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Par 2019./2020. mācību gadā plānotajiem atbalsta pasākumiem

pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai

Valsts izglītības satura centra (turpmāk – VISC) īstenotais ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” jeb
Skola2030 pateicas par līdzšinējo sadarbību un jūsu atbalstu ceļā uz pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu
vispārējā izglītībā.

Šajā vēstulē informējam par aktualitātēm un pasākumiem, kurus organizēsim tuvākajā laikā.

1. Mācību programmas un mācību līdzekļi pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai

Lai piedāvātu atbalstu pirmsskolu un skolu skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai, Skola2030
veido mācību programmu paraugus. Šo programmu atvēršana notiek tiešsaistes vebināros, pēc kuriem programmas
pieejamas skolotāju lietošanai Skola2030 mācību resursu krātuvē. Pašlaik ir publicēta pirmsskolas mācību
programma, kā arī mācību un metodiskie  līdzekļi programmas īstenošanai dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju
mācību jomās. Pārējo mācību jomu mācību līdzekļi pirmsskolai, kā arī pamatizglītības mācību priekšmetu programmu
paraugi tiks pakāpeniski publicēti mācību resursu krātuvē (www.mape.skola2030.lv ) un būs pieejami skolotājiem.

1. Atbalsta pasākumi pirmsskolām

2019. gada 11. novembrī tiks atvērta  papildus pieteikšanās profesionālās kompetences pilnveides A programmas
mācībām - “Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu bērnu lietpratības attīstībai”. Jaunas, pēdējo grupu, mācības notiks,
sākot no 2020.gada janvāra līdz 2020.gada aprīlim.

Mācību dalībnieki var būt pirmsskolas pedagogi: 

kuri vēlas labāk izprast pilnveidotās pirmsskolas izglītības vadlīnijas un mācību pieeju; 
kuri strādā ar 5-6 gadus veciem bērniem, un nav iesaistījušies jaunā satura un pieejas aprobācijā un nav
piedalījušies profesionālās kompetences pilnveides programmā pirmsskolu izglītības iestāžu vadītājiem, kuru
īstenoja Latvijas Universitāte sadarbībā ar Skola2030.

 No vienas pirmsskolas izglītības iestādes var pieteikties 2-3 pārstāvji. Mācības notiks reģionos.   

Mācību ietvaros paredzētas 4 mācību dienas klātienē un patstāvīga mācīšanās e-vidē. Mācību noslēgumā,
piedaloties klātienes mācībās, izpildot patstāvīgos darbus e-vidē, pedagogi saņems apliecību par 36
stundu profesionālās pilnveides programmas apguvi. 
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Pieteikšanās  VISC mācību e-vidē no 2019 gada 11. novembra: https://talakizglitiba.visc.gov.lv. Pieteikšanās tiks
slēgta, kad grupā būs noteikts dalībnieku skaits.

Lūdzam ņemt vērā, ka mācību organizētāji nesedz dalībnieku ceļa izdevumus un ēdināšanu.

Atgādinām, ka pirmsskolu skolotājiem ir pieejams pašmācības e-kurss: https://talakizglitiba.visc.gov.l￼Šis kurss ir
paredzēts ikvienam pirmsskolas skolotājam, kurš vēlas labāk izprast jaunās pirmsskolas izglītības vadlīnijas un
 mācību pieeju. Kursā ir septiņi temati. Katrā tematā ir dalībniekam sasniedzamie rezultāti, uzdevumi, mācību
materiāli un jautājumi refleksijai. Kursu var apgūt vienatnē vai kopā ar kolēģiem. Izglītības iestādes vadība šo
pašmācības kursu var izmantot, lai organizētu kopīgas mācības skolotājiem. Kursā ir septiņi temati. Katrā tematā ir
dalībniekam sasniedzamie rezultāti, uzdevumi, mācību materiāli un jautājumi refleksijai. Kursu var apgūt vienatnē vai
kopā ar kolēģiem. Izglītības iestādes vadība šo pašmācības kursu var izmantot, lai organizētu kopīgas mācības
skolotājiem.

