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Projekta “Inovat īva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve 

 un mentoru profesionālā pilnveide” darba seminārs 

 

2010.gada 31.augustā viesnīcā Radisson Blu Hotel, Elizabetes iela 55, Rīga notika 
Projekta “Inovat īva un praksē balstīta pedagogu izglītības ieguve un mentoru 
profesionālā pilnveide” otrais darba seminārs „Ieskats 2.līmeĦa profesionālās augstākās 
izglītības studiju programmas un mentoru profesionālās pilnveides programmas 
izstrādē” . 
 

Seminārā tika aicināti piedalīties Studiju programmas un Mentoru profesionālās 
pilnveides programmas izstrādātāji un eksperti, sadarbības partneri no – Liepājas 
Universitātes, Daugavpils Universitātes, Valsts aăentūras „Latviešu valodas aăentūra”, Valsts 
izglītības satura centra un nodibinājuma „Iespējamā misija”, Projekta padomes locekĜi un 
IZM pārstāvis. 

Kopīgajā semināra daĜā: 
� Projekta vadītāja Māra Pušpure teica uzruna semināra dalībniekiem un informēja par 

pirmajā pārskata periodā paveikto; 

� Tālākizglītības koordinētāja Sandra KalniĦa informēja par 2.līmeĦa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmas izstrādes nosacījumiem; 

� Skolotāja profesijas standartu aktualizēja prof. Dainuvīte Blūma. 

Semināra laikā notika darbs grupās (blokos / moduĜos): 

1. Diplomdarba un prakses modulis /Dr.paed., asoc.prof. I.OdiĦa/ 
2. Izglītības zinātĦu modulis / Dr.paed., prof. D.Blūma / 
3. Humanitāro priekšmetu modulis / Dr.philol., prof. I.Kangro / 

• latviešu valodas, krievu valodas, angĜu valodas un vācu valodas studiju 
virzienu izstrādes speciālistu darba grupa / Dr.philol., prof. I.Kangro / 

• sociālo zinību, vizuālās mākslas, vēstures studiju virzienu izstrādes 
speciālistu darba grupa /Mag.paed., lekt. A.Golubeva/ 

4. DabaszinātĦu priekšmetu modulis / Dr.chem., doc. J.Logins/ 
• informātikas un matemātikas studiju virzienu izstrādes speciālistu 

darba grupa /Dr.sc.comp., asoc.prof. V.Vēzis/ 
• bioloăijas, ăeogrāfijas, ėīmijas un fizikas studiju virzienu izstrādes 

speciālistu darba grupa / Dr.chem., doc. J.Logins/ 
5. Mentoru profesionālās pilnveides programmas izstrāde  

/Tālākizglītības koordinētāja L.Grigule/ 
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Darba grupās tika precizēti Studiju programmas studiju kursu un atbalsta materiālu 

izstrādes nosacījumi un termiĦi, precizēts studiju virzienu plānojums, aktualizēti 
problēmjautājumi un to risināšanas iespējas.   

 

 
 
 
 


