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Pateicības 

Šajā dokumentā ir izklāstīti Eiropas Savienības ET 2020 darba grupas skolu politikas jautājumos 
(2014–2015)1 secinājumi par tās prioritāro tematu “Priekšlaicīga mācību pārtraukšana”. Šis dokuments 
atspoguļo 30 ES valstu un asociēto Eiropas valstu valdības pārstāvju, kā arī Eiropas sociālo partneru 
organizāciju pārstāvju kopīga darba rezultātu. Komisija vēlas pateikties visiem, kas sniedza savu 
ieguldījumu šajā procesā, un īpaši vēlas izteikt atzinību redakcijas locekļiem Paulo André, Mario 
Cardona, Anna Imre, Chris Kelly, Daniel Taubman, Charles Dolan, kā arī Komisijas konsultantei Ilona 
Murphy, par viņu īpašo ieguldījumu šajā darbā.  

Komisija vēlas pateikties arī visiem speciālistiem, kuri snieguši savus komentārus par dokumentu un 
kuri snieguši vērtīgu ieguldījumu darba grupas darbā, it īpaši Dr. Alessio D'Angelo, Prof. Paul Downes, 
Prof. Alan Dyson, Dr. Boris Jokić, Prof. Dr. Erna Nairz-Wirth, Catherine Pérotin, Dr. Ward Nouwen, 
Prof. Teresa Sordé Martí, kā arī ES politikas tīkliem SIRIUS, EPNoSL un ELGPN.  
 

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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VISAS SKOLAS PIEEJA PRIEKŠLAICĪGAS 

MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS MAZINĀŠANAI 

Svarīgākie fakti 

Skola ir svarīga iesaistītā puse priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

mazināšanā, taču tā nevar darboties kā vienīgais problēmas risinātājs, jo 

pastāv arī citi ārpus skolas esoši faktori, kas ietekmē izglītības ieguvēja 

iesaistīšanās līmeni un rezultātus. Tāpēc ir jāizstrādā “visas skolas pieeja” 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai. Izmantojot šādu pieeju, 

visa skolā iesaistītā sabiedrības daļa (skolas vadība, skolotāji un citi skolas 

darbinieki, izglītības ieguvēji, vecāki un ģimenes locekļi) veic saliedētas, 

kolektīvas un kopīgas darbības, cieši sadarbojoties ar ārējām ieinteresētajām 

personām un visu sabiedrību kopumā.  

Visas skolas pieeja nodrošina tām iespējas pienācīgi rīkoties jaunu un 

sarežģītu izaicinājumu gadījumos, ar kuriem skolām nākas saskarties un kuri 

ir saistīti ar pieaugošo sabiedrības daudzveidību.  

Svarīga ir efektīva līderība un pārvaldība. Tā ir vajadzīga, lai veicinātu 

pozitīvu gaisotni skolā, komandas darbu un kopīgus pasākumus skolas 

kopienā. Turklāt arī skolas procesos iesaistītajām pusēm un ieinteresētajām 

personām jāsadarbojas, lai veicinātu sekmīgus izglītības rezultātus un 

novērstu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.  

Skolu attīstības un uzlabošanas procesos jāiekļauj tādi mērķi, kas vērsti uz 

faktisko priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas iemeslu risināšanu. Šajos 

procesos jāiesaista arī visa skolas kopiena, ieinteresētās personas, dažādu 

profesionāļu darba grupas, ārēji vietējie pakalpojumu sniedzēji, vecāki un 

ģimenes locekļi. 

Ir jāapņemas ieguldīt pastāvīgā skolas vadības, skolotāju un citu skolas 

darbinieku profesionalitātes uzlabošanā, galveno vērību piešķirot 

informētībai par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas procesiem, kā arī 

zināšanām un prasmēm, kas vajadzīgas, lai risinātu problēmas, kuras 

saistītas ar nelabvēlīgām situācijām izglītībā un ar skolēnu neiesaistīšanos 

mācību procesos.  

Obligāta prioritāte ir vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana katram bērnam un 

jaunietim iegūt kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, piedalīties tajā un gūt no 

tās labumu. Visefektīvākā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas un sociālās 

atstumtības novēršanas metode ir skolēnu iesaistīšana un atbilstošas mācību 

programmas izveide, kuru īsteno iedvesmojošs un motivēts mācībspēks. 

Izglītības pamatā jābūt visiem izglītības ieguvējiem un viņu dažādajām 

vajadzībām. Izglītības ieguvējam būtu jābūt iespējai pašam virzīt savu 

mācību procesu, saņemot atbilstošu palīdzību un pakalpojumus. Skolai 

jānodrošina gādīga, stimulējoša un sekmējoša mācību vide, kā arī jāsniedz 

visiem izglītības ieguvējiem augstas izredzes pilnvērtīgi īstenot savu 

potenciālu. 

Atbildību par izglītību jāuzņemas gan vecākiem, gan skolai — tā jāveido uz 

savstarpējas uzticēšanās un sadarbības pamatiem starp šīm abām pusēm. 
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VISAS SKOLAS PIEEJA PRIEKŠLAICĪGAS 

MĀCĪBU PĀRTRAUKŠANAS MAZINĀŠANAI 

POLITIKAS NORĀDES 

 

Ievads 

Priekšlaicīga mācību pārtraukšana (PMP)1 rada problēmas konkrētajai personai, 

sabiedrībai un ekonomikai. Lai veiksmīgi iekļautos darba tirgū, kā arī lai turpinātu 

mācības un izmantotu apmācības sniegtās iespējas, minimālās prasības ir vidējās 

izglītības programmās apgūtās prasmes un zināšanas. Šīs prasmes un zināšanas palīdz 

jauniešiem sagatavoties turpmākajiem dzīves uzdevumiem, attīstīt ikvienā mītošo 

potenciālu, sniedzot iespēju kļūt par pilnvērtīgiem un aktīviem iedzīvotājiem. 

Neskatoties uz to, saskaņā ar Eurostat 2014 datiem 11,1 % jauniešu vecuma grupā no 

18 līdz 24 gadiem ir pārtraukuši izglītības apguvi un pametuši mācības, nepabeidzot 

vidējās izglītības programmu2. Jaunieši, kas dzimuši ārvalstīs, izglītības un apmācības 

sistēmu pamet priekšlaicīgi vidēji divas reizes biežāk, salīdzinot ar valstī dzimušajiem3. 

