
Darbinieku kompetenču pārvaldība organizācijā 
(t.sk. skolā) attīstības risinājumu identificēšanai

ERAF ''Informācijas sistēmu modelēšanas principu piemērošana strukturētai un mērķtiecīgai 
kompetenču pārvaldībai‘’

Dace Namsone

Rīga, 28.05.2019.



Plāns diskusijai

• Kompetenču pārvaldība

• Kompetenču vērtēšana

• Kompetenču pārvaldības digitālie risinājumi



Bērtule et al., 2019

▪ Autori: D. Bērtule, I. Dudareva, D. Namsone, L. Čakāne, A. Butkēviča

▪ Mērķis: izstrādāt skolotāju snieguma vērtēšanas ietvaru 

▪ Metode: zinātniskās literatūras analīze, ekspertu fokusgrupa, 
darbnīcas

▪ Secinājumi: identificētas un aprakstītas 5 skolotāju kompetenču 
kategorijas un to 13 kritēriji. Katrs kritērijs aprakstīts 5 snieguma 
līmeņos. 

▪ Radītais produkts: matrica skolotāju snieguma vērtēšanai. Balstoties 
uz matricu, tiek izstrādāti skolotāju snieguma vērtēšanas instrumenti, 
piemēram, testi

▪ Publikācija tika prezentēta Starptautiskajā Tehnoloģiju, izglītības un 
attīstības konferencē (INTED’2019) Valensijā, Spānijā 

Skolotāju snieguma vērtēšanas ietvars, 21. gadsimta prasmju

mācīšanas atbalstam
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Tiešsaistes testu izstrāde un validēšana skolotāju 
kompetences vērtēšanai 

• Autori: A. Butkēviča, I. Dudareva, D. Namsone, U. Zandbergs, L. Čakāne, D.
Bērtule

• Mērķis: skolotāju zināšanu un pārliecību testa izstrādes un validēšanas 
gaitas apraksts 

• Metode: Testu saturiskā izstrāde balstās uz zinātniskās literatūras analīzi un 
skolotājam nepieciešamo kompetenču ietvaru 

• Secinājumi: validēšanas rezultāti rāda, ka testi ir potenciāli rīki skolotāju 
profesionālās pilnveides vajadzību identificēšanā un plānošanā

• Publikācija tiks prezentēta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas rīkotajā 
konferencē SABIEDRĪBA.INTEGRĀCIJA.IZGLĪTĪBA

Butkēviča et al., 2019



I Kompetenču pārvaldība



Skolotāju vērtēšanas sasaiste ar skolas mērķiem: 
teorētiskais konstrukts

Phases of competence management process and their outcomes:
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Piemēri ideālajiem profiliem pret skolas mērķi





Jautājumi diskusijai

• Kā identificēt svarīgāko, kas ne tikai raksturos skolotāja kā 
savas organizācijas nozīmīga elementa vērtību organizācijas 
mērķu sasniegšanā, bet ļautu  nākotnē droši un stabili 
novērtēt un attīstīt kompetences?

• Kā identificēt svarīgāko, kas ne tikai raksturos skolotāja nozīmi skolas 
mērķu sasniegšanā, bet ļautu nākotnē novērtēt un attīstīt viņa 
kompetences? 

• Kā nodrošināt atbalstu kompetenču pārvaldības procesam, 
ieviešot pārmaiņas skolu praksē? 



II Kompetenču vērtēšana



Kompetenču vērtēšana



Interconnected Model of Professional Growth

(Clarke and Hollingsworth 2002)



Student Outcomes

Topic Specific Professional Knowledge & Skills Instructional strategies, content
representations, student understandings, science practices and habits of mind

Teacher Professional Knowledge Bases

Assessment Pedagogical Knowledge of Students     Curriculum

Teaching Practice PCK&S –
planning, enactment, and
reflection within context

Amplifi
-ers and
Filters

Context

Influencers: beliefs, orientations, 
prior knowledge and experiences

Subject
Matter
Knowledge

Content

Consensus PCK Model (adaptēts pēc Berry, Nilsson, Van Driel & Carlson, 2017).



Selected category - criteria framework for teaching 
performance to develop 21st century skills
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Skolotāja kompetences struktūra un vērtēšana







Snieguma līmeņa apraksts (Piemērs)
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Skolotāju stundu vērošanas rezultāti pa 
līmeņiem  



4 skolotāju grupu identificēšana 



Jautājumi diskusijai

• Kā ieinteresēt skolotāju pašu iedziļināties viņa darba profesionālajā 
vērtēšanā, lai saskatītu tieši viņam profesionālākos attīstības 
risinājumus? Kādi rīki būtu piemērotākie tieši šim mērķim?

• Kā ieinteresēt skolotāju iedziļināties viņa darba profesionālā 
vērtēšanā, lai kopīgi saskatītu viņam piemērotus, individuālus 
profesionālās attīstības risinājumus? Kādi rīki būtu piemērotākie šim 
mērķim?

• Kā mainīt skolu vadītāju domāšanu, lai ieraudzītu katra individuālā 
skolotāja profesionālās attīstības vajadzības un palīdzētu tās 
realizēt? Kā paaugstināt skolu vadītāju profesionālo varēšanu 
darbināt kompetenču vērtēšanas instrumentus? Vai risinājums ir šos 
instrumentus vienkāršot, tos piemērojot esošajai kvalifikācijai? Kā 
pilnveidot vērtēšanas procesu, lai uzlabotu vērtēšanas objektivitāti?



III Digitālie risinājumi kompetenču 
pārvaldībai



Jautājumi diskusijai

• Kā iespējams personalizēt profesionālās pilnveides piedāvājumu 
nākotnē?  

• Vai kompetenču pārvaldības procesā var izmantot digitālos 
risinājumus? Kādi būtu veiksmīgākie digitālie risinājumi kompetenču 
pārvaldībai – skolotājam, skolas vadītājam, pašvaldībai, valstij? 


