
MŪSDIENĪGS, KVALITATĪVS UN UZ DARBA TIRGŪ AUGSTI NOVĒRTĒTU
PRASMJU ATTĪSTĪŠANU ORIENTĒTS IZGLĪTĪBAS PIEDĀVĀJUMS
Tēmas domu rosināšanai Labās prakses piemēri Problēma Risinājumi

Pilnveidotā mācību satura un
pieejas efektīva īstenošana

➢ 55 tūkst.no pašvaldības skolām
kompetenču pieejas realizācijai

➢ Nodarbības organizēt
ārpusklases, piemēram ejot
lauka vidē, dabā

➢ PII sprīdītis - ekoskola, daudzas
nodrošina lauka vidē

➢ 32 tūkst.Eur no 55 tūkst.EUR tiek
novirzīti Alūksnes pilsētas skolām.

➢ Ir jāpaiet laikam, lai varētu veikt
secinājumus par kompetenču
izglītību.

➢ Finansējumu dalīt ne tikai pēc
skolēnu skaita, bet ņemt vērā arī to
ka interaktīvā tāfele izmaksā vienād
neatkarīgi no skolēnu skaita klasē

➢ Pašvaldībai uzturot skolu ir
jānodrošina nepieciešamā
tehniskā bāze, nevis skolām
jāizmanto kompetenču izglītības
ieviešanai nepieciešamais
finansējums

Kvalitatīva pirmsskolas
izglītības nodrošinājums

➢ Bērnu asistenti PII Sprīdītis. ➢ Bērni atrodas visu dienu vienā
telpā, nav iespējams izvēdināt
telpas

➢ Pagastu grupiņās trūkst bērnu, lai
izveidotu pilnas pirmskolas
grupiņas

➢ Trūkst psihologu, logopēdu
pedagogu palīgi un citu speciālistu

➢ Vairākas pirmskolas iestādes tiek
vasarā slēgtas gan uz mēnesi gan
visu vasaru (4 skolas)

➢ Nepieciešams atbalsts
personālam, grūti nodrošināt
vienam darbiniekam pilnu slodzi

➢ Asistenti nepieciešami
profesionāli un kvalificēti nevis
bērna vecāki

➢ Piedāvāt vecākiem iespēju
nodrošināt bērnu pieskatīšanu
citā dārziņā

Izglītības iestāžu
nodrošinājums ar
mūsdienīgas un kvalitatīvas
izglītības īstenošanai
nepieciešamajiem resursiem,
mācību vidi un infrastruktūru.

➢ ➢ Lielai daļai iestāžu ir sliktā stāvoklī
vai nav vispār ventilācijas sistēmu

➢ Lauku teritorijās ir slikts interneta
pārklājums. Skolām nav iespējams
kvalitatīvi nodrošināt digitālos
materiālus, jo interneta ātrums
neļauj vienlaicīgi vairākiem

➢ Nepieciešams kvalitatīvs un ātrs
interneta nodrošinājums

➢ Pie izglītības iestādēm izveidot
mūsdienīgas āra vides klases (ar
nojumi, soliem, galdiem u.c.
materiāliem)

➢ Nepieciešams atbalsts skolēniem



Prioritārie pasākumi. pieslēgties.
➢ Mēbeles skolās ir fiziski un morāli

novecojušas

ar viedierīču nodrošinājumu uz
“laiku”, ja piemēram, salūzt
dators

➢ Skolu mēbelēm jābūt mobilām un
transformējamām atbilstoši tēmai
un mācību priekšmetam

Karjeras izglītības jautājumi ➢ “ Ēnu dienas” ➢ ➢ Atbalsta speciālistiem pievienot
karjeras konsultantus un apvienot
abas darba funkcijas

➢ Piedāvāt iespēju skolēniem
praktizēties pie darba devējiem
reālā darba vidē