Apmēram 60 % no šīm personām, kas mācības pārtrauc agrāk, ir vai nu bezdarbnieki, 

vai arī neaktīvas personas, kurām nākas saskarties ar negatīvām sociālajām un 

ekonomiskajām sekām ilgtermiņā.  Ir pierādīts, ka izglītības un apmācības 

priekšlaicīgas pārtraukšanas sekas ir ierobežotas iespējas darba tirgū un lielāka 

iespējamība kļūt par bezdarbnieku, trūcīgu personu vai sabiedrības atstumtu personu4.  

Ir labi zināms, ka priekšlaicīga izglītības un apmācības pārtraukšana saistīta ar 

sarežģītiem un daudzveidīgiem faktoriem, tāpēc, lai risinātu šīs problēmas dažādos 

cēloņus, jāizmanto arī daudzpusīgas pieejas metodes. Daudzi no šīs problēmas 

iemesliem ir saistīti ar plašākiem sabiedrības faktoriem, kas pastāv ārpus izglītības 

sistēmas. Bieži vien priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas iemesls ir personīgo, 

sociālo, ekonomisko, izglītības un ar ģimeni saistīto faktoru kombinācija, kas 

ir savā starpā cieši saistīti un rada kumulatīvu negatīvu rezultātu. Daudzos 

gadījumos iemesls priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai ir progresējoša neiesaistīšanās 

izglītības procesos, kas saistīta ar sliktām sekmēm, kam savukārt iemesli meklējami 

agrā vecumā. Pētījumi liecina, ka starp faktoriem, kas visspēcīgāk ietekmē 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, ierindojams vecāku sociāli ekonomiskais statuss un 

iegūtā izglītība.  

                                           
1 Šajā dokumenta pamīšus lietoti termini priekšlaicīga mācību pārtraukšana (PMP) un priekšlaicīga izglītības 
un apmācības pārtraukšana (PIAP). Abi attiecināmi uz kopīgu izglītību priekšlaicīgi pametušo definīciju — 
personas vecuma grupā no 18 līdz 24 gadiem, kas nav ieguvušas vairāk par zemākā līmeņa vidējo izglītību 
(ISCED 0, 1, 2 vai saīsināts 3c kurss) un kas pašlaik nesaņem oficiālu vai neoficiālu izglītību vai apmācību. 

2 Visi dati iegūti no 2014. gada ES darbaspēka apsekojuma. 

3 Dati par personām, kas dzimušas ārvalstīs, jāinterpretē piesardzīgi, jo tie nav pieejami par visām, bet tikai 
par dažām no dalībvalstīm. Arī izmantotais paraugdatu apjoms bieži vien ir pārāk neliels, lai būtu pilnīgi 
uzticams (skatīt Eiropas Komisijas 2015. gada izglītības un apmācības pārskatu, prognozētie rezultāti 
http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_lv.htm). 

4 Skatīt, piemēram, ESAO dokumentu (2012) “Izglītības iespēju vienlīdzība un kvalitāte” 
(http://www.oecd.org/education/school/50293148.pdf), vai Eiropas Komisijas (2011) Komisijas dienestu 
darba dokumentu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana” — pavaddokuments priekšlikumam 
Padomes ieteikumam par politiku priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011SC0096&from=EN) 

http://ec.europa.eu/education/tools/et-monitor_lv.htm
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Turklāt noteiktas mūsu izglītības un apmācības sistēmu iezīmes var saasināt ar 

izglītību saistītās problēmas, radot papildu šķēršļus izglītības ieguvējiem, kuri ir 

nesekmīgi un kuru izglītības iegūšanas process ir kavēts. Pētījumi liecina, ka 

sistēmām, kurās pastāv “aizturēšana klasēs uz otru gadu”, agrīna mācību priekšmetu 

izvēle5, nepietiekams atbalsts izglītības ieguvējiem, kvalitatīvas profesionālās izglītības 

un apmācības (PIA) trūkums, kā arī ir ierobežots agrā vecumā iegūstamās izglītības un 

aprūpes nodrošinājums, izglītības sasniegumu un iegūšanas ziņā raksturīga izteiktāka 

sociālā nevienlīdzība. Bērnu un jauniešu motivāciju un attieksmi pret izglītības 

procesiem skolas mērogā ietekmē arī skolas un klases prakse, skolotāju attieksme 

un mācīšanas metodes: nelabvēlīga gaisotne skolā, izglītības ieguvēja 

maznozīmīgums, nepienācīga informētība par izglītības problēmām, vardarbība un 

aizskaršana, sliktas attiecības skolotāju un skolēnu starpā, kā arī mācību metodes un 

programmas, kas tiek uztvertas kā neatbilstošas — šie ir daži no faktoriem, kas var 

ietekmēt lēmumu priekšlaicīgi pārtraukt mācības6.   

 

Politikas risinājumi ES mērogā  

Eiropas mērogā nepieciešamība mazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu ir iekļauta 

stratēģijā “Eiropa 2020”7. Viens no tās pieciem pamatmērķiem ir līdz 2020. 

gadam samazināt PMP apjomu līdz mazāk nekā 10 %. 2011. gadā Padome 

pieņēma Ieteikumu par politiku priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

mazināšanai8. Tajā dalībvalstis ir aicinātas īstenot uz faktiem balstītas un 

visaptverošas stratēģijas, attiecinot tās uz visiem izglītības un apmācības līmeņiem 

un pareizajā attiecībā iekļaujot preventīvus, intervences un kompensācijas elementus. 

Lai atbalstītu šī ieteikuma īstenošanu, starp Eiropas valstīm tika sākta sadarbība 

politikas izstrādes jomā, izveidojot tematisko darba grupu par priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu9.  

Pamatojoties uz šīs grupas darba rezultātiem, 2014. gadā tikai izveidota jauna 

programmas “Izglītība un apmācība 2020” darba grupa skolu politikas jautājumos, 

kuras sastāvā ir politikas veidotāji no gandrīz visām ES dalībvalstīm, Norvēģijas, 

Serbijas un Turcijas, kā arī Eiropas sociālo partneru pārstāvji. Apliecinot 

nepieciešamību pēc visaptveroša ilgtermiņa politikas satvara, kurā ir saskaņoti definēti 

preventīvi, intervences un kompensācijas pasākumi, darba grupa skolu politikas 

jautājumos galveno vērību piešķīrusi preventīvai rīcībai un agrīnai priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas novēršanai skolu un vietējā līmenī. Izmantojot 

savstarpēju pieredzes apmaiņu, gadījumu izpēti, plānošanu (attiecībā uz skolu 

pārvaldības pasākumiem un izglītības ieguvēju atbalsta pasākumiem), starptautisku 

pētījumu rezultātus, dialogus ar ekspertiem, kā arī padziļinātus valstu seminārus, 

                                           
5 Termins attiecināms uz situācijām, kurās izglītības ieguvējiem un viņu ģimenes locekļiem agrā vecumā 
jāizdara obligāta izvēle starp dažādiem izglītības virzieniem. 

