
PILNVEIDOTĀ MĀCĪBU SATURA UN PIEEJAS IEVIEŠANA PIRMSSKOLĀS LATVIJĀ 
Skola2030 atbalsts pirmsskolas izglītības iestādēm

Aprobācijas 
semināri un skolu 

vizītes pilotskolām 
(t. sk. pirmsskolām)
2017. gada oktobris - 
2020. gada oktobris. 

Semināri un vizītes 
par jauno mācību 
saturu un pieeju 

divreiz gadā 3 gadu 
garumā.

Valsts pirmsskolas 
izglītības vadlīnijas

2018. gada martā 
projektu izstrādājis 
VISC sadarbībā ar 

Skola2030.
Vadlīnijas 

apstiprināšanai MK 
iesniedz IZM.

Mācības visu Latvijas 
pirmsskolu vadībai

(t.sk. iestādes vadītājs un 
metodiķis)

2018. gada janvāris – 2018. 
gada decembris.

1090 pedagogi visā Latvijā 
(skolas, kas nav projekta 

pilotskolas;
36 stundas/katrā, 

īsteno: LU (RPIVA)).

Semināri pašvaldību mācību jomu 
koordinatoriem pirmsskolas un 

sākumskolas jautājumos 
2017. gada novembris - 2021. gads.

Semināri vismaz vienu reizi gadā, 5 gadu periods.

Mācības pirmsskolu un 
sākumskolu pedagogiem

(Īsteno: Skola2030).

Seminārs pašvaldību izglītības 
jomas vadības pārstāvjiem un/vai 

izglītības speciālistiem 
pirmsskolas izglītības jautājumos 

2018. gada 13. aprīlis.
Skola2030 regulāras tikšanās ar 

pašvaldību izglītības jomas 
pārstāvjiem.

Ieviešanas semināri
(t.sk. pirmsskolas pedagogiem)

2018. gads (pavasaris) - 2021. gads.
Ieviešanas semināri reģionos skolām, 

kas nav projekta pilotskolas. 
(1 reizi gadā, 4 gadu periods). 

Īpaši pirmsskolas jautājumiem 
veltīta konference  

“Lietpratība SĀKUMizglītībai”, 
2018. gada 20. aprīlis, Liepāja.

Skola2030 konferences plānotas 2-3 
reizes gadā.

Informatīvi un skaidrojoši materiāli 
Skola2030 youtube kanālā

youtube.com/skola2030
Kā mainīsies mācību pieeja pirmsskolā?

1.daļa – Bērns ir pētnieks un darītājs,
2.daļa – Skolotāja loma pirmsskolā,

 3.daļa – Kopīga plānošana.

Mācības pilotskolu 
pirmsskolu komandām 

2017. gada marts – 2019. gada jūnijs.

25 pirmsskolas izglītības iestādes, 
9 skolas ar pirmsskolas 

pedagogiem:
(72 stundas/katrā, 

īsteno: Skola2030).
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www.skola2030.lv Skola2030 Skola2030 #skola2030

Informatīvie un izglītojošie pasākumi

E-mācību
moduļi 

pirmsskolu 
pedagogiem no 

2018. gada novembra.
Informācija: 

www.skola2030.lv
E-mācības pieejamas visiem 

pirmsskolu pedagogiem.

Skola2030 pilotskolu 
labās prakses piemēri

Skola2030 youtube kanālā
youtube.com/skola2030

Atbalsta
materiāli: 

1) integrēta mācību programma un tās 
īstenošanas ieteikumi;

2) mācību līdzekļu paraugi;
3) metodiskā atbalsta materiāli 

pirmsskolas pedagogiem.

Atbalsta materiāli

Pedagogu profesionālā pilnveide


