
Izvēlētās tēmas pamatojums pārmaiņu kontekstā Latvijā un ES;
Galvenās teorētiskās atziņas;
Praktiskās ieviešanas stratēģija un plānojums;
Paredzamie rezultāti;
Sagaidāmās grūtības, problēmas un to risinājumi;
Secinājumi
Izmantotā literatūra
Pašizvērtējums
Pielikumi (darbu paraugi,fotogrāfijas, izdales materiāli un tml.)
Nobeiguma darbu izstrāde noris vairākos posmos. Katrs posms paredz
noteiktu uzdevumu eikšanu un sadarbību ar darba vadītāju.
1. Darba temata izvēle.
Kursanti veic darbu grupās pa 4, t.i. direktori un vietnieki no 2 institūcijām ar
vienādu/tuvu profilu. Kursantu grupa, pamatojoties uz savām interesēm un
kursos apgūtajām zināšanām, izvēlas darba tematu. Izvēlēto darba ematu
kursantu grupa apspriež ar vadītāju, kurš akceptē izvēlēto tematu. Tālāk grupa
strādā pie pienākumu sadales un darba veidošanas.

2. Darba izstrāde.
Darbs sastāv no divām daļām – teorētiskā pamatojuma un praktiskās daļas.
Šajā darbā ietilpst:
bibliogrāfijas sastādīšana;
darba mērķa formulēšana un projekta izstrāde;
darba uzdevumu noteikšana;
teorētiskās daļas izstrāde;
praktiskā darba plānošana;
plāna īstenošanas stratēģijas un uzdevumi;
sagaidāmo rezultātu noteikšana;
grūtību paredzēšana un risināšanas iespējas;
ieviešanas perspektīves;
prezentācijas izveide;
prezentēšana.
2. Prezentēšanas daļas
prezentēšana;
jautājumi;
diskusija.
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