6 Jaunākais PMP iemeslu apkopojums — Eurydice and Cedefop (2014), “Priekšlaicīgas izglītības un mācību 
pārtraukšanas mazināšana Eiropā — stratēģija, politika un pasākumi”, 
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/175en.pdf 

7 “Eiropa 2020.” Stratēģija gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei, COM (2010) 2020. Vairāk 
informācijas http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

8 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1441711487189&uri=CELEX:32011H0701(01) 

9 http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/archive/index_en.htm Tematiskās darba grupas 
galīgais ziņojums, publicēts 2013. gada novembrī, ietver galveno vēstījumu politikas veidotājiem, 
visaptverošu politikas jomu kontrolsarakstu un pielikumu ar prakses piemēriem dažādās ES valstīs: 
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/archive/index_en.htm 
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darba grupa ir aplūkojusi iespējas īstenot visaptverošu un saskaņotu pieeju 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai. Izstrādājot īpašu 

tiešsaistes “Eiropas rīku kopumu skolām iekļaujošai izglītībai un priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas novēršanai”10, darba grupa ir centusies nodrošināt konkrētu atbalstu 

skolām, lai tās varētu novērst mācību pārtraukšanu, lai varētu ātri un atbilstoši reaģēt, 

konstatējot pirmās neiesaistīšanas pazīmes, kā arī lai varētu nodrošināt iespējas 

ikvienam izglītības ieguvējam kļūt sekmīgam.   

Nesen Eiropas Savienības prezidentvalsts Luksemburga priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas jautājumu ierindojusi savā prioritārajā darba kārtībā, ieviešot jaunas un 

svaigas vēsmas debatēs par šo jautājumu. 2015. gada jūlijā Luksemburgā 

organizētais simpozijs un priekšlikums Padomes secinājumiem, kurus izglītības ministri 

paredzējuši pieņemt 2015. gada novembrī, apliecina un nostiprina secinājumus, kas 

panākti politiskās sadarbības rezultātā šajā jautājumā.  

Šajā dokumentā apkopoti galvenie darba grupas secinājumi par skolu politiku un 

uzskaitīti galvenie nosacījumi saskaņotu pieeju īstenošanai ar mērķi novērst 

priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un ar izglītību saistītās problēmas gan skolu, gan 

vietējā mērogā. Šis dokuments ir adresēts izglītības iestādēm valsts, reģionālā un/vai 

pašvaldību līmenī un ir piemērojams atbilstoši valstu, kā arī skolu kontekstam. Tas 

ievada un papildina nākotnē plānoto “Eiropas rīku kopumu skolām”.  

 

Visas skolas pieeja priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas mazināšanai  

Politika priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai jāiekļauj visaptverošā 

redzējumā par izglītību, kura centrā ir izglītības ieguvējs un kurā augstas 

kvalitātes izglītība ir pieejama ikvienam. Šādā redzējumā liela nozīme ir skolām, lai 

nodrošinātu, ka visiem izglītības ieguvējiem ir iespēja sasniegt savu maksimālo 

izaugsmes potenciālu, neskatoties uz individuālajiem un ar ģimeni saistītajiem 

faktoriem, sociāli ekonomisko statusu un dzīves pieredzi. Skolām jābūt drošai, 

patīkamai un gādīgai mācību videi, kura veicina izglītības ieguvēju iesaistīšanos, kurā 

bērniem un jauniešiem būtu dotas izaugsmes iespējas kā personībām un sabiedrības 

locekļiem, kurā tie varētu justies cienīti un novērtēti un kurā tiktu pamanīti viņu īpašie 

talanti un vajadzības.  

Tā kā šis jautājums ir ļoti daudzpusīgs, skolas nevar risināt priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas jautājumu un ar izglītību saistītās problēmas individuāli. Sadarboties un 

pielikt kopīgas pūles nepieciešams dažādām ieinteresētajām personām un 

pakalpojumu sniedzējiem gan skolā, gan ārpus tās. Loģiski, ka tieši skolai būtu jākļūst 

par kopienas sadarbības iniciatoru. Tāpēc ir nepieciešama visas skolas pieeja.  

Visas skolas pieeja ir veids, kā uz skolu raudzīties kā uz ekosistēmu. Skola tiek 

aplūkota kā daudzdimensionāla un interaktīva sistēma, kas var mācīties un mainīties, 

kā atvērts mācību centrs, kas nodrošina atbalstu savai apkārtnei, kā arī saņem 

sabiedrības atbalstu.  

                                           
10 “Eiropas rīku kopums skolām” būs pieejams tīmekļa vietnē School Education Gateway 
(http://www.schooleducationgateway.eu/lv/pub/index.htm); izmēģinājuma versija būs pieejama 2015. gada 
beigās. 
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Izstrādājot visas skolas pieeju ar mērķi mazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, ir 

skaidrs, ka nepārtraukti un sistemātiski nepieciešams popularizēt mērķi novērst 

skolēnu mācību pārtraukšanu un veicināt skolas panākumus visos tajos skolas dzīves 

līmeņos, kas var ietekmēt sasniegumus izglītībā. Visas skolas pieejā visi skolas 

kopienas locekļi (skolas vadība, vidējā līmeņa vadītāji, skolotāji un citi skolas 

darbinieki, izglītības ieguvēji, vecāki un ģimenes locekļi) jūtas atbildīgi par izglītības 

problēmu risināšanu un skolēnu mācību pārtraukšanas novēršanu, un šie locekļi var 

aktīvi piedalīties šo jautājumu risināšanā. Visa skolas kopiena veic saliedētas, 

kolektīvas un uz sadarbību vērstas darbības, kas balstītas uz multidisciplināriem 

principiem un diferenciāciju11 un ir vērstas uz katra izglītības ieguvēja atbalstīšanu, 

izmantojot piemērotākās metodes. Ir ieviesta “visas skolas pieejas visaptverošam 

izglītības ieguvējam” kultūra un gaisotne, lai uzlabotu izglītības ieguvēju sasniegumus 

un uzvedību, kā arī atbalstītu izglītības ieguvēju emocionālo, sociālo un psiholoģisko 

labklājību. 

