PILNVEIDOTĀ MĀCĪBU SATURA UN PIEEJAS IEVIEŠANA SKOLĀS / informācija 2018.gada 20.augustā
Skola2030 atbalsts izglītības iestādēm
Atbalsta veids
1. Dokumenti un
materiāli

Laika ietvars
Normatīvie dokumenti.

Valsts pamatizglītības standarts.
Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts.
Valsts pamatizglītības standarts un Vispārējās vidējās izglītības standarts tiek
apstiprināts Ministru kabinetā; apstiprināšanai virza IZM; izstrādā VISC
sadarbībā ar Skola2030.

Atbalsta materiāli.*

Informatīvie un
skaidrojošie materiāli.*

VISC virza pamatizglītības
standarta projektu
saskaņošanai IZM 2018.gada
augustā.
Vispārējās vidējās izglītības
projektu saskaņošanai IZM
virzīs 2018.gada rudenī.

Mācību priekšmetu programmu paraugi visos mācību priekšmetos.
Mācību priekšmetu programmu paraugus izstrādā Skola2030 saskaņā ar
Valsts pamatizglītības standartu un Vispārējās vidējās izglītības standartu.

Pieejami pakāpeniski, sākot no
2019.gada rudens.

Mācību līdzekļu paraugi.
Mācību līdzekļu paraugus izstrādā Skola2030 un sadarbības partneri –
Latvijas augstākās izglītības iestādes, Latviešu valodas aģentūra – saskaņā
ar Valsts pamatizglītības standartu un Vispārējās vidējās izglītības standartu
un paraugprogrammām.

Pieejami pakāpeniski, sākot no
2020.gada pavasara.

Citi metodiski atbalsta materiāli pedagogiem (par skolotāja lomu mācību
procesā, par skolēna lomu, par metodiskajiem paņēmieniem mācību jomās
un mācību priekšmetos, par caurviju prasmju attīstību, par skolēna snieguma
vērtēšanu, par plānošanas un sadarbības jautājumiem, par atbilstošas
mācību vides veidošanu u.c.).

Pieejami pakāpeniski, sākot no
2019.gada rudens.

Video resursi Skola2030 Youtube kanālā
https://www.youtube.com/skola2030.

Pieejami turpmāko projekta
laiku.

Skola2030 Ziņu izdevums skolām.
Pieteikties Skola2030 Ziņu izdevuma saņemšanai iespējams interneta vietnē
www.skola2030.lv ar pogu “Pieteikties jaunumiem” (pirmās lapas lejā).

Pieejams regulāri, sākot no
2018.gada februāra.

Digitālā mācību resursu krātuve.
Digitālā mācību resursu krātuve sniegs iespēju pedagogiem viegli piekļūt
mācību un metodiskajiem līdzekļiem, kā arī savstarpēji komunicēt un
apmainīties ar pašu veidotiem materiāliem.

No 2019.gada janvāra.
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Plānots, ka krātuvē būs piekļuve gan Skola2030 un sadarbības partneru
izveidotajiem mācību līdzekļiem un materiāliem, gan izdevēju un citu trešo
pušu radītajiem materiāliem.
Krātuvei varēs piekļūt ar Skola2030 interneta vietnes www.skola2030.lv
starpniecību.

2. Skola2030 un
sadarbības
partneru
īstenotās
profesionālās
pilnveides
aktivitātes

Mācības pilotskolu
komandām.

Cita informācija (raksti, intervijas, konferenču materiāli u.c.) Skola2030
mājaslapā www.skola2030.lv.

Pieejami turpmāko projekta
laiku.

Mācības 100 Skola2030 pilotskolu komandām.
Programmas apjoms un īstenotājs: 72 h; Skola2030.

No 2017.gada marta līdz
2019.gada jūnijam.

Papildus mācībām pilotskolām tiek organizēti arī aprobācijas semināri un
skolu vizītes par jauno mācību saturu un pieeju. Aprobācijas semināri un
vizītes notiek divas reizes gadā.
Mācības skolu vadības
komandām (t. sk. iestādes
vadītājs un vietnieki).

1600 pedagogi no visas Latvijas (skolas, kas nav projekta pilotskolas).
Programmas apjoms un īstenotājs: 36 h; Latvijas Universitāte (SIIC).

No 2017.gada augusta līdz
2019.decembrim.

Mācības valodu mācību
jomas pedagogiem par
digitālo Eiropas valodu
portfeli (EVP) un valodas
un satura integrēto apguvi
(CLIL).

