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Atbalsts pirmsskolām un skolām
pilnveidotā mācību satura un pieejas

īstenošanai
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Atbalsts mācību 
procesa īstenošanai

Skola vietējā kopienā

• Kādos prioritārajos virzienos, cik efektīvi un kādiem mērķiem izmantojam
profesionālās pilnveides resursus un iespējas? 

• Kāds ir interešu izglītības piedāvājums – daudzveidība, līdzsvars, kas
iesaistās?

• Kāda ir dažādu pilsētas/novada līmeņa izglītības/kultūras/sporta pasākumu
mērķi, saturs, pievienotā vērtība katram bērnam un jaunietim?

• Kādus skolu kvalitātes rādītājus izmantojam kādiem mērķiem?

• …



12/5/18

3

Atbalsts mācību procesa īstenošanai – pirmsskolās. 
Ieteikumi
• Aprīkots dators un projektors katrā pirmsskolas grupiņā; jaudīgs, uzticams internets. 
• Mācību līdzekļi - attīstošas spēles, kluči, trauki, skaitāmais materiāls, burti, grāmatas, 

krāsas, veidošanas materiāli, mūzikas instrumenti, materiāli darbībai telpās un pagalmā. 
Iespēja tekoši papildināt izejmateriālus un resursus mācību gada laikā.

• Daudzfunkcionālas telpas un mēbeles - viegli pārvietojami galdi, krēsli un plaukti, kurus 
var savienot un izvietot pēc vajadzības; pārvietojamās sienas telpas sadalīšanai; tāfele (ja 
iespējams, arī pagalmā); atpūtai matrači, saliekamās gultas, pufi, paklāji, u.tml.

• Rotaļu laukumi fiziskām aktivitātēm, aktīvai atpūtai.
• Virsdrēbju un apavu žāvēšanas iekārta.
• …

Atbalsts mācību procesa īstenošanai – skolās/visiem. 
Ieteikumi
• Mācību līdzekļu, tai skaitā, digitālu nodrošinājums. 
• Piekļuve digitāliem mācību līdzekļiem, informācijas resursiem - patstāvīgam

darbam, mācību darbībām klasē (piemēram, datoru noslodze/efektīva
izmantošana/piekļuve visiem mācību priekšmetiem, jaudīgs interneta pieslēgums
lielam lietotāju skaitam, kopēšanas iespējas).

• Mācību jomām specifisks aprīkojums un mācību palīglīdzekļi.
• Mācību aktivitātes skolā un ārpus skolas. 
• Daudzfunkcionālas telpas un mēbeles.
• Iespējas/aprīkojums telpās un pagalmā fiziskām aktivitātēm, aktīvai atpūtai.
• Virsdrēbju un apavu žāvēšanas iekārta.
• …
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Atbalsts mācību procesa īstenošanai bērniem ar 
speciālajām vajadzībām. Ieteikumi
• Mācību līdzekļi un atbalsts – specifiski mācību līdzekļi, piemēram, zīmju 

valodā, pielāgotie  mācību līdzekļiem ar skaņu; attīstības centros rezerves 
rati vai staigulīšus brīvpiekļuvei mācību laikā; pielāgoti datori bērniem ar 
cerebrālo trieku (BCT); nodarbībām smilšu/mūzikas/mākslas terapijā 
(atkarībā pēc vajadzības); alternatīvās komunikācijas ierīces; pieejama
fizioterapija vai ārstnieciskā vingrošana.

• Mācību vide skolās - lifti, pacēlāji, uzbrauktuves, paplašinātas durvis, 
pielāgotas tualetes; viegli pielāgojami galdi; sensorās telpas dažādu maņu 
attīstīšanai; vingrošanas kabineti; izolētas atpūtas telpas skolēniem.

• …

Skola2030 atbalsta 
pasākumi
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Tuvākie atbalsta pasākumi pirmsskolām
• Pabeigtas mācības visu pirmsskolu vadības komandām (LU (RPIVA)).
• 397 pirmsskolu skolotāji pabeiguši e-kursu. E-mācību moduļi pirmsskolu skolotājiem 

pieejami pašmācībai februārī.
• Skola2030 konference par pirmsskolas mācību saturu un pieeju – martā. 
• Mācību jomu koordinatoru seminārs – aprīlī. 
• Uzsāktas, nākamgad turpināsies mācības 1200 pirmsskolu skolotājiem.
• Atbalsta materiāli pirmsskolām – mācību programma, metodiskie materiāli, mācību līdzekļu

paraugi – pakāpeniski martā, aprīlī.
• Vecāku informēšanas kampaņa – pavasarī.
• Domāt. Darīt. Zināt. – Skola2030 izdevums pirmsskolām, skolām un skolotājiem; vebināri

par aktuālām tēmām.

Tuvākie atbalsta pasākumi skolām
• Turpinās mācības visu skolu vadības komandām (LU). 
• Mācības 1200 tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem – no 2019.gada rudens. 
• Semināri mācību jomu koordinatoriem – aprīlī. 
• Atbalsta materiāli skolām:

• Mācību priekšmetu programmas, e-mācību moduļi pašmācībai – 2019.gada 
rudenī. 

• Mācību līdzekļu paraugi, mācību metodiskie līdzekļi – pakāpeniski 2020.gada 
pavasarī. 

• Domāt. Darīt. Zināt. – Skola2030 izdevums pirmsskolām, skolām un skolotājiem; 
vebināri par aktuālām tēmām; ieviešanas semināri reģionos katru pavasari.
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Skola2030 aptauja skolēniem
• Pieejama saitē https://edurio.com/skola2030,

• Papildu informācija: 
https://ej.uz/Skola2030_skolenuaptauja,

• Mērķauditorija: 7.-12.klašu skolēni,

• Aizpildīšanai nepieciešams autorizēties ar e-
klases vai mykoob skolēna pieejas kontu,

• Anektas aizpildīšanas termiņš: šī gada 31.decembris,

• Iegūtie dati tiks izmantoti, lai pilnveidotu skolām un 
skolotājiem topošos atbalsta materiālus, kā arī mācību 
līdzekļus skolēniem,

• Aicinām atbalstīt pētījumu, nosūtot šo informāciju 
Jūsu pašvaldības/pašvaldību apvienības skolām un 
aicinot skolotājus un skolēnu pašpārvaldi iesaistīties 
aptaujas popularizēšanā un aizpildīšanā. Papildu 
informācija tiks nosūtīta kopā semināra materiāliem.

PALDIES! 
zane.olina@skola2030.lv

www.skola2030.lv
facebook.com/Skola2030

www.draugiem.lv/Skola2030
#skola2030