1. Mācības tehnoloģiju mācību jomas skolotājiem

No 2019. gada 23. septembra tehnoloģiju mācību jomas skolotājiem ir iespēja pieteikties profesionālās kompetences
pilnveides A programmas 36 stundu mācībām - “Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide tehnoloģiju mācību
jomas pedagogiem.”

Mācību mērķis ir sagatavot tehnoloģiju mācību jomas skolotājus pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanai. Uz
mācībām tiek gaidīti skolotāji, kuri šobrīd pamatizglītības posmā (7.-9.kl.) māca mājturību un tehnoloģijas vai
datoriku/informātiku un nav bijuši iesaistīti pilnveidotā mācību satura un pieejas aprobācijā.

Mācību laikā skolotājiem būs iespēja: 

iepazīties ar pilnveidotā mācību satura un pieejas akcentiem tehnoloģiju mācību jomā;

iepazīties ar Skola2030 ietvaros izveidotajiem mācību priekšmetu programmu paraugiem un mācību
materiāliem, gūt ieskatu to saturā, uzbūvē un lietošanas iespējās; 
praktiski veikt uzdevumus ar uzsvaru uz idejas koncepta izstrādi, izstrādes procesa plānošanu un vērtēšanu,
ietverot caurviju prasmes;
apgūt un izmēģināt dažādas skolotāju sadarbības formas.

No vienas  izglītības iestādes aicinām pieteikties ne vairāk kā 2-3 tehnoloģiju mācību jomas skolotājus (vēlams –
viens vai divi skolotāji, kuri šobrīd māca mājturību un tehnoloģijas, un viens skolotājs, kurš māca
datoriku/informātiku).  

Mācību ietvaros paredzētas 4 mācību dienas klātienē (1 diena mēnesī 4 mēnešus) un patstāvīga mācīšanās.
Mācības notiks Rīgā, Liepājā, Jēkabpilī un Rēzeknē. Šobrīd ir iespēja pieteikties mācībām Rīgā un Liepājā,
pieteikšanos nākamajām grupām izsludināsim  2020.gada janvārī.

Skolotāji, kuri būs piedalījušies klātienes mācībās un izpildījuši patstāvīgos darbus, mācību noslēgumā saņems
apliecību par 36 stundu profesionālās pilnveides programmas apguvi.  

 Sekojiet informācijai www.skola2030.lv un Skola2030 Facebook lapā https://www.facebook.com/Skola2030/.  Ja
rodas papildu jautājumi, lūdzam rakstīt e-pastu uz info@skola2030.lv vai zvanīt pa tālruni 66051907.

Lūdzam ņemt vērā, ka mācību organizētāji nesedz dalībnieku ceļa izdevumus un ēdināšanu.

1. Vidējās izglītības mācību satura ieviešanas semināri

Skola2030 organizēs mācību satura ieviešanas atbalsta seminārus, kuru mērķis ir palīdzēt skolām  izprast jauno
vidējās izglītības modeli, ņemot vērā konkrēto skolu skolēnu vajadzības, intereses, vecāku viedokli un skolas
iespējas. Konsultatīvie atbalsta semināri notiks Rīgā šī gada novembrī un decembrī. Dalībai semināros aicināsim visu
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Latvijas skolu, kuras īsteno vispārējās vidējās izglītības programmas, vadības komandu pārstāvjus.