Visas skolas pieeja ietver arī starpnozaru pieeju un ciešāku sadarbību ar 

daudzām ieinteresētajām personām (sociālie dienesti, jauniešu dienesti, 

individuālās aprūpes darbinieki, psihologi, medicīnas māsas, runas un valodas 

terapeiti, profesionālās orientācijas speciālisti, pašvaldības, NVO, uzņēmumi, 

arodbiedrības, brīvprātīgie utt.) un ar sabiedrību kopumā, lai risinātu jautājumus, 

kas nav skolu kompetencē vai kurus tās nespēj atrisināt. Koncepcija “visas skolas 

pieeja” ļauj rēķināties ar visām iesaistītajām pusēm un to savstarpējām attiecībām 

skolās un ārpus tām, atzīstot to, ka katrai ieinteresētajai personai ir savs uzdevums 

izglītības ieguvēju mācību gaitās un mācību pieredzes attīstībā. 

Visas skolas pieeja sniegs priekšrocības visiem izglītības ieguvējiem, nevis tikai riska 

grupām.  Tā arī palīdzēs skolām risināt daudz dažādus sarežģītus jautājumus, ar 

kurām skolām nākas saskarties aizvien biežāk. Izaicinājumi, kas saistīti ar augošo 

dažādību, nevienlīdzību un sociālo atstumtību sabiedrībā, kā arī neseno migrācijas 

plūsmu pieaugumu, rada jaunas prasības skolām, kā arī nepieciešamību īstenot 

sistemātiskas un uz sadarbību vērstas atbildes reakcijas.  

Sadarbības attīstīšanai ir vajadzīgs laiks, kā arī izmaiņas pieejā un domāšanas veidā.  

Tai nepieciešama konkrēto personu spēja un iespējas strādāt starpdisciplināros 

apstākļos, izmantojot inovatīvas pieejas. Tāpat vajadzīgs arī vairāk laika un telpas 

veltīt dialogiem un sadarbībai; nepieciešama aktīvāka izglītības ieguvēju dalība un 

aktīvāka vecāku un ģimenes locekļu iesaistīšanās.  

Skolām jābūt iespējām izstrādāt un īstenot visas skolas pieeju. Īpašs atbalsts 

jānodrošina skolām, kurās konstatēts augsts priekšlaicīgi mācības pārtraukušo skaits 

vai kuras atrodas tādās teritorijās, kurās pastāv augsts sociāli ekonomiskās 

atstumtības līmenis. Šāds atbalsts varētu ietvert, piemēram, papildu finansiālos un 

cilvēkresursus vai papildu atbalstu nepārtrauktai darbinieku profesionālās izaugsmes 

nodrošināšanai, kas tiktu pastāvīgi uzraudzīta. Tāpat būtu jāizveido atbalsta struktūras 

un mehānismi, lai nodrošinātu dialogu un savstarpēju informācijas plūsmu starp skolu, 

tās ieinteresētajām personām un publiskajām iestādēm attiecīgajos līmeņos (atkarībā 

no apstākļiem valstī un pilnībā ievērojot subsidiaritātes principu), lai nodrošinātu to, 

ka skolas reālā situācija ikdienā tiktu izprasta politikas līmeņos. Šajā saistībā noderīgi 

būtu skolas sistemātiski iesaistīt politikas veidošanā.  

                                           
11 “Diferenciācija” attiecināma uz mācīšanas metožu pielāgošanu specifiskām indivīdu vai izglītības ieguvēju 
grupu vajadzībām un/vai specifiskiem apstākļiem. Izglītības nodrošinātājiem jābūt pieejamam plašam 
mācīšanas metožu klāstam un mācību stundu pielāgošanas iespējām, lai būtu iespēja viena kursa, klases 
vai mācību vides ietvaros strādāt ar dažādām skolēnu grupām, kuru mācīšanās vajadzības ir atšķirīgas. 
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Galvenie visas skolas pieejas nosacījumi priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

mazināšanai iedalīti piecās tematiskajās grupās, kas ir cieši saistītas savā starpā. 

Katra grupa ir plašāk aplūkota “rīku kopumā skolām” un papildināta ar praktiskiem 

piemēriem un metodēm. Dažās jomās jāapsver turpmāks darbs Eiropas līmenī. 

1. Skolas vadība 

2. Atbalsts izglītības ieguvējam 

3. Skolotāji 

4. Vecāki un ģimenes locekļi 

5. Ieinteresēto personu iesaistīšana 

 

1. Skolas vadība  

Lai veicinātu pozitīvu un kopīgu kultūru un gaisotni, jānodrošina kompetenta un 

efektīva skolas vadība un pārvaldība, ietverot visas skolā iesaistītās puses un 

izveidojot spēcīgas saiknes ar skolas kopienu. Turpmāk aprakstīti svarīgākie aspekti. 

 Lielāka skolu elastība/autonomija. Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas jautājuma 

sarežģītība prasa elastīgāku un inovatīvāku pieeju. Skolām būtu jāpiešķir lielāka 

rīcībspēja, piemēram, attiecībā uz skolas pārvaldības kārtību, mācību metodēm un 

programmu īstenošanu (pielietojot pilnveidotas, eksperimentālas pieejas mācības 

priekšlaicīgi pārtraukušajiem). Lielāka skolu autonomija līdzās stingrākai atbildībai 

ļauj skolām noteikt piemērotākos risinājumus sarežģītās situācijās, kā arī labāk 

nodrošināt skolas kopienas īpašās vajadzības.  

 Skolu vadītāju atlase, atbalsts un apmācība. Skolu vadītājiem ir liela nozīme visas 

skolas pieejas izstrādē un realizēšanā, it īpaši īstenojot nepiespiestāku vadības 

stilu un rodot vietu un laiku sadarbībai. Skolām ir nepieciešami aizrautīgi, ētiski, 

kompetenti un augsti motivēti vadītāji; tiem jābūt līderiem ar skaidru redzējumu, 

organizatoriskām prasmēm, spēju uzņemties jaunus pienākumus un dalīties savā 

autoritātē un varā, iesaistīties un veicināt dialogu starp visām skolā iesaistītajām 

pusēm un citām ieinteresētajām personām atbilstoši noteiktam kopīgam mērķu un 

pienākumu kopumam. Skolu vadītāji ir tie, kas sekmē atbalstošas vides veidošanu 

skolotājiem, kurā tiek veicināta savstarpējas pieredzes apmaiņa starp skolotājiem, 

kurā tiek atrasts laiks atgriezeniskās saites uzturēšanai un kurā tiek veicināta skolu 

savstarpēja sadarbība. Turklāt vadītājiem ir liela nozīme uz praksi orientētas 

sākotnējās skolotāju izglītības (SSI) iespēju un vides nodrošināšanā, kā arī uz 

izpēti balstītas pastāvīgas profesionālās izaugsmes (PPI) nodrošināšanā, kam jābūt 

vērstai uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas risinājumiem. 

