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Prasības pedagogu izglītībai un kvalifikācijai
•
•

•
•
•
•

Augstākā pedagoģiskā izglītība (akadēmiskā, profesionālā, 5.LKI,
6.LKI)
Augstākā un pedagoģiskā izglītība (augstākā izglītība nozarē un
sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko darbību, augstākā izglītība
nozarē un skolotāja kvalifikācija, iegūta darba vidē balstītu studiju
programmā)
Esošajiem skolotājiem prasības kvalifikācijai nemainās
Prasībās pedagogu izglītībai un kvalifikācijai esošie izņēmumi
saglabājas
Tiesības strādāt par pedagogu augstskolu akadēmiskajam
personālam (bez papildu pedagoģiskās izglītības ieguves, bet ar divu
gadu pedagoģisko pieredzi)
Pedagogiem cita mācību priekšmeta mācīšanai – studiju
programmas attiecīgās daļas apguve vai profesionālās
kompetences pilnveides kursi
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Kā iegūstama skolotāja kvalifikācija
,,Skolotājs»

Diploma pielikumā nodarbinātība

Izglītības zinātņu
studijas /4 gadi/

Darba vidē balstītas
izglītības zinātņu
studijas /1 gads
augstākā izglītība/
Īsā cikla programmas
Izglītības zinātņu
studijas /pirmsskola,
prof. ievirze, interešu
izglītība/

,,tiesības strādāt par
pedagogu’’
sertifikāts
Profesionālās
kompetences pilnveides
programma
/min 72h/

Studiju programmas
daļa pedagoģijā / min
2KP jeb 72h/
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Cita mācību priekšmeta mācīšanai

studiju programmas attiecīgās
studiju daļas apguve vai
profesionālās kompetences
pilnveides programma četru KP
vai 160h apjomā

profesionālās kompetences
pilnveides programma 72h
apjomā /kombinējot vai
komplektējot 36h trijos gados,
divi periodi/

Mācību priekšmetu vai moduli ir
tiesīgs īstenot arī pedagogs,
kuram ir atbilstoša izglītība
vismaz vienā modulī ietvertā
mācību priekšmetā

Pedagogi ar atbilstošu
kvalifikāciju darbam vidējās
izglītības pakāpē varēs mācīt arī
augstākā mācību satura apguves
līmeņa jeb padziļinātos kursus.
/Lēmumu pieņem izglītības
iestādes direktors/

augstskolu un koledžu
akadēmiskais personāls (bez
papildu pedagoģiskās izglītības
ieguves, bet ar divu gadu
pedagoģisko pieredzi)
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Vēstures skolotāja
kvalifikācija,
sociālo zinību
skolotāja
kvalifikācija
/sociālo zinātņu,
komerczinību un
tiesību tematiskās
grupas ar sociālā
un cilvēkrīcības
zinātņu jomu
saistītas studiju
programmas
daļas/

Kultūra un māksla

Mājturības un
tehnoloģiju
skolotāja
kvalifikācija vai ar
zinātnes nozari
saistīta kvalifikācija/
mākslas jomas
skolotāji,
inženierzinātnes un
tehnoloģijas,
dabaszinātnes,
matemātika un
informācijas
tehnoloģijas/

Sociālā un pilsoniskā

Sporta skolotāja
kvalifikācija
/skolotāja
kvalifikācija un
profesionālās
kompetences
pilnveides kursi
veselības mācībā
vai studiju
programmā apgūta
studiju programmas
daļa veselībā/

Dizains un tehnoloģijas

Kvalifikācija
atbilstoši mācību
priekšmetam vai
zinātnes
jomai/dzīvās dabas
zinātnes, fizikālās
zinātnes,
matemātika un
informācijas
tehnoloģijas
izglītības tematisko
grupu saistītie/

Sports un veselība

Dabaszinātnes

Prasības pedagogu izglītībai un kvalifikācijai
/jaunie mācību priekšmeti/

Attiecīgi vizuālās
mākslas, mūzikas,
literatūras skolotāja
kvalifikācija. Mācību
priekšmetam teātra
māksla – skolotāja
kvalifikācija un
profesionālās
kompetences
pilnveides kursi teātra
mākslā /Humanitārās
zinātnes un māksla ir
viena izglītības
tematiskā grupa/
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Prasības izglītības iestādes vadītājam

augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) pedagoģijā vai
izglītības zinātnēs

augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība)un pedagoģiskā
izglītība vai augstākās izglītības studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta
studiju programmas daļa vismaz divu kredītpunktu jeb vismaz 72 stundu apjomā

augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālā augstāko izglītība) un persona iegūst
pedagoģisko izglītību vai apgūst šo noteikumu 21.3.apakšpunktā minēto profesionālās
kompetences programmu pedagoģijā
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Pedagogu profesionālās kompetences
pilnveide
Profesionālās kompetences
pilnveide par tiesībām mācīt

• Pedagoģija
• Otrās svešvalodas skolotājs
• Pedagogi karjeras konsultanti /konsultēšana/

Profesionālās kompetences
pilnveides kursi /īsās programmas,
t.sk. digitālās prasmes/

• Kursi skolu vadības un skolotāju komandām
• Digitālās prasmes dažādu inovatīvu risinājumu apguvei
• Digitālās prasmes /online/ visu izglītības pakāpju un mācību jomu
skolotājiem /sāks īstenot 7.septembrī/

Finansējums metodiskā darba
nodrošināšanai

• Valsts ģimnāzijām /metodisks atbalsts reģiona izglītības iestāžu
pedagogiem/
• Profesionālās izglītības kompetences centriem /profesionālās izglītības
metodisko jomu darbības nodrošināšanai/
• Speciālās izglītības iestādes – AC /atbalsta sniegšanai skolotājiem, kuri
strādā ar bērniem ar speciālām vajadzībām/

7

Sadarbībā!
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