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LP piemēra apraksts/vizītkarte 
Pedagogs (vārds, uzvārds)  

Vita Audere 

Zinātniskais/akadēmiskais grāds 

(ja piemērojams) 

Bakalaurs 

Klase/klašu grupa (ja 

piemērojams) 

Tehnikums 

Mācību priekšmets (ja 

piemērojams) 

Praktiskās mācības ēdienu gatavošanā un konditorejas izstrādājumu gatavošanā 

Izglītības iestāde Smiltenes tehnikums 

Novads Smiltenes novads 

Kontaktinformācija (e-pasts, 

tālrunis) 

avokadis@inbox.lv 

+37126498133 

Labās prakses piemērs LLP-LdV- VETPRO-2009- LV- 349 „Autentiskā mācību metode profesionālajā izglītībā”. 

LP piemēra mērķis/uzdevumi 2008. gada janvārī ar Lauku profesionālās izglītības biedrības starpniecību tika uzsākta “SUNRISE” projekta “Skolotāju un instruktoru 

motivāciju un prasmes paaugstināšana uz sabiedrībā balstītām zināšanām: autentiskā mācīšanās; agrāk gūto kompetenču attiecināšana uz 

profesionālo izglītību, praktisko mācību instruktoru apmācība” īstenošana. Projekta vadītājs IMDA (Murcias Lauksaimniecības un 

pārtikas zinātnes attīstības institūts), Spānija. 

Projekta mērķis: Inovāciju ieviešana pavāru (ēdienu gatavošanas) programmās. 

Projekta dalībnieki: Somjia (Zviedru institūts, Vasa, Tālākizglītības un attiecības servisa departaments), Nīderlande (Vellangtonas 

koledža), Bulgārija (Fonds, Zemes resursu ienākumi, Plovdiva). Latviju pārstā Europea Latvija, Lauku profesionālās izglītības biedrības 

13 izglītības iestādes, kurās sagatavo ēdināšanas servisa speciālistus: 

Bebrenes Profesionālās visusskola 

Valsts SIA "Buldutu Dārzkopības vidusskola" 

Ērgļu arodvisusskola 

Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikums 

Smiltenes tehnikums 

Skrundas arodvisuskola 

Saulaines Profesionālās visusskola 

Lūznavas Profesionālās visusskola 

Rēzeknes Profesionālās visusskola 

Rīgas Pārtikas ražotāju visusskola 

Valmieras pārtikas ražotāju visusskola 

Vīšķu Profesionālās visusskola 

Vecbebru Profesionālās visusskola 

Smiltenes tehnikumu šajā projektā pārstāv skolotāja Vita Audere 

mailto:avokadis@inbox.lv
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Iesaistīto skolēnu (grupa, klase) 

raksturojums (ja piemērojams) 

Dažādos veidos motivēt  audzēkņus mācīties. 

Sekmēt audzēkņu prasmju un iemaņu  ēdienu gatavošanā , viesu uzņemšanu un apkalpošanu izaugsmi, teorētisko zināšanu pielietošanu 

praktiskajā darbā. 

Smiltenes tehnikumā portfolio ieviesti visos ēdināšanas pakalpojumu kursos–173 izglītojamie. 

Viesnīcu pakalpojumu kursos – 29 izglītojamie. 

Izglītojamie labprāt ievieš portfolio un pilnveido. 

Strukturēts LP piemēra apraksts Diemžēl pašreizējās mācību programmās vispārizglītojošo priekšmetu tēmas nav saistītas ar profesiju. 

Esošās situācijas analīze – kādas mācību metodes no jau pielietotajām var izmantot autentiskajā mācīšanā. 

Kādā virzienā un kādā pakāpē reāli iespējams realizēt mācību priekšmetu integrāciju: 

prakses un teorijas integrācija, 

vispārizglītojošo priekšmetu un profesijas priekšmetu integrācija, 

Kā panākt, lai audzēkņi teorijas stundās no pasīviem klausītājiem kļūtu par aktīviem mācību procesa dalībniekiem. 

Cik lielā mērā un kā reāli iespējams mācību stundās izmantot informācijas tehnoloģijas – datoru, interneta resursus, multimediju projektoru. 

Ieteikumi un secinājumi par portfolio nepieciešamību ( mape, kurā audzēkņi savāc un apkopo savus darbus). 

Portfolio jāveido visos mācību priekšmetos ar mērķi profesijas priekšmetu savstarpējā integrācija: uzdevuma izpilde vienā mācību 

priekšmetā atkarīga no uzdevumu izpildes pārējos mācību priekšmetos. Lai to izdarītu ļoti svarīga ir skolotāju savstarpējā sadarbība, 

zināšanas par citiem mācību priekšmetiem un mācību procesa plānošana. Jautājums – kā to visu semestra vai mācību gada beigās novērtēt. 
Portfolio sastāv no vairākām daļām: 

1. profesijas standarts; 

2. vadlīnijas portfolio veidošanai; 

3. radošā profesionālā darbība; 

4. audzēkņa sasniegumi; 

5. ārpusskolas aktivitātes; 

6. pārskats par praktisko darbību; 

7. portfolio izvērtēšana. 

Ieteicams veidot digitālo portfolio, jo tas audzēkņiem būtu interesantāk, attīstītos datorlietošanas prasmes.  

Instrumentārijs 

 

Eksperti no Holandes Peter de Wit un Jaap Iversen iepazīstina ar Nīderlandes izglītības sistēmu un autentiskā mācību metodes pieredzi 

Vellangtonas koledžā, kur tā tiek pielietota jau vairākus gadus. Ar labām sekmēm koledžā tiek izmantots digitālais portfolio. Nīderlandē 

portfolio apliecina studentu profesionālo un sociālo kompetenču izaugsmi. Students pats pilnībā atbild par savu mācību procesu, skolotājs ir 

tikai konsultants un padomdevējs.  

Apliecinošie dati, fakti un 

piemēri (ja piemērojams) 

Projekta rezultātu izplatīšana: 

www.ergliarods.lv 

www.skrundasavs.lv 

www.smiltenestehnikums.lv 

www.vprv.lv 

www.vecbebri.lv 

 

http://www.ergliarods.lv/
http://www.skrundasavs.lv/
http://www.smiltenestehnikums.lv/
http://www.vprv.lv/
http://www.vecbebri.lv/


 

 Projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”  

                                                     Vienošanās Nr.2009/0196/1DP/1.2.2.1.5/09/IPIA/VIAA/001 

3 

 

Sasniegtais rezultāts 

 

Smiltenes tehnikumā portfolio ieviesti visos ēdināšanas pakalpojumu kursos–173 izglītojamie. 

Viesnīcu pakalpojumu kursos – 29 izglītojamie. 

Izglītojamie labprāt ievieš portfolio un pilnveido. 

 

Sadarbība Projektā piedalījās vairākas  izglītības iestādes, tad dalījāmies pieredzē. 

 

LP piemēra izmantošanas 

iespējas 

Ieviest  portfolio  citos mācību priekšmetos. 

Cita būtiska informācija Censties piedalīties projektos un izmantot mācību procesā inovatīvās mācību metodes. 

Datums 25.03.2011. 

 