Jānodrošina arī skolu vadītāju kompetences un nepieciešamās apmācības 

uzraudzība. Lai skolas vadītājs sasniegtu labus rezultātus, tas atbilstoši jāizvēlas, 

jāsagatavo un jāatbalsta. Jauniem un esošiem skolu vadītājiem vai cilvēkiem, kas 

par tādiem vēlas kļūt, jānodrošina sākotnēja un pastāvīga profesionālā izaugsme, 

īpašu vērību veltot informētībai par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

mehānismiem un par līderības un sadarbības nozīmīgumu (tai skaitā ar ģimenēm 

un sabiedrību kopumā).  Vairākas valstis ir īstenojušas vai pašlaik īsteno 

paplašinātas apmācības turpmākajiem un/vai esošajiem skolu vadītājiem, bet 

dažas valstis sākušas skolu vadītāju kompetences vadlīniju izstrādi.   
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 Dalītā vadība. Īstenojot dalītās vadības modeli skolās ar mērķi uzlabot mācību 

procesu, nepieciešama pārdomu rosināšanas prakses izstrāde, kā arī uzdevumu un 

atbildības pārdale visā skolas kopienā. Skolu vadītājiem vajadzētu rosināt 

skolotājus uzņemties vadību konkrētās zināšanu jomās, uzņemties atbildību un 

iniciatīvu individuāli vai grupās; vadītājiem būtu jāveicina komandas darbs, 

multidisciplināra un profesionāla skolotāju un citu skolas darbinieku, kā arī citu 

ieinteresēto personu, profesionāļu un pakalpojumu sniedzēju sadarbība. Pieņemot 

dalītās vadības modeli, jāveicina izglītības ieguvēju un ģimeņu iesaistīšanās skolu 

dzīvē, kā arī oficiālu un neoficiālu lēmumu pieņemšanas procesos.  

 Visaptveroši uzlabojumu procesi skolās. Visas skolas pieeja ir vērsta uz kvalitātes 

un standartu uzlabojumiem visā skolā. Lai šāda pieeja būtu efektīva, skolām 

jāidentificē un jārisina skolas kopienas vajadzības, kā arī jāiesaistās nepārtrauktos, 

cikliskos uzlabojumu procesos. Skolas, kurās aktīvi tiek izmantotas skolu 

plānošanas un skolu (paš-)novērtējuma sistēmas, gūst lielākus panākumus 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas izskaušanā.  Tādējādi skolu attīstības plānos 

un pašnovērtējuma procesos jāiekļauj priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas patieso 

iemeslu risināšanas mērķis un izglītības sekmju veicināšana, ņemot vērā valsts, 

reģionālos un pašvaldību standartus. Visaptverošajiem skolu uzlabošanas 

procesiem jābūt atklātiem un pārredzamiem; tie jāizstrādā un jāīsteno, iesaistoties 

visai skolas kopienai (tostarp izglītības ieguvējiem, vecākiem un ģimenes 

locekļiem), kā arī ieinteresētajām personām, dažādu profesionāļu darba grupām un 

ārējiem vietējo pakalpojumu sniedzējiem. To pamatā jābūt kopīgai mērķu 

sasniegšanai, un tajos jābūt skaidri noteiktiem uzdevumiem un atbildībai. Lai 

varētu veikt uzlabojumu novērošanu, jānodrošina skaidri saprotamu rādītāju 

iegūšana, ņemot vērā riskus un aizsargfaktorus. Skolu attīstības plānos būtu 

pilnībā jāietver atbalsta pasākumi skolas darbiniekiem, tostarp, piemēram, 

strukturētas amatā ievadīšanas programmas un pastāvīga profesionālā izaugsme. 

 Ārējas uzraudzības un novērtēšanas (kvalitātes pārbaudes) mehānismi. 

Pamatojoties uz kvantitatīviem un kvalitatīviem rādītājiem, kas atspoguļo 

aktivitāšu daudzveidību, par kurām atbildīgas ir skolas, kā arī dažādiem izejas 

punktiem/kontekstiem, kādos skolas strādā (piemēram, mēģinot noteikt skolas 

“pievienoto vērtību”), kvalitātes nodrošināšanas mehānismiem var būt padomu un 

atbalsta sniegšanas uzdevums skolās, īstenojot priekšlaicīgas mācību 

pārtraukšanas stratēģijas. Šo mehānismu mērķis ir izcelt veiksmīgās pārmaiņas un 

attīstības procesus skolās. Jo īpaši kvalitatīvie rādītāji var skolām palīdzēt apsvērt 

ieviestos vai potenciālos pasākumus priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas 

problēmas risināšanā. Šķiet, ka paši efektīvākie ir tādi kvalitātes pārbaudes 

mehānismi, kuros gan to “apkopojošās” funkcijas (saistīta ar atbildību, kontroli un 

atbilstības pārbaudi), gan arī to “veidojošās” funkcijas (saistīta ar uzlabojumiem un 

attīstību) ir savstarpēji papildinošas un pastiprinošas12. 

 Sadarbība starp skolām. Dažādu veidu un līmeņu sadarbība un kopīgi veiktas 

aktivitātes starp skolām, kas darbojas vienā jomā, var veicināt pieredzes apmaiņu 

un izglītības ieguvējiem un to ģimenēm atvieglot nozīmīgo pāreju no sākumskolas 

izglītības un aprūpes uz pamatskolu, un no pamatskolas uz vidusskolu. Liela 

nozīme šādas sadarbības veicināšanā var būt vietējām iestādēm. Tāpat jāveicina 

arī sadarbība un multiprofesionālu mācību kopienu izveide reģionālā, valsts un 

starptautiskā mērogā, lai veicinātu savstarpēju mācīšanos un pieredzes apmaiņu, 

īstenojot to praksē. 