1. Turpinās mācību satura un pieejas aprobācija skolās

Turpinās mācību satura un pieejas aprobācija skolās. Šajā mācību gadā Skola2030 turpinās sadarbību ar pilotskolām,
aprobējot pilnveidotā mācību satura ieviešanu, kā arī mācību līdzekļus un padziļināto kursu programmas vidusskolai.
Īpašu uzmanību pievērsīsim pilnveidotā mācību satura un pieejas labās prakses piemēru apzināšanai un
popularizēšanai. Uzsākot jauno mācību gadu, pilotskolas izvirza prioritāros mērķus skolēnu mācīšanās uzlabošanai
un sistemātiski strādā, lai tos īstenotu, tostarp kopīgi plāno mācību saturu skolas līmenī un aprobē mācību līdzekļus.
Pilotskolu skolotāji šī gada novembrī, decembrī un nākamā gada pavasarī piedalīsies aprobācijas semināros, kas
notiks pilotskolās,  un pilotskolas apmeklēs Skola2030 kuratori.

1. Seminārs pašvaldību izglītības jomu vadītājiem un speciālistiem – 15.oktobrī

       Lūdzam rezervēt laiku - šī gada 15.oktobrī Rīgā (Bellevue Park Hotel Riga,  Slokas iela 1) notiks seminārs
pašvaldību izglītības jomas vadītājiem un izglītības speciālistiem.  Ņemot vērā, ka septembrī tika apstiprināts jaunais
vispārējās vidējās izglītības standarts, pašvaldībām kopā ar izglītības iestādēm būs jāpieņem būtiski lēmumi, lai
izveidotu izsvērtu izvēļu grozu piedāvājumu vidusskolās, tādēļ viens no būtiskākajiem dienas kārtības jautājumiem
būs par vidusskolas modeli un tā ieviešanu dažāda lieluma skolās. Iepazīstināsim arī ar jautājumiem, kas  saistīti ar
mācību darba organizāciju pirmsskolās un skolās.

1. Semināri pašvaldību mācību jomu koordinatoriem

Arī šajā mācību gadā notiks Skola2030 organizētie semināri mācību jomu koordinatoriem (turpmāk – MJK), kuri savā
administratīvajā teritorijā vada, virza, koordinē un atbalsta sadarbību starp attiecīgajā mācību jomā iesaistītajiem
mācību priekšmetu pedagogiem. Plānojot nākamo MJK semināru saturu, ņemsim vērā, ka ir tādi MJK, kuri ir
apmeklējuši VISC organizētos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus savas jomas satura
īstenošanai.

Aicinām jūs mudināt MJK aktīvi sadarboties ar  savu jomu skolotājiem, informēt tos par aktualitātēm un nodot tālāk
iegūtās zināšanas, lai veidotu arī viņu dziļāku izpratni par pilnveidoto mācību saturu un pieeju katram savā mācību
jomā.

Aicinām pārliecināties, ka esat nominējuši savas administratīvās teritorijas MJK katrā mācību jomā, kā arī nosūtījuši
šo informāciju VISC. Informācija par plānotajiem semināriem un to saturu tiks sūtīta individuāli nominētajiem MJK.
Atgādinām, ka MJK ir pieejama informācija un materiāli Moodle vidē.

MJK semināru norises datumi un plānotā mērķauditorija:

17.oktobrī: Valodu mācību jomas koordinatori (svešvaloda)*;

     Sociālās un pilsoniskās mācību jomas koordinatori;

23.oktobrī: Pirmsskolas un sākumskolas mācību jomu koordinatori;

24.oktobrī: Dabaszinātņu mācību jomas koordinatori;

                     Matemātikas mācību jomas koordinatori.
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*Seminārā plānots runāt un strādāt ar materiāliem svešvalodu apguvei, tāpēc aicināsim MJK pārstāvjus, kas
pašvaldībās un to apvienībās atbild par svešvalodu mācīšanu vai par visu valodu jomu kopumā.

Valodu mācību jomas (iekļaujot informāciju par latviešu valodu un literatūru), tehnoloģiju mācību jomas, kultūras
izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomas un veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas koordinatoru
semināri plānoti novembra beigās vai decembra sākumā, precīzi to norises laiki tiks izsludināti rudens otrajā pusē.

