
JAUNO 
VIETNIEKU 
KLUBS

«Izglītības iestādes vadītāja vietnieka profesionālās darbības 
teorētiskie un praktiskie aspekti izglītības procesa un kvalitātes 

nodrošināšanā izglītības iestādē»
96 akadēmisko stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma



Programmas 
mērķis

Sniegt metodisku atbalstu izglītības iestāžu vadītāju 
vietniekiem izglītības jomā, profesionālo 
kompetenču pilnveidei

Uzdevumi
1. Pilnveidot izglītības iestāžu vadītāju vietnieku teorētiskās 

zināšanas un attīstīt prasmes par izglītības iestādes vadītāja 
profesionālās darbības jautājumiem;

2. Dot iespēju izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem iedzīvināt 
teorētiskās zināšanas praksē, izmantojot darba vidē 
balstītas mācības, kurās tiek aktualizētas Izglītības attīstības 
pamatnostādnēs noteiktās pārmaiņas izglītībā;

3. Attīstīt izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem profesionālas 
atgriezeniskās saites sniegšanas un saņemšanas prasmes, 
veidojot mērķtiecīgu un sistēmisku refleksiju par savu un 
citu profesionālo darbību, un nodrošinot refleksijas procesā 
iegūto atziņu pārnesi un iedzīvināšu darbā izglītības iestādē.



Programmas īstenošana
• Programmas īstenošanas laiks no 2022.gada 

16.augusta līdz 2023.gada jūnijam
• Vieta: Tiešsaistes platforma zoom

• Mērķauditorija: vispārējo, profesionālo un 
profesionālās ievirzes vispārējo mācību priekšmetu
izglītības iestāžu vadītāju vietnieki, kuri nesen 
uzsākuši darbību (1-3 gadu pieredze);

• Lektori: Inga Riemere, Andžela Sokolova, Sanita 
Zveja, Iveta Dziedātāja, Ivita Brinteniece;

• Darba formas: tiešsaistes nodarbības (36h), 
individuālais darbs ar metodisko literatūru (6h), 
praktiskā darba uzdevumi kursu dalībnieka izglītības 
iestādē (38h), refleksijas tiešsaistes par 
praktiskajiem uzdevumiem, grupu/individuālās 
situāciju analīzes (16h).

2.
Praktiskās 
nodarbībs, 

individuālais
darbs 
(44h)

3.

Refleksijas grupas,  
situāciju analīzes

(16h)

1. 

Teorēiskās
nodarbības 

(36h)



KURSU SATURA 3 MODUĻI

Pārmaiņu 
ieviešana, izglītības 
procesa plānošana, 

organizēšana un 
pārraudzība

20 h 

Mācību un 
audzināšanas 

process

64h

Mācību un 
audzināšanas 

procesa 
pašvērtēšana un 

attīstības plānošana

12h



1.modulis 
«Pārmaiņu ieviešana, 
izglītības procesa plānošana, 
organizēšana un 
pārraudzība»

1.nodarbība 16.08.22. (9.00 – 14.00)

Izglītības iestādes vadītāja vietnieka darbība plānojot, īstenojot, 
pārraugot un pilnveidojot izglītības procesu  

• Ievads – kursu mērķis un sasniedzamais rezultāts;

• Izglītības attīstības pamatnostādnēs noteiktās pārmaiņas, pārmaiņu 
ieviešana izglītības iestādē;

• Dokumenti izglītības iestādes vietnieka ikdienas darbā (tiesību akti, 
normatīvie dokumenti, izvēles dokumenti), darba organizācijas 
formas (pedagoģiskās sēdes, sanāksmes, praktikumi, meistarklases, 
semināri u.c.);

• Atbildību sadalījums izglītības iestādē, izglītības iestādes vadītāja 
vietnieka darba pamatpienākumi;

• Plānošana soļi (kontroljautājumi darbam), izglītības iestādes un 
izglītības programmas/programmu kvalitātes mērķu definēšana un 
izmērāmu sasniedzamo rezultātu formulēšana, vienotas skolas 
pieejas  īstenošana;

• Pedagogu sadarbības plānošana un īstenošana.

Pārmaiņu 
ieviešana, 

izglītības procesa 
plānošana, 

organizēšana un 
pārraudzība 

Mācību un 
audzināšanas 

process

Mācību un 
audzināšanas 

procesa 
pašvērtēšana un 

attīstības 
plānošana



2. Modulis
«Mācību un audzināšanas 
process»

2. nodarbība - OKTOBRIS 

Mācību un audzināšanas process izglītības iestādē

• Metodiskā darba būtība, tā funkcijas un nodrošinājums 
izglītības iestādē;

• Mūsdienīgas mācību stundas pamatprincipi;

• Vērtēšanas sistēma izglītības iestādē, vērtēšanas 
pamatprincipi lietpratībā balstīta mācību satura sekmīgai 
īstenošanai (sākumskolas, pamatskola un vidusskolas 
posmos).

