Pielikums Nr.7
Izglītības kvalitātes valsts dienesta
2017.gada 15.marta iekšējiem noteikumiem Nr.18
„Valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu,
valsts un pašvaldību izglītības iestāžu
vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas metodika”
Kompetences „Orientācija uz attīstību” vērtējuma apraksti
Kompetences definīcija: apzināti analizē personīgās stiprās un vājās puses, lai noteiktu attīstības vajadzības un uzlabotu
personīgo un iestādes sniegumu. Īsteno attīstības vajadzības, pamatojoties ne tikai uz darba devēja iniciatīvu, bet arī pašmācības ceļā.
Ekspertu komisija izmanto izglītības iestādes vadītāja NEVIS sniegto komentāru par kompetenci „Orientācija uz attīstību” viņa
profesionālajā darbībā. Kompetence skaidro, kāda rīcība no izglītības iestādes vadītāja tiek gaidīta. Kompetence raksturo izglītības iestādes
vadītāja uzvedības jeb rīcības modeļus tipiskās darba situācijās.
Lai novērtētu izglītības iestādes vadītāja kompetenci, izglītības iestādes vadītāja personīgo attīstības vajadzību īstenošana tiek vērtēta
kopsakarībā ar attīstības vajadzību īstenošana izglītības iestādē.




Kompetences vērtēšanas procesā ņem vērā:
personāla kvalifikācijas atbilstību;
personāla profesionālās kompetences pilnveides atbilstību;
personāla dalību profesionālās kompetences pilnveides pasākumos.

Vērtējums
Teicami

Ļoti labi

Labi

Apraksts
Definē personiskos attīstības mērķus, balstoties uz izglītības iestādes attīstības mērķiem. Izmanto pārmaiņas kā iespēju attīstīt
vai iegūt jaunas prasmes un zināšanas. Seko līdzi procesiem ārējā vidē, lai laikus plānotu un īstenotu jaunu kompetenču,
prasmju un zināšanu ieguvi. Iegūst papildu zināšanas ne tikai savas darbības jomā. Veicina personāla vispusīgu attīstību
izglītības iestādes mērķu sasniegšanai. Veic profesionālās pilnveides vispusīgu un jēgpilnu izvērtēšanu. Veicina jauniegūto
prasmju un zināšanu iekļaušanu ikdienas darbā. Personālam tiek nodrošināti regulāri psihoemocionālās higiēnas pasākumi.
Izvirza izaicinošus mērķus un standartus savai darba izpildei, lai sekmētu profesionālo izaugsmi. Aktīvi un pastāvīgi pilnveido
savas profesionālās prasmes un personiskās īpašības. Uzņemas darbus, kas veicina izaugsmi. Atbalsta personāla mērķtiecīgu un
jēgpilnu dalību profesionālās kompetences pilnveides pasākumos.
Izmēģina jaunus mācīšanās paņēmienus, lai veicinātu savu un citu attīstību. Pilnvērtīgi izmanto mācīšanās iespējas darba
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situācijās. Pilnveido darba veikšanas paņēmienus un papildina zināšanas savas darbības jomā. Pastāvīgi analizē savu darbību
un lūdz citiem atgriezenisko saiti, lai noskaidrotu trūkumus un iespējas pilnveidot darba izpildi. Nodrošina personāla
kvalifikācijas un profesionālās kompetences pilnveides atbilstību normatīvo aktu prasībām.
Jāpilnveido
Formāli analizē savu darbību, bet neveic izmaiņas savā profesionālajā darbībā.. Izmanto mācīšanās iespējas, taču neizrāda
personīgo iniciatīvu orientācijā uz attīstību un necenšas profesionāli pilnveidoties pašmācības ceļā. Izprot atbilstības
normatīvajiem aktiem nozīmi.
Neapmierinoši Neapzinās savas vājās puses, neatzīst, kad uz tām norāda. Neizmanto attīstības iespējas un nemeklē tās.
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