
Eiropas Sociālā fonda projekts 

“Inovatīva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru profesionālā pilnveide” 
 Nr. 2010/0096/1DP/1.2.1.2.3./09/IPIA/VIAA/001 

Veicināt vispārējās izglītības pedagogu kompetenču attīstību un pilnveidi, izstrādājot un īstenojot 

inovatīvu, elastīgu pedagogu izglītības programmu, kā arī attīstot un nostiprinot mentordarbību kā 

pedagogu izglītošanas un profesionālās pilnveides formu. 

Izstrādāta un tiek īstenota 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 

„Skolotājs”, kas dod iespēju skolā strādājošiem skolotājiem iegūt pedagoga kvalifikāciju. Studijas 

tiek piedāvātas divām mērķgrupām: 

• skolotājiem ar dažādu zinātņu bakalaura izglītību, bez pedagoģiskās kvalifikācijas; 
• skolotājiem ar pedagoģisko izglītību, kas vēlas iegūt papildu kvalifikāciju. 

Izstrādāta un tiek īstenota Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma (72 stundas): 

“Skolotāju – mentoru profesionālā pilnveide”. Programma sagatavo skolotājus mentordarbības 

realizēšanai - topošo pedagogu pedagoģiskās prakses efektivitātes uzlabošanai, jauno pedagogu 

sekmīgai iekļaušanai skolas darba vidē un pedagoģisko inovāciju iedzīvināšanai. 

PROJEKTA MĒRĶIS REZULTĀTI 

Projekta izaicinājums ir inovatīva pieeja aktivitāšu īstenošanā: elastīgs studiju laiks, kursu saturs un 

apguves metodes, saikne ar reālo dzīvi, ņemot vērā mērķauditorijas dažādās vajadzības, priekšmetu 

specializāciju un tās ģeogrāfisko izvietojumu. Studiju programmas īstenošanā liels uzsvars tiek likts uz 

mērķtiecīgas mentordarbības, kā arī svešvalodu un IKT izmantošanu mācību procesā, gan modelējot 

jaunajiem skolotājiem tehnoloģiju lietošanu, gan mācībspēkiem izmantojot tehnoloģijas pašiem savā 

darbībā. 

INOVĀCIJAS 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ 

SADARBĪBAS PARTNERI 
Māra Pušpure 
LU PPMF, Jūrmalas gatve 74/76, Rīga, LV-1083 
Tālr. 67034032; mob. tālr. 29161404 
E-pasts: mara.puspure@lu.lv 
www.skolotajuizglitiba.lu.lv 

PROJEKTA VADĪTĀJA 

Studiju virzieni 
Studentu 

skaits 
Vidējās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotājs 15 
Vidējās izglītības angļu valodas skolotājs 15 
Vidējās izglītības vācu valodas skolotājs  15 
Vidējās izglītības krievu valodas un literatūras skolotājs vai krievu valodas kā svešvalodas un latviešu valodas kā 
otrās valodas skolotājs 

15 

Vizuālās mākslas skolotājs 13 
Sociālo zinību skolotājs 14 
Vidējās izglītības fizikas skolotājs* 24 
Vidējās izglītības matemātikas skolotājs 21 
Vidējās izglītības bioloģijas skolotājs* 20 
Vidējās izglītības ķīmijas skolotājs* 13 
Vidējās izglītības informātikas un programmēšanas pamatu skolotājs 31 
Ģeogrāfijas un pamatizglītības dabaszinību skolotājs* 25 
Vēstures skolotājs 25 

* papildus var apgūt vidusskolas dabaszinību skolotāja kvalifikāciju   

Studiju programma “Skolotājs” “Skolotāju – mentoru profesionālā pilnveide”  

Akreditācija līdz 
31.12.2016. 