Pārmaiņu 
ieviešana, 

izglītības procesa 
plānošana, 

organizēšana un 
pārraudzība 

Mācību un 
audzināšanas 

process

Mācību un 
audzināšanas 

procesa 
pašvērtēšana un 

attīstības 
plānošana



2. modulis
«Mācību un audzināšanas 
process»

3. nodarbība - DECEMBRIS

Mācību un audzināšanas process izglītības iestādē

Mācību stundu/nodarbību vērošana: 

• Stundu vērošanas dažādie aspekti;

• Efektīvas atgriezeniskās saites sniegšana pedagoga 
profesionālajai izaugsmei pēc mācību stundas vērošanas;

• Datu un informācijas veidi, vērojot mācību stundas, izglītības 
kvalitātes izvērtēšanai.  

Pārmaiņu 
ieviešana, 

izglītības procesa 
plānošana, 

organizēšana un 
pārraudzība 

Mācību un 
audzināšanas 
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Mācību un 
audzināšanas 
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pašvērtēšana un 

attīstības 
plānošana



2. modulis
«Mācību un audzināšanas 
process»

4. Nodarbība - FEBRUĀRIS 

Mācību un audzināšanas process izglītības iestādē

Audzināšana kā integrēta izglītības procesa daļa

• Caurviju prasmes, vērtības, tikumi, audzināšana (pieejas un 
metodes);

• Pilsoniskā audzināšana un līdzdalība;

• Uzņēmība un uzņēmējspēja;

• Tradicionāls, multidisciplinārs un starpdisciplinārs mācību 
process – kopīgais un atšķirīgais;

• Izglītojamo centrēts un izglītojamo vadīts izglītības process, 
īstenojot mācību procesa diferenciāciju, individualizāciju un 
personalizāciju.

Pārmaiņu 
ieviešana, 

izglītības procesa 
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2. modulis
«Mācību un audzināšanas 
process»

5. nodarbība - APRĪLIS 

Mācību un audzināšanas process izglītības iestādē

Izglītojamo mācību sasniegumi

• Izglītības iestādes sistēma ikdienas mācību sasniegumu 
diagnosticēšanai, novērtēšanai, analīzei un tālākās attīstības 
vajadzību noteikšanai; 

• Valsts pārbaudes darbu analīze.

Pārmaiņu 
ieviešana, 

izglītības procesa 
plānošana, 

organizēšana un 
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Mācību un 
audzināšanas 

procesa 
pašvērtēšana un 
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3. modulis
«Mācību un audzināšanas 
procesa pašvērtēšana un 
attīstības plānošana»

6. nodarbība - JŪNIJS 
Mācību un audzināšanas procesa pašvērtēšana un izglītības iestādes 
attīstības plānošana 

• Datu un informācijas ieguves metodes, veicot izglītības 
kvalitātes pašvērtēšanu;

• Datu un informācijas ieguve jomas «Kvalitatīvas mācības» 
pašvērtēšanai un turpmākās attīstības plānošanai.Pārmaiņu 

ieviešana, 
izglītības procesa 

plānošana, 
organizēšana un 

pārraudzība 

Mācību un 
audzināšanas 
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Kā notiks mācīšanās?

1 reizi divos mēnešos 
teorētiskā nodarbība 

(6h)

1

Praktiskais darbs savā 
izglītības iestādē, 

iedzīvinot teorētiskās 
zināšanas praksē 

2

Tiešsaistes tikšanās 
refleksijas grupās, 

dalīšanās pieredzē par 
praksē gūtajām atziņām, 

grupu un individuālo 
situāciju analīze

3



Nodarību grafiks (nodarbību datumi tiks precizēti augusta pirmajā nodarbībā)

Augusts Septembris Oktobris Novembris

Decembris Janvāris Februāris Marts 

Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs



Samaksa par kursiem

BANKAS REKVIZĪTI:

Mūžizglītības un kultūras institūts 
“Vitae”
Reģ.Nr.: 40008245551

Brīvības iela  85-6, Rīga, LV-1011

LV84HABA0551044487167

Maksājuma uzdevumā, lūdzu, 
norādīt:

dalībnieka VĀRDU, UZVĀRDU 
un kodu JV

• Līdz 1.augustam 180 EUR + PVN 
(217,80 EUR)

• No 2. augusta 200 EUR + PVN (242 
EUR0

Maksājot 
vienā 

maksājumā

• 40 EUR + PVN (48,40 EUR) par katru 
teorētisko nodarbību

Maksājot 
dalīto 

maksājumu



Saite uz pieteikšanās anketu:
https://forms.gle/dPrzzTR79HNpG7pW8

+371 29-179-865
vitae.biedriba@gmail.com

www.facebook.com/vitae.lv/

https://forms.gle/dPrzzTR79HNpG7pW8
tel:+3712917965
mailto:vitae.biedriba@gmail.com
https://www.facebook.com/vitae.lv/

