«Atbildes uz aktuālajiem
jautājumiem»
vadītāja, Inita Juhņēviča
18.06.2020.

Pēc iepriekšējās kursu dienas
Jautājumi un precizējumi:
1. Licencēšanas un akreditācijas kārtība, pārejot uz jaunā satura
ieviešanu.
2. Pašnovērtējuma ziņojums – izglītības iestādei ir viens pašnovērtējuma
ziņojums nevis dažādas pašnovērtējuma ziņojuma redakcijas.
3. IKVD kursos ir iespējams:
•
fokusēties uz izglītības iestāžu reģistrācijas, licencēšanas,
kvalitātes novērtēšanas , nodrošināšanas un tiesiskuma
jautājumiem, ne tik lielā mērā uz metodiskajiem un
didaktiskajiem aspektiem;
•
metodisks un didaktisks atbalsts ir pieejams ESF projekta
PuMPuRS mājas lapā pieejamajos metodiskajos atbalsta
līdzekļos un darbnīcās pedagogiem.
4. Izglītības kvalitātes valsts dienests sniegs papildus metodisku atbalstu
pilsētu/novadu izglītības darba speciālistiem kursos gada otrajā pusē.
5. Skola2030 ir pieejama sadaļa «Biežāk uzdotie jautājumi» par jaunā
satura ieviešanu, tiek plānots, ka šāda sadaļa būs pieejama arī IZM
mājas lapā.

Kursu dienas saturs

“Izstrādātie grozījumi 11.09.2018. MK noteikumos Nr. 569
“Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un
profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās
kompetences pilnveides kārtību”»
Uzdotie jautājumi ir par:
- MK noteikumu grozījumu projekta saturu;
- Par pedagogiem nepieciešamo izglītību un kvalifikāciju jaunajos
mācību priekšmetos;
- Konkrētiem gadījumiem, kur nepieciešama konsultācija, vai
pedagoga izglītība un kvalifikācija dod tiesības mācīt konkrētu
mācību priekšmetu;
- Pedagogiem nepieciešamo profesionālās kompetences pilnveides
kursu piedāvājumu un prasībām, lai pedagogi varētu veikt savu
darbi profesionāli;
- Īpatnībām, kas skar pedagogiem nepieciešamo izglītību un
kvalifikāciju interešu izglītībā.
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Kursu dienas saturs

“Vērtēšanas kārtības izstrādes pamatprincipi izglītības
iestādē”
Uzdotie jautājumi ir par:
- vērtēšanas kārtības izveides pamatprincipiem un
tiesiskajiem aspektiem, kurus nepieciešams ņemt vērā;
- vērtēšanas kārtības detalizācijas pakāpi un kā tieši vērtēt
konkrētus izglītojamo mācību sasniegumus;
- izmaiņām vērtēšanā, kas skar jaunā satura ieviešanu un ar
to saistītajiem papildinājumiem/izmaiņām vērtēšanas
kārtībā:
- Vērtēšanas biežumu, semestra un gada vērtējumu
izlikšanu
- Vērtēšanas uzlabošanas kārtību
- Vērtējumu i/ni izmantošanu turpmāk
- Ieraksta n/v izmantošanu u.c.
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Kursu dienas saturs

“Diferenciācija, individualizācija un personalizācija”
Uzdotie jautājumi ir par:
- Jēdzienu dažādo definējumu un izpratni;
- Metodiskajiem ieteikumiem, īstenojot mācību darba
diferenciāciju, individualizāciju un personalizāciju
vispārējā izglītībā un speciālās izglītības programmās;
- Plānotajām pārmaiņām kvalitātes vērtēšanā attiecībā uz
mācību darba diferenciāciju un individualizāciju.
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Izglītības kvalitātes valsts dienests
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 14, Rīga, LV-1050
Tālr. +371 67222504, fakss +371 67228573, e-pasts:
ikvd@ikvd.gov.lv, www.ikvd.gov.lv
Twitter konts: @IKVD_gov_lv
Uzticības tālrunis: +371 67358075 (automātiskais atbildētājs)
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