Programmu veido 24 
studiju virzieni1 

Uzņemti 248 
studenti 

  
Studiju programmu 
realizē 8 fakultātes 

 

Reģionos jau izglītoti 
494 mentori 

Katrā Latvijas skolā 
vismaz 1 mentors 

72 stundas 

36 stundas 36 stundas /prakse/ 
 

1. Modulis (12 stundas): 

• mentora darbības izpratne un pamata prasmes 

2. Modulis (12 stundas): 

• profesionālo zināšanu pilnveide 

• profesionālās prasmes 

• novitātes mācību saturā 

• skolotāja profesionālās pilnveides vadība 

3. Modulis (specializācija) (12 stundas): 

• pedagoģiskās prakses vadība 

• mentors jaunam skolotājam 

• mentors kolēģim profesionālajā pilnveidē 

• inovāciju ieviešanā 

 

 

 
• Mentora prakse, pieredzes analīze un 

apkopojums (prakses darbs, prezentācija) 
 

• Prakses ilgums līdz 6 mēnešiem 
 

• Mentora kvalifikācijas konference 

2 Vai tai pielīdzināma augstākā izglītība. 
3 Izglītības zinātņu modulis . 

KATRĀ LATVIJAS SKOLĀ VISMAZ VIENS MENTORS 
 

PROGRAMMAS APRAKSTS 

Laiks     
2010.jūl.-nov. 2010. dec. 2011. janv. 2011.g. 2012.g. 2013.g. 

Dalībnieki 

eksperti 
programmas un 

atbalsta materiālu 
izstrāde 

programmas 
saskaņošana 

IZM, VISC 

mentoru 
tālākizglītotāju 
sagatavošana 

konsultācijas mentoru tālākizglītotājiem e-vidē, 
mentoru konferenču organizēšana 

mentoru 
tālākizglītotāji 

  

mentoru 
tālākizglītotāju 

atlases 
noslēgums 

mentoru izglītošana, mentoru atbalsts e-vidē, 
mentoru konferenču sagatavošana un vadīšana 

skolotāji 
mentori 

mentoru apzināšana un piesaiste 

mentoru mācības un prakse, pieredzes analīze un 
apkopojums, mentora darba mapes izveide, aktīva 

dalība mentoru konferencē 

AKTIVITĀŠU PLĀNOJUMS IMATRIKULĀCIJAS NOTEIKUMI 

Mentors jaunajam skolotājam, kolēģim 
vai kā pedagoģiskās prakses vadītājs 

1 ESF LĪDZFINANSĒTIE 13 STUDIJU VIRZIENI 

www.mentorudatubaze.lu.lv 

www.skolotajuizglitiba.lu.lv 

Iepriekšējā izglītība 
Studiju 
apjoms 

  Studiju saturs 

2. līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība2 ar tiesībām 
mācīt iegūstamajai mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācijai 
radniecīgā zinātņu nozares mācību priekšmetu 

48 KP 
  

NLK 

3 semestri 

Priekšmeta metodika - 12 KP 

Pedagoģiskā prakse III - 8KP 

Pedagoģiskā prakse IV - 6KP 

Diplomdarbs - 10 KP 

+ 
  
  

  

Priekšmeta saturs - 12 KP 

2. līmeņa augstākā profesionālā pedagoģiskā izglītība2 ar tiesībām 
mācīt iegūstamajai mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācijai atšķirīgu 
zinātņu nozares mācību priekšmetu 

60 KP 
  

NLK 

4 semestri 

Priekšmeta saturs - 24 KP 

Bakalaura vai maģistra grāds2 atbilstošs iegūstamajai mācību 
priekšmeta skolotāja kvalifikācijai zinātņu nozarei 

Priekšmeta saturs - 12 KP 

IZM** – 12KP 

Bakalaura grāds atbilstošs iegūstamajai mācību priekšmeta skolotāja 
kvalifikācijas zinātņu nozarei, kas iegūts trīsgadīgā studiju programmā 80KP 

  

PLK 

4 semestri 
  

NLK 

5 semestri 

Priekšmeta saturs - 20 KP 

Pedagoģiskā prakse I – 6 KP 

Pedagoģiskā prakse IV - 6KP 

IZM3 – 12KP 

Bakalaura grāds pedagoģijā, kas iegūts trīsgadīgā studiju programmā 
Priekšmeta saturs - 32 KP 

Pedagoģiskā prakse I – 6 KP 

Pedagoģiskā prakse IV - 6KP 

Bakalaura vai maģistra grāds atšķirīgā no iegūstamās mācību 
priekšmeta skolotāja kvalifikācijas zinātņu nozarē 

Priekšmeta saturs - 20 KP 

Pedagoģiskā prakse I – 6 KP 

Pedagoģiskā prakse IV - 6KP 

IZM3 – 12KP 

mailto:mara.puspure@lu.lv