                                           
12 Eiropas Komisija (2015), Salīdzinošais pētījums par kvalitātes nodrošināšanu ES skolu izglītības sistēmās 
(http://bookshop.europa.eu/en/comparative-study-on-quality-assurance-in-eu-school-education-systems-
pbNC0415279/) 

http://bookshop.europa.eu/en/comparative-study-on-quality-assurance-in-eu-school-education-systems-pbNC0415279/
http://bookshop.europa.eu/en/comparative-study-on-quality-assurance-in-eu-school-education-systems-pbNC0415279/
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2. Atbalsts izglītības ieguvējam 

Svarīgs ir stimulējoša un sekmējoša mācību gaisotne, kas sniedz lielas izredzes 

ikvienam izglītības ieguvējam. Skolai jānodrošina visiem izglītības ieguvējiem tāda 

vide, kurā jūtamas rūpes par to dažādību, kurā tiek nodrošināts maksimāls mācību 

apguves potenciāls un kas ir saskaņā ar mācību vajadzībām. Skolas 

politikas/uzdevumu ziņojumā lielai uzmanībai jābūt pievērstai priekšlaicīgai mācību 

pārtraukšanai. Neskatoties uz konstatētajām mācību problēmām un agrīnām 

neiesaistīšanās pazīmēm, skolām būtu jāreaģē ātri. Lai palīdzētu riska grupā 

esošajiem skolēniem, svarīga ir mērķtiecīga intervence, kas ietilpst sistemātiska 

atbalsta sistēmā. 

 Saistoša un stimulējoša mācību programma un efektīvas mācīšanas metodes. 

Nodrošinot augstas izredzes visiem izglītības ieguvējiem, mācību programmai 

jāatbalsta personalizētas mācīšanas un mācīšanās formas, kas pielāgotas dažādām 

novērtēšanas metodēm. Programmām jābūt vairāk vērstām uz formatīvo 

novērtējumu, lai tās veicinātu zināšanu apguvi un prasmju un kompetences 

attīstību atbilstoši katra bērna maksimālajām iespējām, vienlaikus saglabājot 

mācību programmas satura kvalitāti. Programmām jābūt saistītām ar reālām 

dzīves situācijām un sabiedrības daudzveidību, kā arī jānodrošina atbilstība 

turpmākajiem izglītības un apmācības līmeņiem vai alternatīviem apmācības 

procesiem. Programmās jāietver pieejas, kas vairāk vērstas uz izglītības ieguvēju, 

kā arī ciešāka sadarbība mācīšanas un mācīšanās procesos. Jābūt arī iespējām 

legalizēt neformālo un ikdienējo mācīšanos. 

 Izglītības ieguvēju labsajūta. Nezaudējot mācīšanai un mācību procesam veltīto 

uzmanību, jārūpējas arī par izglītības ieguvēju labsajūtu. Papildus drošas un 

patīkamas vides nodrošināšanai skolām ir liela nozīme, lai konstatētu tādus 

gadījumus kā aizskaršana, viktimizācija, vardarbība vai ļaunprātīga izmantošana, 

kas, iespējams, norisinās skolā vai ārpus tās. Šajā jautājumā svarīga ir stratēģijas 

izstrāde aizskaršanas gadījumu novēršanai. Izglītības ieguvējiem skolās (attiecīgā 

gadījumā — sadarbībā ar vietējām aģentūrām un pakalpojumu sniedzējiem) 

jānodrošina pieeja plašam aktivitāšu klāstam, atbalstam un konsultācijām, tostarp 

emocionālam un psiholoģiskam atbalstam garīgās veselības jautājumu (tostarp 

stresa, depresijas un pēctraumatisko traucējumu) risināšanai.   

 Savlaicīgas konstatēšanas mehānismi. Ir svarīgi, lai tiktu noteiktas agrīnas 

neiesaistīšanās pazīmes, tostarp skolas kavēšana un neatbilstoša uzvedība, un 

tikpat svarīga ir ātra atbildes reakcija. Vajadzības gadījumā, pamatojoties uz valsts 

vai vietējo iestāžu ieteikumiem, jāievieš agrīnās brīdināšanas sistēmas.  

 Sistemātiska atbalsta sistēma. Skolām ātri jāidentificē grūtības mācībās un citas 

problēmas, reaģējot saskaņā ar sistemātisku atbalsta sistēmu. Iekļaujošā veidā 

jānodrošina mērķtiecīga pieeja izglītības ieguvējiem no riska grupām. Tā būtu 

efektīvāka, ja to veiktu skolu daudznozaru darba grupas un/vai skolas procesā 

tiktu iesaistīti ārēji eksperti, kā arī visas ar izglītības ieguvējiem saistītās 

personas — ģimenes locekļi, māsas un brāļi, brīvprātīgie u. c. Labs risinājums būtu 

individuāla atbalsta plāna izstrāde, kas ietvertu skaidrus un sasniedzamus mērķus 

un kas būtu saskaņots ar izglītības ieguvēju un viņa/viņas ģimenes locekļiem.  

 Īpašs atbalsts citās valodās runājošajiem. Izglītības ieguvējiem, kuru dzimtā 

valoda nav mācību valoda, būtu jāsaņem atbilstošs papildu atbalsts, kas pielāgots 

viņu vajadzībām, vēlams, ārpus skolas laika un novēršot jebkāda veida atdalīšanas 

vai nošķiršanas metodes. Būtu jānovērtē viņu zināšanas un prasmes dzimtajā 

valodā, izmantojot to kā resursu visai klasei.  Arī vecāki var gūt labumu no valodas 
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atbalsta — šajās situācijās skolas varētu sadarboties, piemēram, ar NVO, sniedzot 

atbalstu migrantu vecākiem valodas apguves procesos. Sadarbībā ar vietējām 

aģentūrām un pakalpojumu sniedzējiem jānodrošina pieeja arī cita veida atbalstam 

skolās vai ārpus tām, it īpaši tikko uzņemtajiem migrantiem.  

 Izglītības ieguvēju viedoklis un dalība skolas dzīvē. Izglītības ieguvējiem jājūtas kā 

sava mācību procesa noteicējiem, un viņiem jānodrošina iespēja paust savu 

viedokli. Dalība skolas dzīvē un aktivitātēs motivē un rada piederības sajūtu13. 

Klasē jānodrošina pietiekams laiks dialogu veidošanai ar skolēnu padomju vai 

konsultāciju palīdzību, sniedzot iespēju izglītības ieguvējiem runāt par 

jautājumiem, kas saistīti ar viņu mācību pieredzi.  Interaktīva mācīšana un dialoga 

tipa mācību process (piemēram, nelielās grupās) varētu uzlabot izglītības ieguvēju 

iespējas runāt brīvāk par tiem jautājumiem, kuri ietekmē viņu mācību procesu; 

varētu izmantot arī iekšējās/ārējās konsultāciju metodes ar mērķi noskaidrot 

izglītības ieguvēju viedokli. Studentu dalību varētu veicināt iesaistīšanās skolu 

projektos, kas veltīti konkrētiem jautājumiem (piemēram, informētībai par vides 

aizsardzību), kā arī pilnīga Erasmus+ un eTwinning piedāvāto iespēju izmantošana. 

