
 
Projektu konkurss 

“Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā” 

 

Ja kādas Rīgas pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības pedagogi kopā īsteno 

kompetenču pieejas ieviešanu savā pirmsskolā, vēlas ko jaunu apgūt un virzīties 

uz kādu grūti sasniedzamu mērķi savā pirmsskolas izglītības iestādē, aicinām 

piedalīties Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektā “Atbalsts 

kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā”. 

Norises laiks Projekta mērķis 

2021. gada 1. novembris līdz 2022. gada 

31. maijs.  
 

Sniegt atbalstu kompetenču pieejas 

īstenošanai pirmsskolā un veicināt 

pedagogu mērķtiecīgu profesionālo 

pilnveidi. 

Ieguvumi Darba formas klātienē un attālināti 

o apzinātas pedagogu profesionālās 

pilnveides vajadzības pirmsskolā;  

o analizēti dati no nodarbību vērošanas 

un/vai bērnu mācīšanās rezultāta vai 

snieguma; 

o izstrādāta un saskaņota pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveides 

programma sadarbībā ar RIIMC; 

o ievadlekcijas,  

o praktiskās nodarbības, 

meistarklases,  

o radošās darbnīcas,  

o pieredzes stāsti,  

o semināri,  

o nodarbību vērošana un 

analīze,  



o plānotas un īstenotas pedagogu prasmju 

attīstošas un sadarbību veicinošas 

profesionālās pilnveides aktivitātes; 

o kolēģu sniegta atgriezeniskā saite par 

ietekmi uz praktisko darbību ar bērniem; 

o apkopoti ieguvumi un secinājumi 

tālākajai rīcībai projekta īstenošanas 

laikā un pēc tās. 

o mācīšanās grupas, 

metodiskās dienas,  

o muzejnodarbības,  

o mācīšanās pilsētvidē vai 

ārpus telpām,   

o konsultācijas. 

Projekts sastāv no 3 posmiem: Informatīvais seminārs par projektu 

1. posms - projektu pieteikumu 

konkurss,  

2. posms - projektu īstenošana, 

3. posms - noslēguma forums “Izglītība 

izaugsmei 2022”. 

Tiek plānots oktobra sākumā. Informācija 

sekos. 

  

  

Pieteikumu iesniegšana līdz 2021. gada 20. oktobrim elektroniski, nosūtot uz 

e-pastu: sandra.graudina@riga.lv, e-pasta tēmā norādot “Pieteikums 

projektam “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā””. 

Nolikums 

1.pielikums 

2.pielikums 

         Pretendenta Projekts ir atbalstāms, ja tā aktivitātes mērķtiecīgi tiek 

virzītas kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā, izglītojot pedagogus un 

īstenojot aktivitātes katru mēnesi projekta darbības laikā. 

          Projekta pieteikumam iesniedzamie dokumenti: 

• projekta pieteikums (1. pielikums); 

• projekta budžeta tāme (2. pielikums). 

 

           Papildus informācija: Sandra Graudiņa, e-pasts: 

sandra.graudina@riga.lv; tālr. 67105540, Daina Keidāne, e-pasts: 

daina.keidane@riga.lv, tālr.67105550.  
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