Mācības 955 svešvalodu un latviešu valodas kā valsts valodas (LAT2)
pedagogiem no visas Latvijas digitālā EVP izmantošanai.
Programmas apjoms un īstenotājs: 12 h; Skola2030.

No 2017.gada jūlija līdz
2019.gada decembrim.

Mācības 45 dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, kuri plāno organizēt
pilnveidotā mācību satura apguvi kādā no svešvalodām CLIL.
Programmas apjoms un īstenotājs: 36 h; Latviešu valodas aģentūra.

No 2018.gada
novembra/decembra līdz
2019.gada martam.

Mācības pedagogiem, kuri
īsteno iekļaujošu izglītību.

Mācības 240 pedagogiem no visas Latvijas (40 no Rīgas, 40 no katra Latvijas
plānošanas reģiona) par iekļaujošās izglītības jautājumiem.
Programmas apjoms un īstenotājs: 24 h; Liepājas Universitāte.

No 2018.gada
septembra/oktobra līdz
2019.gada decembrim.

Mācības 99 speciālajiem pedagogiem, logopēdiem un psihologiem par
DIBELS Next komplekta izmantošanu, organizēšanu, norisi un izvērtēšanu.
Programmas apjoms un īstenotājs: 20 h; Latvijas Universitāte.

No 2019.gada janvāra līdz
2020.gada decembrim.

Piešķirts papildu finansējums projektam;
1200 pedagogi no visas Latvijas.
Programmas apjoms un īstenotājs: 36 h; Skola2030.

No 2019.gada rudens līdz
2020.gada jūnijam.

Mācības tehnoloģiju
mācību jomas
pedagogiem.
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E-mācību pašmācības
moduļi pedagogiem.

E-mācību moduļi pašmācībai visiem pedagogiem par pilnveidoto mācību
saturu, pieeju un tā ieviešanu.

Pakāpeniski no 2019.gada
rudens.

Informācijai par e-mācībām lūdzam sekot Skola2030 mājaslapā
www.skola2030.lv un Facebook www.facebook.com/Skola2030.
3. Informatīvie un
izglītojošie
pasākumi

Ieviešanas semināri
izglītības iestādēm, kas
nav projekta pilotskolas.

Ieviešanas semināri reģionos skolām, kas nav projekta pilotskolas.
Semināri notiek reizi gadā (pavasarī); 4 gadu periods.

No 2018.gada aprīļa.

Nākamie ieviešanas semināri plānoti 2019.gada pavasarī. Informācija
par semināriem tiks nosūtīta izglītības pārvaldēm/nodaļām.
Ieviešanas semināri
pašvaldību mācību jomu
koordinatoriem.

Semināri pašvaldību deleģētajiem mācību jomu koordinatoriem visās mācību
jomās par aktualitātēm saistībā ar pilnveidoto mācību saturu un pieeju.
Semināri notiek vismaz reizi gadā; 5 gadu periods.

No 2017.gada novembra.

Nākamie semināri plānoti 2018.gada oktobrī un 2019.gada pavasarī.
Semināri izglītības
pārvaldēm.

Vismaz reizi pusgadā plānotas tikšanās ar pašvaldību izglītības jomas
vadības pārstāvjiem un/vai izglītības speciālistiem.

Turpmāko projekta laiku.

Projekta konferences.

Projektā katru gadu ir plānotas 2 konferences izglītības speciālistiem,
pedagogiem un izglītības rīcībpolitikas veidotājiem un īstenotājiem par
jautājumiem, kas saistīti ar pilnveidoto mācību saturu, pieeju un tā ieviešanu.

No 2017.gada aprīļa.

Nākamā konference “Lietpratība pamatizglītībā” notiks 2018.gada
27.septembrī Rīgā (informācija par konferences tiešraidi būs pieejama
www.skola2030.lv).
*Informācija par atbalsta, informatīvajiem un skaidrojošajiem materiāliem būs pieejama Skola2030 interneta vietnē www.skola2030.lv.
Cits pieejamais atbalsts pirmsskolas izglītības iestādēm
4. Citas
pieejamās
profesionālās
pilnveides
aktivitātes

Mācīšanās konsultantu
sagatavošana reģiona
vajadzībām.

Piešķirts valsts budžeta finansējums VISC 2018.gadam; mācību turpinājums
pagājušā gada 2 grupām (36 h) un 4 jaunas grupas (72 h); īstenotājs: VISC.
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Vairāk informācijas: VISC.
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