Skolām jāveicina arī jēgpilna izglītības ieguvēju dalība ar skolu saistītu lēmumu 

pieņemšanas procesos (piemēram, piedaloties skolu valdēs/padomēs), kā arī skolu 

novērtēšanas un uzlabošanas procesos. Neskatoties uz to, ka visiem izglītības 

ieguvējiem jāsaņem atbalsts aktīvai dalībai skolas dzīvē, īpaša uzmanība jāpievērš 

atstumto skolēnu iesaistīšanai, lai nodrošinātu, ka tiek uzklausīts arī viņu viedoklis.  

 Karjeras izglītība un profesionālā orientācija. Plaši atzīta metode priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas novēršanai ir karjeras izglītība un profesionālā orientācija. 

Pētījumos konstatēts, ka skolēni, kuriem ir karjeras plāns, visbiežāk mācības 

nepamet un aktīvāk iesaistās izglītības procesos.  Sistemātiska karjeras izglītības 

un profesionālās orientācijas nodrošināšana var atvieglot bieži vien nestabilo 

pāreju uz citiem izglītības un apmācības līmeņiem vai virzieniem, kā arī uz darba 

gaitām. Efektīvas mācību prasmes un karjeras izglītība pilnībā jāiekļauj mācību 

programmā jau sākotnējos izglītības posmos un jāpalīdz izglītības ieguvējiem 

apzināties savas stiprās puses un talantus. Karjeras izglītību var pasniegt kā 

obligāto priekšmetu; tas var būt atsevišķs priekšmets vai tas var tikt iekļauts 

mācību programmā kā starpprogrammu priekšmets. Efektīva profesionālā 

orientācija visos mācības posmos mēdz ietvert plašu mācību programmas 

aktivitāšu un ārpusklases nodarbību klāstu, tostarp, piemēram, prakses 

programmas, “ēnu dienas”, karjeras spēles vai izmēģinājuma kursus citos izglītības 

veidos.  Lai gan skolotājiem ir liela nozīme izglītības ieguvēju motivēšanā apgūt 

prasmes savu interešu, kompetences un karjeras plānu jomās, arī efektīvai 

karjeras izglītībai jāpiesaista plašs ieinteresēto personu loks (piemēram, skolu 

padomdevēji, vecāki un darba devēji).  

 Ārpusklases aktivitātes. Ārpusklases un ārpusskolas izglītības iespējas, tostarp 

sporta, mākslas, kultūras un citas aktivitātes, kas ir savietojamas ar izglītības 

mērķiem, var nodrošināt papildu iespējas jauniešiem “izcelties” un var veicināt 

viņu motivāciju un piederības sajūtu skolai. Šīs aktivitātes būtu saskaņoti 

jāizstrādā tā, lai tās papildinātu mācību programmas un nodrošinātu maksimālu 

skolēnu iesaistīšanos un iekļaušanos sabiedrībā; šādas aktivitātes būtu jāņem 

vērā, nosakot izglītības ieguvēju kopējo novērtējumu. Šādas aktivitātes varētu 

izstrādāt sadarbībā ar vecākiem, kultūras iestādēm, sporta un jauniešu 

                                           
13 Bērnu tiesības piedalīties atzītas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 24. pantā (OV C 364, 
18.12.2000., pilns teksts pieejams http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT), kā arī 1989. gada ANO Bērnu tiesību konvencijas 12. pantā. 

 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
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organizācijām, vietējiem pakalpojumu sniedzējiem un NVO, iesaistot sabiedrības 

brīvprātīgos darbiniekus.    

 

3. Skolotāji 

Skolotāji ir galvenais bērnu un jauniešu mācībspēks skolās, kā arī viens no 

galvenajiem mācību panākumu veicinātājiem. Pētījumos atklāts, ka atbalstošas 

attiecības skolotāju un izglītības ieguvēju starpā nodrošina visefektīvāko iesaistīšanos 

skolas aktivitātēs un sniedz vislielāko ieguldījumu panākumu gūšanā. Ir svarīgi, lai 

skolotāji izprastu savu nozīmīgumu izglītības ieguvēja skatījumā, jo viņiem ir iespējas 

ievērojami ietekmēt skolēnu izglītības virzību; tikpat svarīgi skolotājiem ir apzināties, 

ka palīdzēšana visiem izglītības ieguvējiem pilnvērtīgi īstenot savu potenciālu ir dalīta 

skolotāju un visas skolas kopienas atbildība kā vienotam veselumam. Saskaroties ar 

jauniem izaicinājumiem, paplašinās skolotāja pienākumi, un tie kļūst sarežģītāki. 

Apzinoties skolotāja profesionālās spriestspējas nozīmīgumu, nepieciešams apgūt arī 

jaunas prasmes un zināšanas, izmantojot sākotnējo skolotāju izglītību (SSI) un 

pastāvīgu profesionālo izaugsmi (PPI).  

 Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas izpratne. Gan SSI, gan PPI programmās liela 

uzmanība jāpievērš mācību pārtraukšanas mehānismu un izglītības problēmu 

izprašanai, aplūkojot arī iespējamos riskus un aizsargfaktorus. Ir svarīgi, lai visi 

skolotāji izprastu savu lielo nozīmi bērna nepārtrauktas attīstības un mācīšanās 

nodrošināšanā — skolotāji ir īpašā pozīcijā, kas viņiem ļauj konstatēt 

neiesaistīšanos skolas procesos un mācīšanās grūtības ļoti agrīnā stadijā un 

tādējādi veicināt tūlītēju problēmas risinājumu meklēšanu. Skolotājiem jāapzinās, 

ka viņu gaidas, attieksme un runas veids var ievērojami ietekmēt skolēnus un viņu 

ģimenes locekļus; viņiem jāatzīst vecāku un ģimenes locekļu nozīme mācību 

procesā, un viņiem jāizjūt vēlme iesaistīt vecākus situācijas uzlabošanā.    

