Jaunā mācību gada aktualitātes.
Ieteikumi pilnveidotā mācību satura un
pieejas īstenošanai
Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntars Catlaks,
Skola2030 diagnostikas izstrādes vadītājs Pāvels Pestovs,
Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja Zane Oliņa
2019.gada 21.augusts

Jaunā mācību gada aktualitātes

Mācību valoda (grozījumi
esošajos noteikumos)
Pamatizglītībā pakāpeniski no 2019.gada 1.septembra:
• no 1. līdz 6. klasei mazākumtautību izglītības programmā mācību
satura apguvi valsts valodā nodrošina ne mazāk kā 50 % apmērā no
kopējās mācību stundu slodzes mācību gadā;
• no 7. līdz 9. klasei izglītības programmā mācību satura apguvi valsts
valodā nodrošina ne mazāk kā 80 % apmērā no kopējās mācību
stundu slodzes mācību gadā:
1.-7.klasē 2019.gada 1.septembrī, 8.klasē – 2020.gada 1.septembrī, 9.klasē –
2021.gada 1.septembrī.

Vispārējā vidējā izglītībā pakāpeniski tiek izbeigta mazākumtautību
programmu īstenošana un notiek pāreja uz izglītības programmām,
kas tiek īstenotas latviešu valodā, vienlaikus saglabājot iespēju
izglītības programmās papildus iekļaut mācību priekšmetus, kas
saistīti ar mazākumtautības dzimto valodu un ar mazākumtautības
identitāti:
10.un 11. klasē – 2020. gada 1. septembrī, bet attiecībā uz mācību satura apguvi
12. klasē – 2021. gada 1. septembrī.

Valsts pārbaudījumi 2019/2020

•
•
•
•
•

3. un 6. klases diagnosticējošie darbi -2020. gada februārī – martā.
11. klases diagnosticējošie darbi fizikā un ķīmijā – 2020. gada aprīlī.
Visu svešvalodu centralizētie eksāmeni - 2020. gada martā.
Centralizētie eksāmeni un eksāmeni par pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības apguvi - 2020. gada maijā – jūnijā.
9. klašu skolēniem 2019./2020. mācību gadā eksāmenos, izņemot
eksāmenus valodu mācību priekšmetos, gan materiāla valoda, gan arī
eksāmena kārtošanas valoda ir latviešu valoda.

Arī 2019./2020. mācību gadā turpināsies sadarbība ar portālu
Uzdevumi.lv, un 6. klases diagnosticējošo darbu dabaszinībās būs
iespējams kārtot tiešsaistē.
Lai paaugstinātu drošību eksāmena materiāla neizpaušanā, paredzēts
valodu centralizētā eksāmena mutvārdu daļas materiāla piegādi papīra
formātā aizstāt ar piegādi elektroniskā formā, rakstīšanas daļas laikā to
ievietojot Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā.
Lai optimizētu centralizēto eksāmenu darbu vērtēšanu, 2019./2020.
mācību gadā plānots fizikas, ķīmijas, latviešu valodas un svešvalodu
centralizēto eksāmenu darbu atsevišķu daļu vērtēšanu organizēt
tiešsaistē.

Atbalsts skolēnu spēju un talantu
attīstīšanai
• 15 valsts mācību priekšmetu olimpiādes, no
tām sešas novada posma
olimpiādes tiešsaistē (ekonomika,
ģeogrāfija, ķīmija, latviešu valoda un
literatūra, vēsture, fizika).
• 5 reģionālās skolēnu zinātniskās pētniecības
darbu konferences 2019. gada februārī un
noslēguma pasākums/konference 2019.
gada aprīlī.
• Latvijas izlašu dalība vismaz 10
starptautiskajās olimpiādēs un vismaz 4
zinātniskās pētniecības darbības konkursos –
izstādēs.

Interešu izglītība

• Notiek gatavošanās XII Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
2020. gada 6.-12. jūlijā, Rīgā.
• Turpināsies 2017. gadā iesāktā Latvijas valsts
simtgadei veltītā pasākumu cikla
“Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu
maratons” īstenošana. 2019. gada rudenī
notiks profesionālās izglītības iestāžu
audzēkņu pašpārvalžu līderu salidojums un
tiks organizēti pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides kursi pilsoniskās
līdzdalības un patriotisma audzināšanā.

