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Mērķis
Sekmēt novada izglītības iestāžu darba kvalitātes pilnveidi un izglītības
pakalpojumu daudzveidību, pilnveidojot pedagogu prasmi organizēt
mūsdienīgu mācību un audzināšanas procesu, tādējādi uzlabojot
izglītojamo individuālās kompetences un mācību sasniegumus.
Uzdevumi
1.Profesionālo kompetenču pilnveide iestāžu vadības komandām un pedagogiem,
sekmējot izpratni par kompetenču pieeju mācību saturā un ieviešanu ikdienas darbā.
2. Izglītības iestāžu pedagogu darba pieredzes apmaiņa, organizējot stundu vērošanu un
analīzi, radošo darbu skati un pieredzes apmaiņas pasākumus.
3. Mērķtiecīga interaktīvu mācību metožu pielietošana, veicinot skolēnu praktiskā
darbībā un pieredzē balstītu mācīšanos, patstāvību un atbildību par sava darba
rezultātiem.
4. Skolēnu iesaiste mācīšanās procesa plānošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, uzlabojot
skolēnu mācīšanās motivāciju.
5. Vērtību orientēta mācību procesa organizēšana izglītības iestādēs, sekmējot
pilsoniskuma, patriotisma, valstiskās apziņas veidošanos un skolēna aktīvu līdzdalību.
6. Skolēnu iesaistīšanās projektos un sabiedriskajās aktivitātēs, veicinot
kultūrmantojuma saglabāšanu un stiprinot piederības sajūtu savai ģimenei, skolai,
novadam, valstij.
7. Mācību procesa pēctecības nodrošināšana no pirmsskolas uz sākumskolu un no
sākumskolas uz pamatskolu, sekmējot skolēnu veiksmīgu adaptāciju jaunā vidē.
8. Programmas “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” īstenošana izglītības iestādēs, akcentējot
pamatvērtības: drošība, cieņa, līdzatbildība u.c. un ieviešot vienotu kārtību skolēnu
pozitīvas uzvedības pastiprināšanai.
9. Atbalsta izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai nodrošināšana – atbalsta
personāla piesaiste, individuālo konsultāciju un aktivitāšu organizēšana, pedagogu
profesionālā pilnveide.
10. Preventīvo pasākumu īstenošana bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību
pārtraukšanas samazināšanai.

11. Izglītības iestādes darba kvalitātes monitoringa organizēšana izglītības iestādes
attīstībai un izaugsmei.
12. Domāšanas un radošuma attīstības sekmēšana, organizējot dažāda veida erudīcijas
spēles un konkursus, popularizējot orientēšanās sportu, veselīgu un drošu dzīves veidu.
13. Vidusskolēnu zinātniski pētniecisko darbu kvalitatīvās izstrādes un piedalīšanās
reģionālās un valsts ZPD lasījumos veicināšana.
14. Matemātikā un dabaszinību priekšmetos - bioloģijā, fizikā un ķīmijā papildnodarbību jeb “mazo skolu” un vasaras nodarbību talantīgajiem skolēniem
nodrošināšana.
15. Karjeras atbalsta pasākumu - karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras
konsultāciju u.c. aktivitāšu nodrošināšana un vienotas novada karjeras izglītības
programmas izveidošana.