Ja rodas papildus jautājumi par MJK semināru saturu un norisi, lūdzam rakstīt e-pastu uz miks.dzenis@skola2030.lv

1. Konference par vērtībām izglītībā

Kā vērtības skolā un klasē palīdz īstenot mācību saturu un pieeju, un par skolas kā organizācijas lomu vērtību
iedzīvināšanā un uzturēšanā bērnos un jauniešos – par to šoruden gaidāmajā Skola2030 konferencē par vērtībām
izglītībā “Pasaule skolā-skola pasaulē”, kas notiks 2019.gada 3.oktobrī Jelgavas kultūras namā.

Šobrīd reģistrācija uz konferenci noslēgusies. Papildu informācija par konferenci https://www.skola2030.lv/lv/
konference. Konferenci varēs vērot tiešraidē Skola2030 Facebook kontā no plkst. 10.00 līdz 17.00
https://www.facebook.com/Skola2030/). Tiešraides programma apskatāma šeit: http://bit.ly/konf_tiesraides_
programma

1. Papildu Skola2030 informācijas saņemšanas iespējas

Aicinām pašvaldības informēt savas skolas par iespējām saņemt vērtīgu informāciju par aktualitātēm saistībā ar
pilnveidoto mācību saturu un pieeju - tas veicinātu skolu izpratni un gatavību to īstenot. Piemēram, šajā rudenī ir
pilnveidota Skola2030 mājas lapa – ar plašāku un dziļāku saturu – aicinām ar to iepazīties www.skola2030.lv

Skola2030 ziņu izdevums “Domāt.Darīt.Zināt.”

Ziņu izdevuma mērķis ir iepazīstināt galvenokārt skolotājus un izglītības nozares profesionāļus ar pārmaiņām
vispārējās izglītības sistēmā, ar mūsdienīgas pedagoģijas pamatnostādnēm, noderīgiem metodiskiem paņēmieniem,
kā arī labās prakses piemēriem no pirmsskolām un skolām, kas jau īsteno pilnveidoto mācību pieeju.

Līdzšinējie ziņu izdevuma numuri:

Nr.1. Par skolotāja lomu un teātra mākslu: https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/skola2030-zinu-
izdevums-1

Nr.2. Par vērtēšanu skolā un pirmsskolā: https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/skola2030-zinu-
izdevums-2

Nr.3. Par Valsts pamatizglītības standartu un 7 mācību jomām: https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/
domatdaritzinatjanvaris-2019-specializlaidums-par-pamatizglitibas-standartu

Nr.4. Par starpdisciplināru mācību procesu u.c.: https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/februaris-2019

Nr.5. Par satura plānošanas principiem vidusskolā: https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu- izdevums/aprilis-2019

Nr.6. Ieteikumi, kā sagatavoties pārmaiņām pirmsskolā un skolā; par prasmi lasīt, rakstīt un rēķināt    
pirmsskolā:https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/domatdaritzinatjunijsjulijs-2019-specializlaidums-par-
pirmsskolu

Nr.7.Pieredzes stāsti: 2 skolas, 8 pirmsskolas darbinieki: https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/augusts-
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2019

Jaunākos Ziņu izdevumus iespējams saņemt, piesakoties Skola2030 jaunumiem vietnē: https://www.skola2030.lv/lv
Tāpat aicinām pašvaldības pievērst skolu uzmanību ziņu izdevuma PDF formāta versijai, kuru iespējams arī izdrukāt
(https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-lapas)

Skola2030 vebināri

Turpināsim arī šajā mācību gadā tiešraidīt par aktualitātēm saistībā ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju Skola2030
YouTube kanālā. Tuvākie vebināri plānoti par pamatizglītības mācību priekšmetu programmu paraugiem. Sekojiet
informācijai Facebook un mūsu mājas lapā www.skola2030.lv

Visu vebināru ieraksti ir pieejami Skola2030 YouTube kanālā, un tos iespējams noskatīties atkārtoti.

Uz veiksmīgu sadarbību šajā mācību gadā!

Projekta vadītāja

V.Kakse
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