Kursi
«Izglītības iestādes darbības tiesiskie pamati»

2020.gada 6.novembris

6.novembra darba kārtība

10.30 – 10.45 Ievads, individuāli veicamie uzdevumi, kursu noslēgums 3.decembrī
10.45 – 11.30 2020.gada 6.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.618
Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu
institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu
vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība
Inita Juhņēviča, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja
11.30 – 11.45 Pārtraukums
11.45 – 12.45 Izglītības iestādes pašvērtēšana:
• Jomas «Iekļaujoša vide» kritēriji un to pašvērtēšana
• Jomas «Atbilstība mērķiem» kritēriji un to pašvērtēšana
• Sagatave izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumam pēc
2020./2021.māc.g.
Rolands Ozols, Izglītības kvalitātes valsts dienesta Kvalitātes
novērtēšanas departamenta direktors
12.45 – 13.00 Pārtraukums
13.00 – 14.00 Izglītības iestāžu aktuālie jautājumi Izglītības kvalitātes valsts
dienestam, atgriezeniskā saite par iepriekšējiem uzdevumiem
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Kopējais kursu «Izglītības iestādes
darbības tiesiskie pamati» saturs

1.
2.

3.

Kvalitātes vērtēšanas sistēma izglītībā (Ministru kabineta noteikumi,
akreditācijas norise un ekspertu darbs, dokumentu izpēte pirms
akreditācijas, akreditācijas ziņojums)
Pašvērtēšanas kārtība izglītības iestādē, sākot ar 2020./2021.māc.g.
• Pašvērtēšanas principi, metodes un pašnovērtējuma ziņojums
• Jomas “Atbilstība mērķiem” kritēriju pašvērtēšana
• Jomas “Kvalitatīvas mācības” kritēriju pašvērtēšana
• Jomas “Iekļaujoša vide” kritēriju pašvērtēšana
• Jomas “Laba pārvaldība” kritēriju pašvērtēšana
Aktualitātes izglītības iestāžu darbības tiesiskuma un izglītības
kvalitātes jautājumos:
• Vispārējās izglītības licencēšanas aktualiātes
• Audzināšanas darba plānošana, īstenošana un izvērtēšana izglītības
iestādē
• Pedagogiem nepieciešamā izglītība, profesionālā kvalifikācija un
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtība
• Vērtēšanas kārtības izstrādes pamatprincipi izglītības iestādē
• Mācību snieguma vērtēšanas veidi, formas un metodes
• Mācību procesa diferenciācija, individualizācija un personalizācija
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Individuāli veicamie uzdevumi
līdz 27.novembrim
1. Saite uz uzdevumiem https://forms.gle/9b7Hjmk5t3cP4Ufq9
2. Uzdevumos sniegtās atbildes tiks analizētas un
apkopotā/vispārinātā veidā tiks izmantotas arī kursu dienā
3.decembrī.
3. Kursu noslēdzošā diena ir tiešsaistes konference «Izglītības
kvalitātes monitorings vispārējā izglītībā 2020 – 2023»,
kas notiks 3.decembrī.
4. Kursu dalībnieki apliecības saņems pa pastu, tādēļ
reģistrējoties 3.decembrim būs jānorāda pasta adrese, uz
kuru nosūtīt apliecību.
5. Pilsētu / novadu izglītības speciālisti ir aicināti dalībai
tiešsaistes kursos «Pašvaldības funkcijas un darbība,
īstenojot tiesiskuma pārraudzību izglītībā». Pieteikšanās
kursiem, sākot ar 13.novembri, kursu dienas
19.novembris, 27.novembris, 3.decembris, 11.decembris.
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Kursu materiāli izglītības iestāžu
vadītājiem
1. 6.novembra kursu dienas materiāli tiks publicēti dienesta
mājas lapā www.ikvd.gov.lv sadaļā Aktualitātes 16.novembrī.
2. Līdz 16.janvārim – dienesta mājas lapā www.ikvd.gov.lv
sadaļā aktualitātes.
3. Sākot ar 17.janvāri – materiāli tiks klasificēti un būs pieejami
sadaļā «Izglītības iestādēm» gan ar informatīvajām / uzziņu
lapām, gan papildināti ar informatīvajiem video un
prezentācijām no kursiem.
4. 2021.gada prioritāte darbā ar izglītības iestāžu vadītājiem
«Demokrātiskas pārvaldības īstenošana izglītības iestāžu
darbībā».
5. 2021.gadā dienests plāno vadīt jaunus kursus vispārējās
izglītības iestāžu vadītājiem un vietniekiem, lai sniegtu
atbalstu līderības un vadības jautājumos, izglītības iestādes
pašvērtēšanā un pašnovērtējuma ziņojuma izveidē pēc
2020./2021.māc.g. Plānotais kursu norises laiks – marts
(tiešsaistes konference), jūnijs, augusts, septembris,
oktobris.
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Citi pieejamie resursi kvalitātes
vērtēšanā
• Atbalsta materiāls pašvērtēšanai izglītības iestādē
ar detalizētiem kvalitātes līmeņu aprakstiem,
skaidrojumiem (projekts, pieejams IKVD tīmekļa
vietnē)
• Metodika – līmeņu apraksti (tiek izstrādāti būs
pieejami 2020.gada decembrī)
• Jēdzienu glosārijs izglītības kvalitātes vērtēšanai
(būs pieejams 2020.gada novembrī)
• Informatīvie materiāli par katra kritērija vērtēšanu
(būs pieejami 2020.gada novembrī)

6

Izglītības

kvalitātes valsts dienests
Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050.
Tālr.: +371 67222504, e-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv,
www.ikvd.gov.lv
Uzticības tālrunis: +371 67358075 (automātiskais
atbildētājs)
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