2019.gada augustā pašvaldībām
jauns finansējums Tehnoloģiju gada
īstenošanai un Fizikas gada
aktivitāšu turpināšanai 2019./2020.
mācību gadā!
• Pašvaldības, kurām ir apstiprināti
projekta atbalsta pasākumu plāni, līdz
20.09.2019. var iesniegt papildu
finansējuma pieprasījumu:
- jaunu speciālistu (ne pedagogu)
piesaistei datorikas un fizikas mācību
stundās (t.sk. laborantu);
- papildu pedagogu darbam ar
skolēniem;
- jaunām interešu izglītības
programmām;
- mācību vizīšu īstenošanai - mācību
satura apguvei.
Papildus informācija pašvaldību koordinatoriem 26.08.2019

Paveiktais 98 izglītības
iestādēs
- Piesaistīti laboranti 25
izglītības iestādēs
- Īstenoti 47 robotikas
pulciņi
- 72 skolās papildu fizikas
apguve talantīgiem
bērniem un tiem, kam
nepieciešams papildu
atbalsts
- Mācību vizītes uz
augstskolām un zinātnes
centriem

Profesionālā izglītība

•

Turpinās profesionālās izglītības satura reforma, kuras ietvaros
jau izstrādāti un pabeigti 19 profesionālās kvalifikācijas
eksāmeni (PKE), un jaunajā mācību gadā plānots pabeigt darbu
pie PKE 54 profesionālās izglītības programmām.

•

Turpinās modulāro profesionālo izglītības programmu (MIP)
izstrāde un ieviešana. Pabeigtas MIP 59 profesionālajām
kvalifikācijām. 2019./2020. gadā plānots izstrādāt programmas
vēl 56 profesionālajām kvalifikācijām.

•

2019./2020. gadā profesionālās izglītības iestādes varēs iekļaut
savās mācību programmās darbu ar 102 simulācijas iekārtām,
no kurām 85 jau piegādātas 29 izglītības iestādēm un 17 tiks
piegādātas līdz septembra beigām.

•

Pēc vispārējās vidējās izglītības standarta apstiprināšanas, tiks
izstrādāti jauni noteikumi par profesionālo vidējo izglītību.

Speciālā izglītība
No 2019. gada 1. septembra stāsies spēkā MK
grozījumi noteikumos Nr.709 "Noteikumi par
pedagoģiski medicīniskajām komisijām”,
turpmāk paredzot, ka izglītības iestādes varēs
laikus nodrošināt atbalsta pasākumus mācību
procesā izglītojamajiem ar speciālām
vajadzībām.
Jaunais regulējums nosaka valsts un pašvaldību pedagoģiski
medicīnisko komisiju informācijas sistēmas saturu, tās
izveidošanas, uzturēšanas un aktualizācijas kārtību, tostarp
informācijas par izglītojamajam izsniegtā atzinuma nodošanu
Valsts izglītības informācijas sistēmai.

Mācību satura un pieejas
pilnveide

Obligātā mācību satura ietvars

Mācību saturā – uzsvars uz padziļinātu
izpratni, kopsakarību veidošanu.
Saturs veidots pēctecīgi un saskaņoti no
pirmsskolas līdz vidusskolai, domājot par
sasniedzamo rezultātu skolēnam un
saskaņots ar vienotām lielajām idejām katrā
mācību jomā.

Mērķis:
kompleksa prasme, lietpratība, pārnese.

Pirmsskola
2019./2020. mācību
gadā pirmsskolas
izglītībā tiks uzsākta
pilnveidotā mācību
satura un pieejas
īstenošana
atbilstoši Ministru
kabineta 2018. gada
21. novembra
noteikumiem Nr. 716
“Noteikumi par valsts
pirmsskolas izglītības
vadlīnijām un
pirmsskolas izglītības
programmu paraugiem”.

Pamatizglītība

•

Ministru kabineta
2018. gada
27. novembra noteikumi
Nr. 747 “Noteikumi par
valsts pamatizglītības
standartu un
pamatizglītības
programmu
paraugiem” paredz sākt
ieviest pilnveidoto
mācību saturu 2020.
gada 1. septembrī 1.,
4. un 7. klasē.

•

Turpinās kritēriju izstrāde
padziļinātai jomu
apguvei.

Vidējā izglītība

Ministru kabineta
noteikumu projekts
„Noteikumi par
valsts vispārējās
vidējās izglītības
standartu un
vispārējās vidējās
izglītības
programmu
paraugiem” (VSS474) ir iesniegts
apstiprināšanai
Ministru kabinetā.

VISC papildu atbalsts pedagogu
profesionālajai pilnveidei
• VISC īsteno pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides kursus 13 dažādās
programmās – prioritāri pašvaldību
mācību jomu koordinatoriem visās
mācību jomās, arī teātra mākslas
skolotājiem. Detalizēta informācija:
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/pedprofpilnve
ide/info.shtml.
• Kursi notiek sadarbībā ar Latvijas
Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju
centru, Rēzeknes Tehnoloģiju augstskolu,
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju,
Latvijas Kultūras akadēmiju un biedrību
"Izglītības iniciatīvu centrs".

Pilnveidoto mācību saturu un
pieeju ieviesīs pakāpeniski

