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 Otrā līmeņa augstākās izglītības profesionālās studiju programmas „Skolotājs” darba 

seminārs 

 

2012.gada 6. decembrī 

Viesnīca Radisson Blue Elizabete hotel, Rīga, Elizabetes ielā 55 

 

Darba kārtība 

 

1. Studiju programmu pilnveide Eiropas skatījumā. Situācijas analīze un diskusija. Prof. Irina 

Maslo 

2. Studiju programmas īstenošanas aktuālie jautājumi 

projekta vadītāja Māra Pušpure  

projekta tālākizglītības koordinētāja lektore Sandra Kalniņa 

projekta tālākizglītības koordinētāja Inese Pelnēna 

projekta tālākizglītības koordinētāja Agnese Šteinberga 

  

3. Studiju programmas pilnveide. Pirmās pārdomas un ieteikumi 

prof. Dainuvīte Blūma, asoc.prof. Indra Odiņa, 

 asoc. prof. Vita Kalnbērziņa, prof. Ilze Kangro,  

docente Jeļena Marčenko, lektore Ingrīda Irbe 

4. Semināra kopsavilkums 

5. Dažādi 

 

Pasākuma mērķis 

Iepazīties ar studiju programmu pilnveidi Eiropas skatījumā un salīdzināt to ar situāciju 

Latvijā; pārrunāt studiju programmas īstenošanas aktuālos jautājumus un pilnveides 

plānojumu Izglītības zinātņu modulī,  Prakses un diplomdarba modulī un 4 SP virzienos: 

Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs, Vidējās izglītības vācu valodas skolotājs, Vidējās 

izglītības krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs, 

Vizuālās mākslas skolotājs. 

 

Semināra dalībnieki 

Māra Pušpure,  projekta vadītāja  

Sandra Kalniņa, projekta tālākizglītības koordinētāja, lektore 

Irina Maslo, profesore, 

Indra Odiņa, asoc. profesore,  

Dainuvīte Blūma, profesore 

Vita Kalnbērziņa, asoc. profesore 

Ilze Kangro, profesore, 

Ilze Stikāne, profesore, 

Jeļena Marčenko docente,  

Ingrīda Irbe, lektore, 

Rita Birziņa,projekta pasniedzēja, 

Andris Broks, asoc. profesors, 

Jāzeps Logins, docents, 

Valda Kļava, asoc. profesore, 
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Agita Klempere-Sipjagina, lektore, 

Līga Zelča, lektore, 

Viesture Vēzis, asoc. profesors, 

Natālija Valtere, projekta asistente, 

Agnese Šteinberga, projekta tālākizglītības koordinētāja, 

Inese Pelnēna, projekta tālākizglītības koordinētāja, 

Inga Liepiņa, projekta vadītājas asistente 

 

Rezultāti 

Lēmums par SP pilnveides organizēšanu un plānojumu 4 SP virzienos un Izglītības zinātņu 

modulī,  Prakses un diplomdarba modulī,  pievēršot uzmanību inovatīvam mācību saturam  un 

atspoguļojot ES aktualitātes pilnveidojamajos kursu aprakstos un atbalsta materiālos. 

 

Uzdevumi turpmākajam darbam 

 

 

SP pilnveides plānojums un īstenošana 4 SP virzienos un Izglītības zinātņu modulī,  Prakses 

un diplomdarba modulī,  Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs, Vidējās izglītības vācu 

valodas skolotājs, Vidējās izglītības krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā 

otrās valodas skolotājs, Vizuālās mākslas skolotājs 

 

 

Semināra vadītāja tālākizglītības programmas vadītāja Sandra Kalniņa 


