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Dažādu profesiju pārstāvju vidū meklē 100 jaunus
skolotājus
Dažādu profesionālo jomu pārstāvji tiek
aicināti kļūt par skolotājiem unikālā
izglītības projektā “Mācītspēks”, ko Izglītības
“Projekts “Mācītspēks” ir unikāls, jo un
tajāzinātnes
tiek apvienota
valsts vadošo
augstskolu
ministrijas
vadībā
īstenoun
Latvijas
nodibinājuma Iespējamās misijas pieredze, studijas ir pilnībā balstītas praksē, sniedzot
Universitāte, Liepājas Universitāte un
iespēju mācīties un uzreiz iegūtās zināšanas lietot darbā ar skolēniem. Dalībnieki visa
Daugavpils Universitāte sadarbībā ar
projekta laikā saņems arī profesionālu atbalstu savai izaugsmei,” uzsver Kārlis Kravis,
nodibinājumu Iespējamā misija. Projekta
Iespējamās misijas direktors.
dalībnieki strādās skolā, saņemot skolotāja
Par “Mācītspēks”
darba algu un mācību stipendiju, kā arī
Skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” mērķis ir spējīgu un motivētu dažādu jomu profesionāļu piesaiste,
paralēli studēs augstskolā, iegūs skolotāja
mācības un atbalsts skolotāja darbam Latvijas skolās. Spēkus apvienojot, projektu īsteno Latvijas Universitāte,
kvalifikāciju
atbalstu
savai
Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte,
Izglītības unun
zinātnes
ministrija,
kā arīprofesionālajai
nodibinājums
Iespējamā misija. Projekta “Mācītspēks” pamatā
ir otrā līmeņa
augstākās profesionālās
izglītības
programma
izaugsmei.
Pieteikšanās
ilgs līdz
šī gada
11.
„Skolotājs”, kas ir darba vidē balstītas studijas un ko izstrādājusi Latvijas Universitāte kopā ar Liepājas
maijam.
Universitāti un Daugavpils Universitāti. Šī programma ir viena no jaunās pedagogu izglītības sistēmas studiju
programmām Eiropas Sociālā fonda projektā “Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju
virziena “Izglītība, pedagoģija un sports” studiju programmas” (Nr. 8.2.1.0/18/I/004).

2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā “Skolotājs”, kas ir daļa no projekta
“Mācītspēks”, tiek aicināti pieteikties mērķtiecīgi un motivēti dažādu jomu profesionāļi –
programmētāji, statistiķi, tulki, grāmatveži, pētnieki u.c. profesiju pārstāvji -, kuri līdz 2020.
gada jūnijam būs ieguvuši augstāko vai 2. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un vēlas apgūt
skolotāja profesiju. Pēc atlases katram no 100 topošajiem skolotājiem tiks piedāvāts darbs tam
piemērotākajā skolā, ņemot vērā skolas atrašanās vietu, skolēnu vecumu u.c. kritērijus.
“Pirmo reizi Latvijas skolotāju izglītības vēsturē tiks īstenota darba vidē balstīta pieeja
studijām,” norāda jaunās 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas „Skolotājs”
vadītāja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes asociētā
profesore Ieva Margeviča-Grinberga: “Simts projekta dalībniekiem projekta laikā būs iespēja
attīstīties par kompetentiem skolotājiem – skolotājiem līderiem. Ceram, ka projekta rezultātā
Latvijas skolas iegūs motivētus un uzņēmīgus mācību procesa ekspertus jeb tā saucamos
“teacherpreneur”.
Pieteikšanās ilgs līdz šī gada 11. maijam. Reģistrācijas anketa, kā arī sīkāka
informācija par projekta nosacījumiem un atlases procesu atrodama:
http://macitspeks.lv/
Projekta “Mācītspēks” ilgums ir 2 gadi. Jau pirmajā projekta gadā tā dalībnieki uzsāks atalgotu
darbu kādā no Latvijas skolām un paralēli iegūs skolotāja kvalifikāciju, studējot Latvijas
Universitātes, Liepājas Universitātes un Daugavpils Universitātes kopīgi izstrādātajā darba vidē
balstītajā 2. līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā “Skolotājs” un saņemot
mācību stipendiju. Papildus studiju un darba procesam topošais skolotājs saņems atbalstu no
“Mācītspēks” komandas un pieredzējušiem kolēģiem skolās.
Otrajā projekta gadā, dalībnieki, turpinot darbu skolā, saņems atbalstu pašizaugsmei un
profesionālai pilnveidei – sevis un citu vadības, komandas, saskarsmes u.c. prasmju attīstībai.
Projekta rezultātā skolās nonāks 100 jauni un prasmīgi skolotāji, kas papildinās un stiprinās jau
esošo Latvijas skolotāju pulku.

