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1. GRUPA

Augstskolu iesaiste vidējās 
izglītības satura veidošanā



Vai augstskolām būtu jāiesaistās vidējās izglītības satura veidošanā?

• Savlaicīga izvēle sniedz izglītības noturību un ilgtspēju
• Būtiska nozīme ir interešu izglītībai, kuras piedāvājumu var sniegt katra

AII, un tas tiktu atbalstīts no valsts ( IZM) 
• Izglītības saturam ir viena no izšķirošākīem jautājumiem, kurā

iesaistāmas arī AII
• Skolu tīkla sakārtošana veicinātu izglītības kvalitāti AII ilgtermiņā
• Jāstiprina karjeras atbalsta funkcija
• Augstskolu iesaiste šobrīd ir risinājuma meklēšana skolotāju trūkuma 

problēmai, 
• Augstskolu iesaiste ir izglītības pēctecības, satura un izglītības metožu 

atbilstības garants



Labās prakses piemēri Latvijā/ ārvalstīs

• Skolēnu zinātnes centru radīšana, piemēram, Igaunijā
• Interešu skolu, “akadēmiju” veidošana AII
• Skolēnu zinātnisko darbu kopīga veidošana un tehnisks atbalsts no AII 

puses
• Pārraides medijos, šovi utml.
• VIP attīstība un skolēnu iesaiste tajos un 
• kopīga projektu (piemēram, ZPD) izstrāde AII vadībā
• Singapūras piemērs – «AI balstītu mācību metožu izmantošana izglītības 

procesā»
• Tartu universitāte – «fizikas klases standarts»



Kādas varētu būt jaunas, inovatīvas pieejas, kā augstskolas vēl varētu iesaistīties 
satura veidošanā?

• Zinātnes centrs Rīgā

• STEAM jomas lekcijas digitālā formātā

• AII mācībspēku iesaiste padziļināto kursu kvalitātes nodrošināšanā

• Individuāli risinājumi, kas izriet no AII specifikas, virzieniem, 
programmu satura utt. 



Kāds atbalsts likumdošanas, izglītības sistēmas pilnveides līmenī nepieciešams, lai 
augstskolas varētu efektīvāk iesaistīties vidējās izglītības satura veidošanā un 

jauniešu pārejas no skolas uz augstskolu nodrošināšanā?

• Stratēģijas izstrāde STEM attīstībai ( SVID analīzes nepieciešamība)

• Finansējuma jautājums

• Dalība STEM satura veidošanas “tiesības” vidējā izglītībā

• Vispusējas komunikācijas stratēģijas izveide par STEM ilgtspēju un 
popularizēšanu bērnu/ jauniešu vidū

• Iekļaut pedagoģijas kursu esošo STEM studiju programmu saturā
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2. GRUPA

Datu izmantošana izglītības 
jomas analīzei un prognozēšanai 



Kādēļ dati?

• Šobrīd pasaulē ir unikāla iespēja, ar milzīgu datu apjomu un brīvi 
pieejamu skaitļošanas kapacitāti datu analīzei

• Datu izmantošana ļauj ne tikai efektīvi izmantot resursus, bet arī 
novērst potenciālās problēmas nākotnē

• Pašlaik ir ļoti labas iestrādes, bet ir nepieciešams straujāk attīstīt 
datos balstītu politikas veidošanu un izglītības sistēmu kopumā



Datu izmantošana izglītības politikā Baltijas valstīs



Datu izmantošana izglītības prognozēšanā



Ko nozīmē «izmantot datus»?



Kāpēc datu izmantošana izglītības jomas attīstības plānošanai un prognozēšanai ir 
būtiska un vai līdz šim tā Latvijā ir izmantota pietiekoši?

• Datu noderība
• Reālā laika
• Produktivitātes novērtēšana
• Neefektivitātes avotu identificēšana

• Juridiskie izaicinājumi
• Risinājumu izstrāde faktiski ir prototipēšana, problēmas ar iepirkumiem
• Datu savstarpēja sasaiste

• Datu izmantošana vadībā
• Datu loģikai jācaurstrāvo visi izglītības līmeņi
• Trūkst fokuss uz to, kas ir svarīgs un kādi dati ir jāievāc
• Visiem sistēmas locekļiem ir jāsaprot datu un to izmantošanas 

nozīme



Kādi ir labās prakses piemēri Latvijā/ ārvalstīs datu izmantošanai un analīzei?

