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Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centru 

IZSLUDINA PIETEIKŠANOS DALĪBAI  

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā  

TĀLĀKIZGLĪTOTĀJU UN MĀCĪŠANĀS KONSULTANTU SAGATAVOŠANA PIRMSSKOLĀM 

REĢIONU  VAJADZĪBĀM  

 

Programmas mērķis: veicināt mācīšanās konsultantu profesionālo pilnveidi viņu praktiskās 

darbības stiprināšanai un mācīšanās kopienas pirmsskolās reģionos attīstību pirmsskolas 

izglītības mērķa sasniegšanai un pārmaiņu īstenošanai. 

Programmas nepieciešamības apraksts: reģionos ir nepieciešami mācību konsultanti, kuri spēj 

sniegt profesionālu konsultatīvo atbalstu pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju, pedagogu un 

mācīšanās grupu profesionālās darbības pilnveidei un mācīšanās kopienas veidošanai 

pirmsskolās reģionos. 2018. gadā reģionos jau tika īstenots šīs programmas kurss, kuru apguva 

vairāk kā 80 dalībnieki. Pamatojoties uz lielo pieprasījumu 2019. gadā programmā tiks uzņemti 

papildus dalībnieki.  

Plānotais rezultāts: pēc programmas apguves dalībniekiem būs jāsniedz praktisks un 

profesionāls atbalsts sava novada/pilsētas vai cita reģiona pirmsskolu pedagogiem pirmsskolas 

izglītības mērķa sasniegšanai un pārmaiņu īstenošanai. 

Programmā var pieteikties: pirmsskolas jomas koordinatori, pašvaldību izglītības koordinatori 

un pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji. Programmā tiks uzņemti 60 dalībnieki (4 grupas). 

Dalībnieku atlases process: dalībnieku atlase tiks veikta konkursa kārtībā, prioritāte dalībai 

programmā ir noteikta pirmsskolas jomas koordinatoriem.  

Pieteikšanās dalībai programmā: 

Forma:  pašvaldības vai Izglītības pārvaldes /nodaļas iesniedz brīvas formas pieteikumu, nosūtot 

to uz iicbirojs@gmail.com, kurā norāda pašvaldības vai Izglītības pārvaldes /nodaļas nosaukumu, 

kontaktpersonu, tālruni un izvirzītā kandidāta(-u) vārdu, uzvārdu, amatu, tālruni; 

 

Obligāts nosacījums: ja pieteiktais dalībnieks nav pirmsskolas jomas koordinators, pieteikumam 

jāpievieno īsa motivācijas vēstule par katru pieteikto personu, kādēļ tieši šis dalībnieks ir 

vislabākais kandidāts dalībai programmā - profesionālās un personīgās spējas, iespējas pēc tam 

sniegt atbalstu citām PII utml. 

 

Pieteikumu iesniegšanas laiks: līdz 2019. gada 05.aprīlim (ieskaitot). 
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Programmas apjoms un laika grafiks: 72 stundas. 

Teorētiskās nodarbības (2 dienas) aprīlis-maijs 
Teorētiskās nodarbības (2 dienas) maijs-jūnijs 

Praktiskās nodarbības (3 dienas) augusts-septembris 
Refleksijas treniņš un pārbaudījums par apgūto (2 dienas) oktobris-novembris 

 

Plānotās programmas īstenošanas vietas: teorētiskās nodarbības Rīgā un/vai reģionos (vieta 

tiks precizēta, kad tiks sakomplektētas grupas); praktiskās nodarbības – kādā no dalībnieku PII. 

Finansētājs: programma tiek finansēta no Latvijas valsts budžeta. 

Apliecības: dalībnieki, kuri būs apguvuši programmu 100% apjomā, saņems VISC apliecības. 

Programmas īstenotājs: Izglītības iniciatīvu centrs (IIC) 

-direktore Dr.paed. Daiga Zaķe (iic.daiga@gmail.com),   

-programmas vadītāja Mag.paed. Sandra Kraukle (iic.sandrakraukle@gmail.com)  

 

Sīkāka informācija:  zvanot  vai rakstot uz IIC biroju:  t. 65235635;  iicbirojs@gmail.com   

 

mailto:iic.daiga@gmail.com
mailto:sandrakraukle@gmail.com
mailto:iicbirojs@gmail.com

