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Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena
"Izglītība, prasmes un mūžizglītība" 8.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt
kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības saturu" (turpmāk – atbalsta
mērķis) 8.3.1.1. pasākumu "Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības
satura aprobācija un ieviešana"
Projekta īstenošanas laiks 2016. gada 17. oktobris – 2021. gada 16. oktobris
Programma, fonds

Partneri

Valsts izglītības satura centrs
Valkas novada dome (67 pašvaldības, augstskolas)
Līgums noslēgts 27.03.2017.

Projekta mērķis

Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju
atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību satura
ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē.
Valsts izglītības satura centrs (VISC), pedagogi ‒ vispārējās izglītības
pedagogi visās izglītības pakāpēs un mācību priekšmetos, t.sk. speciālās
izglītības skolotāji un speciālie pedagogi, kā arī augstskolu akadēmiskais
personāls un izglītojamie visās izglītības pakāpēs.
1. Mācību satura izstrāde
2. Mācību satura ieviešanai nepieciešamo mācību un metodisko līdzekļu
izstrāde un aprobācija.
3. Mācību un metodisko līdzekļu izglītojamajiem ar garīgās attīstības
traucējumiem izveidošana.
4. Diagnostikas instrumentu izstrāde.
5. Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izstrāde un
īstenošana.
6. Mācību satura aprobācijas un ieviešanas nodrošināšanas pasākumu
organizēšana Latvijā.
7. Informācijas un publicitātes nodrošināšana.
8. Projekta vadības un īstenošanas nodrošināšana.
Projekts paredz piecos gados izveidot atbalsta mehānismus skolām un
skolotājiem, pašvaldībām un vecākiem sekmīgai mācīšanas pieejas maiņai pāreja uz pilnveidotu mācību saturu un tam atbilstošu mainītu mācīšanas
pieeju, lai rezultātā skolēni attīstītu dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas,
prasmes un attieksmes. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija iesaistīta kā pilotskola
3 izglītības pakāpēs. Ir izveidotas 4 pedagogu komandas - administrācijas
komanda (2 pedagogi), sākumskolas komanda (6), pamatskolas komanda
(5), vidusskolas komanda (4). Iesaistītie pedagogi iesaistās apmācībās,
praktiski iepazīstas ar jaunajām mācību metodēm, pārbauda jauno pieeju
savā darbā. Pedagogu komandām notiek nodarbības pēc kurām jāpārnes
jaunās metodes savā skolā.

Projekta specifiskā
atbalsta mērķa grupa
Aktivitātes

Projekta ieviešana

Projekta kopējās
attiecināmās izmaksas

Projekta kopējais finansējums: 13 960 884 EUR.
ES fondu līdzfinansējums: 11 866 751 EUR.
Nacionālais publiskais finansējums: 2 094 133 EUR
Sadarbības partnerim nav paredzēts finansējums.
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Atbildīgais – skolas direktore
Lilita Kreicberga, 26540200, lilita.kreicberga@valka.lv
Par projektu: www.skola2030.lv

