CURRICULUM VITAE
Helvijs Valcis (dzimis 1963.gada 14.jūnijā Rīgā)
Izglītība, zinātniskie grādi un nosaukumi
Skolvadības augstākās kategorijas direktors,
eksperts
Latvijas Universitāte – dr.paed. zinātniskais grāds
V.Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts –
matemātikas skolotāja diploms
Rīgas 1.vidusskola – diploms par vidusskolas
beigšanu
Darba pieredze
Liepājas pilsētas Domes Sociālo lietu, veselības un
sabiedriskās kārtības komitejas priekšsēdētājs
Liepājas pilsētas Domes Sociālo lietu komisijas
priekšsēdētājs
Liepājas pilsētas Domes deputāts
Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas direktors
Liepājas 1.ģimnāzijas direktors
Liepājas 1.vidusskolas direktors
Liepājas 1.vidusskolas matemātikas skolotājs
Cita nozīmīga pieredze
Eksperts Eiropas Komisijas Tematiskajā darba grupā
„Matemātikas, dabaszinātņu un tehnoloģiju
priekšmetu izglītība”, nominēts no Eiropas arodbiedrību
Izglītības komitejas ETUCE (www.csee-etuce.org)

1998.g.
1993.g.
1985.g.
1981.g.

no 2009.g.
no 2007.g.
no 2006.g.
no 2009.g.
no 2006.g.
no 1994.g.
no 1985.g.

no 2011.g.

Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministra
ārštata padomnieks

2010.-2011.g.

Starptautiskās izglītības organizācijas
Education International (www.ei-ie.org)
4.skolvadības seminārs Parīzē, nominēts no LIZDA

19.-20.10.2010.

Programmas „Iespējamā misija” valdes loceklis

no 2008.g.

ESF nacionālās programmas projekta „Mācību satura
izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas
un tehnoloģiju priekšmetos” skolotāju tālākizglītības
programmas izstrāde matemātikas komponentē – ISEC
sertifikāts par ārštata metodiķa statusu
2006.g.
Vispārējās izglītības kvalitātes novērtēšanas Valsts aģentūras
(VIKNVA) sertifikāts par vispārējās pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības iestāžu darbības un programmu īstenošanas
kvalitātes vērtēšanas eksperta statusu
2006.g.
VIKNVA sertifikāts par tālākizglītības programmu „Vispārējās
Izglītības iestādes darba organizācija”
2006.g.
VIKNVA skolu akreditācijas komisiju vadītājs un
eksperts

2005.-2009.g.

Izglītības attīstības centra (IAC) un ES Phare projekta
„Skolas kā daudzkultūru demokrātiskas kopienas attīstība”
darba materiālu sagatavošana un semināru vadīšana
2005.g.
Izglītības sistēmas attīstības projekta (ISAP)

sertifikāts par izglītības iestāžu ārējo vērtēšanu

2004.g.

Sertifikāts par programmas “Lasīšana un rakstīšana
kritiskās domāšanas attīstīšanai” trenera statusu

2001.g.

Sorosa fonda-Latvija programmas “Pārmaiņas
izglītībā” projekta “Lasīšana un rakstīšana kritiskās
domāšanas attīstīšanai” komandas loceklis,
projekta semināru vadītājs

1998.-2001.g.

IAC semināru cikla “Skolas attīstības plānošana”
vadītājs un darba mapes atbildīgais redaktors

1998.g.

Sorosa fonda-Latvija programmas “Pārmaiņas
izglītībā” projekta “Efektīva skola” komandas
loceklis, projekta semināru vadītājs

1995.-1997.g.

Komisiju priekšsēdētājs Liepājas Pedagoģijas
akadēmijā (LPA) kvalifikācijas, bakalauru un maģistra
darbu aizstāvēšanā

1996.-2006.g.

Maģistra darbu vadītājs LPA

1996.-2006.g.

Latvijas un Norvēģijas kopprojekts “Ģimnāzijas
direktoru izglītošana. Vadītāja loma.”

1996.-1997.g.

Liepājas pilsētas domes Izglītības komisijas
loceklis

2005.-2009.g.
1998.-2000.g.
1994.-1996.g.

Semināra “Kvalitāte darbībā” vadītāju sagatavošanas
seminārs Lielbritānijā

1995.g.

Stažēšanās Odenses ģimnāzijā Dānijā projekta
“Tempus” ietvaros

1994.g. X-XI

Valodu prasme
Latviešu valoda – dzimtā valoda, krievu valoda – ļoti labi,
angļu valoda – labi

