Izglītības kvalitātes valsts dienesta sniegtais
atbalsts un piedāvātie kursi 2021.gadā
Vadītāja Inita Juhņēviča

2021.gada 22.marts

IKVD aktualitātes 2021.gadā: kursu
piedāvājums pirsskolas izglītības
iestādēm (I)
1. 16h kursi pirmsskolu izglītības iestāžu vadības
komandām «Izglītības iestādes pašvērtēšanas
kārtība pirmsskolā» - 2021.gada 22.marts,
29.marts.
2. 72h kursi visu veidu izglītības iestāžu vadītājiem
«Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē».
Pieteikšanās kursiem no 22.marta līdz 29.martam,
kursu pirmā diena – informatīvā diena 7.aprīlī plkst.
15.00 – 16.00, kopīgā pirmās kursu dienas plānotas
2021.gada 22.aprīlī un 19.maijā.

Kursu mērķis – sniegt atbalstu izglītības iestāžu
vadītājiem,
sagatavojot
izglītības
iestādes
pašnovērtēšanas ziņojumu, kurš iesniedzams IKVD līdz
2021.gada 1.oktobrim.
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«Demokrātiska pārvaldība
izglītības iestādē» - kursu saturs
1. Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē un izglītības kvalitāte (kritēriji
«Administratīvā efektivitāte», «Vadības profesionālā darbība» un
«Atbalsts un sadarbība»).
2. Izglītības attīstības prioritātes 2021-2027, nozaru politikas pamatprincipi.
3. Vadītāja profesionālās darbības tiesiskie aspekti iekšējā un ārējā
kvalitātes vērtēšanā.
4. Līderības stratēģijas un taktikas.
5. Izglītības iestādes vadītāja īstenotā komunikācija (stratēģiskā
komunikācija, iekšējā komunikācija, krīzes komunikācija, starpkultūru
komunikācija).
6. Vadītāja darbības ētiskums.
7. Personālvadības pieejas, principi un metodes.
8. Finanšu un resursu pārvaldība izglītības iestādē.
9. Izglītības iestādes vadības praktiskie aspekti.
10.Mācīšanas un mācīšanās aktuālie jautājumi izglītības iestādes vadītāja
profesionālajā darbībā (izglītības funkcijas, mācības un audzināšana,
attālinātās mācības u.c.)
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IKVD aktualitātes 2021.gadā:
kursu piedāvājums (II)
3. 16h kursi izglītības iestāžu dibinātājiem «Izglītības
iestādes dibinātāja darbība, īstenojot izglītības
kvalitātes monitoringu» – pieteikšanās kursiem no
15.jūnija, norise: 2021.gada 23.jūlijs un 30.jūlijs.
4. 36h kursi pirmsskolu izglītības iestāžu vadītājiem,
vietniekiem, metodiķiem, izglītības pārvalžu
speciālistiem pirmsskolu darbā «Akreditācijas
eksperts pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju
profesionālās darbības vērtēšanā» - pieteikšanās
kursiem no 15.jūnija, norise: 2021.gada jūlijs, augusts
– mācības un eksāmens.
5. 16h kursi vecākiem «Aktualitātes izglītības
kvalitātes un monitoringa jautājumos» – kursi
notiek bez pieteikšanās tiešsaistē IKVD facebook lapā
2021.gada novembrī.
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IKVD aktualitātes 2021.gadā:
informācija un pieteikšanās kursiem
•
•
•
•
•

•

Informācija un pieteikšanās kursiem notiks Izglītības
kvalitātes valsts dienesta mājas lapā www.ikvd.gov.lv vai arī
kvalitātes dienesta facebook lapā, sekojot aktualitātēm.
Informācija par kursiem tiks izsūtīta arī uz izglītības pārvalžu
e-pasta adresēm.
Kursi ir paredzēti valsts, pašvaldību un privātajām izglītības
iestādēm, tos finansē Izglītības un zinātnes ministrija.
Šobrīd gandrīz visi kursi ir plānoti tiešsaistē.
Visi kursu materiāli arī pēc kursu noslēguma būs pieejami
kvalitātes dienesta mājas lapā, pašreizējā sadaļā
Aktualitātes un pēc atjaunošanas jaunajā sadaļā Metodiskie
materiāli.
Visos kursos (izņemot kursos vecākiem), kursu dalībniekiem
ir jārēķinās, ka būs jāveic individuālie uzdevumi, kursos
izglītības iestāžu vadītājiem būs arī darbs mazajās grupās,
kas prasīs veikt refleksiju par savu profesionālo vadītāja
darbību.
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Jautājumi?
Izglītības

kvalitātes valsts dienests
Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050.
Tālr.: +371 67222504, e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv,
www.ikvd.gov.lv
Uzticības tālrunis: +371 67358075 (automātiskais
atbildētājs)
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