• Datos balstītas prognozes audzēkņu risku grupām

• Skolēnu rakstura un ieradumu izvērtēšana

• Tartu izglītības analītiķi un izglītības ekonomika

• Izglītības sistēmas locekļu izpratnes par datiem un statistiku 
veicināšana

• Soma.lv, emu.lv, edurio – bērna gatavība un spēja iesaistīties 
mācību process



Kā Latvijā varētu efektīvāk izmantot datu analīzi un prognozēšanu lēmumu 
pieņemšanai?

• Skolēnu raksturu un ne-akadēmisko datu apkopošana un identificēšana

• Skolu un skolotāju pievienotās vērtības mērīšana

• Darbs ar ne-izciliem izglītojamajiem, individuāli pielāgoti risinājumi

• Skolēna vajadzību identificēšana

• Datu kopu integrācija

• Datus jāsāk ievākt pirmsskolā, un tad katrā nākamajā posmā, pēctecība

• Datu ievākšana tikai tad, ja ar tiem datiem kaut kas tiks darīts

• Gatavība samierināties ar mērījuma kļūdu



Kāds atbalsts likumdošanas, izglītības sistēmas pilnveides līmenī nepieciešams, lai 
datu analīze un prognozēšana būtu aktīvāk izmantota ne tikai stratēģisko 

dokumentu veidošanas posmā, bet arī dažādu lēmumu pieņemšanā?

• Jābūt juridiskajam sadarbības mehānismam ar privāto sektoru 
prototipēšanai

• Jābūt juridiskajam risinājumam, kādā veidā var sasaistīt jau esošos 
datus

• Nacionālais datu apmaiņas  protokols
• Datu piekļuves zaļais koridors

• Data Officers tīkla izveide nacionālā un izglītības pārvalžu līmenī
• Datu apkopošanas vienota pieeja un stratēģija
• Cilvēkiem ir jāparedz laiks, kad viņi var ar to strādāt
• Vienota analītiskā iestāde datu analīzei un apkopošanai
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3. GRUPA

STEM resursu un infrastruktūras efektīva 
izmantošana un koplietošana skolu, 
pašvaldību un citu partneru starpā 

(partnerības modeļi un lomas)



Kā resursu koplietošana varētu palīdzēt celt izglītības sistēmas efektivitāti un cik 
plaši tā līdz šim ir izmantota Latvijā?

• Skaidru prasību definēšana katrai izglītības pakāpei un veidam

• Koncentrēts piedāvājums jau no pirmsskolas, lai veidotu sadarbību 
un interesi par konkrētu saturu

• Informācijas pieejamība par iespējām un izglītības pārvaldes lomas 
nostiprināšana

• Finansiālie stimuli un atbalsts STEM pasākumiem 



Kādi ir labās prakses piemēri Latvijā/ ārvalstīs resursu koplietošanai?

• Koprades telpas reģionos

• Starptautisku mācību uzņēmumu projekts

• Austrijas piemērs ar karjeras konsultantu darbu pašvaldības līmenī

• Augstskolu personāla mācību vizītes skolās un skolēni uz 
laboratoriju

• Līgums starp Liepājas un Dienvidkurzemes pašvaldību par dalību 
zinātnes centra pasākumos

• Pašvaldības nodrošināts transports pasākumiem Rīgā



Kā Latvijā varētu veidot partnerības un kādus resursus būtu lietderīgi koplietot?

• Resursu ietilpīgās tehnoloģijas (3D printeri, CNC darbagaldi u.c.) un 
atbilstoši speciālisti

• Zaļās klases
• Specializēti skolotāji konkrētām mācību tēmām
• Sadarbība starp augstskolu un pašvaldībām skolotāju zināšanu un 

prasmju paaugstināšanā, jo īpaši padziļinātajos kursos
• Augstskolu pedagogu atbalsts padziļināto kursu īstenošanai
• Sadarbība starp tehnikumu un augstskolu praktisko darbu veikšanā
• Karjeras konsultanti  - sadarbības un informācijas tīkls un digitāli rīki
• Sadarbība zinātniski pētniecisko darbu īstenošanā



Kāds atbalsts likumdošanas, izglītības sistēmas pilnveides līmenī nepieciešams, lai 
efektīvāka resursu koplietošana būtu iespējama?

• Pilnveidot regulējumu, lai varētu pilnvērtīgi īstenot attālinātās 
mācības un dalību dažādos mācību pasākumos