 Skolotāju kompetence. Jānodrošina pasākumi un atbalsta struktūras (vislabāk 

tādas, kas būtu pieejamas vietējos līmeņos), kas nodrošinātu ilggadēju skolotāju 

karjeras attīstību. Sākotnējā skolotāju izglītība un pastāvīga profesionālā 

izaugsme, kas vērsta uz mācību pārtraukšanas problēmas novēršanu, palīdzētu 

skolotājiem praktizēties diferencēta un aktīva mācību procesa izmantošanā.  

Tādējādi skolotāji būtu gatavi efektīvi izmantot uz kompetenci orientētas 

mācīšanas metodes un formatīvu novērtējumu, kā arī pielietot vairāk uz 

projektiem un sadarbību balstītu mācīšanas un mācīšanās procesu. Tas ļautu 

stiprināt attiecību veidošanas un komunikācijas prasmes (tostarp 

paņēmienus/metodes, ar kuru palīdzību iesaistīt vecākus un ārējos partnerus) un 

skolotājiem nodrošinātu stratēģijas darbam ar klasi un ar dažādību saistīto 

jautājumu risināšanai, kā arī attiecību veidošanas, konfliktu risināšanas un 

aizskaršanas novēršanas paņēmienus.   

 Skolotāju līderības spēju attīstīšana. Skolotāju līderību raksturo uz sadarbību vērsti 

centieni, skolotājiem pilnveidojot savu kompetenci un veicinot profesionālo 

izaugsmi ar nolūku uzlabot izglītības praksi. Skolotājus jārosina būt par līderiem 

gan klasē, gan ārpus tās, un viņu centieni šajā jomā jāatbalsta. Skolotāji, kas 

piedalās kopīgos līderības procesos, veicina skolas efektivitāti, paaugstina 

mācīšanas kvalitāti un uzlabo studentu sniegumu.  

 Darba pieredze. SSI ietvaros ir svarīgi, lai visiem skolotājiem būtu praktiskas 

iespējas paplašināt savu izpratni par priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas un ar 

izglītību saistītu problēmu būtību, iemesliem un apmēru, kā arī par to ietekmi uz 
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mācībām un prasībām, ko tās rada skolotājiem. Skolotājiem jānodrošina praktiskas 

iespējas iesaistīties reālās ikdienas situācijās, kas saistītas ar priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu, piemēram, veicot darba praksi skolās, kurās ir liels mācības 

pārtraukušo skolēnu skaits vai augsts sociāli ekonomiskās atstumtības līmenis, vai 

arī iesaistoties uzraudzītās aktivitātēs ar riska grupā esošajām ģimenēm. Tādējādi 

skolotājiem tiktu nodrošināta iespēja izvērtēt savu lomu kā skolotājiem un savas 

iespējas risināt riska grupā esošo bērnu problēmas.  

 Savstarpēja pieredzes apmaiņa. Svarīga ir savstarpēja pieredzes apmaiņa ar mērķi 

attīstīt un veicināt mācīšanos citam no cita (skolotāju, kā arī skolēnu starpā), kā 

arī līdzīga darba veicēju novērošana. Varētu veicināt arī līdzīga darba veicēju 

uzraudzību, sadarbojoties gan skolas ietvaros, gan ar citām skolām; dažādu tipu 

un līmeņu skolām vajadzētu būt par savstarpēju resursu skolu tīklā, kurā skolas 

var kopīgi darboties un mācīties cita no citas. Šādu sadarbības formu veicināšanai 

efektīvi varētu izmantot IT rīkus un sadarbības platformas, piemēram, eTwinning.   

 Daudzveidības pieņemšana. Skolās, kuras aktīvi rūpējas par daudzveidības 

pieņemšanu gan darbinieku, gan izglītības ieguvēju vidū, vērojama pastāvīga 

izaugsme. Skolotāju zināšanas, kompetence un prasmes, kas saistītas ar 

daudzveidības izprašanu visās tās formās, starpkultūru izglītību, daudzvalodību un 

priekšmetu pasniegšanu otrās valodas izglītības ieguvējiem, jāietver SSI un 

jānostiprina PPI.  Jāturpina popularizēt skolotāja profesija, piesaistot lielāku 

pretendentu skaitu, kas pārstāvētu visu sabiedrību, un jāizvēlas labākie kandidāti, 

saglabājot stabilas skolas pamatvērtības un mērķus, kas ir nozīmīgi un ko atzīst 

visa sabiedrība un ieinteresētās personas. 

 Papildu atbalsts skolotājiem. Pienācīgi jāatzīst un jāatbalsta tie skolotāji, kas 

strādā skolās ar augstiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas rādītājiem vai ar 

augstiem sociāli ekonomiskās atstumtības rādītājiem, piemēram, izmantojot 

stimulus līdzdalībai PPI, piešķirot brīvdienas, kas izmantojamas profesionālajai 

izaugsmei, nodrošinot papildu resursus, kas saistīti ar mācībām vai citām jomām 

utt. Tāpat jārūpējas arī par darbinieku emocionālo labsajūtu.  

 

4. Vecāki un ģimenes locekļi 

Vecāku iesaistīšanās ir nozīmīgs izglītības panākumu faktors — stimulējoša vide mājās 

un vecāku iesaistīšanās ir svarīga bērna izglītības un kognitīvajā, kā arī sociālajā un 

emocionālajā attīstībā. Taču skolu, vecāku un ģimenes locekļu savstarpējās attiecības 

var būt liels pārbaudījums. No vienas puses, tam par iemeslu var būt vecāku agrākā 

izglītības pieredze, izglītības, kultūras un sociāli ekonomiskais konteksts, atšķirīgas 

audzināšanas metodes un nošķirtības sajūta no skolas “kultūras” un “valodas”. No 

otras puses, iemesls var būt saistīts to, ka skolotāji vecākus uztver kā pasīvus, 

oportūnistiskus vai uzbāzīgus vai arī tas, ka skolotājiem pietrūkst laika un pieredzes 

saskarsmes veidošanā ar vecākiem un viņu efektīvā iesaistīšanā. 

 Izglītība kā dalīta atbildība. Vecākiem un ģimenes locekļiem ir vistiešākā un 

paliekošākā ietekme uz bērna mācībām un attīstību. Visi vecāki un ģimenes locekļi 

jāatzīst un atbilstoši jāatbalsta kā līdzvērtīgi izglītotāji viņu bērna mācību procesā, 

sākot no agra vecuma. Skolas un citas iesaistītās personas, kas ir vai nav saistītas 

ar skolu, var izstrādāt risinājumus, kas palīdzētu ģimenēm izveidot tādu mājas 

vidi, kas veicinātu mācības un nodrošinātu informāciju un idejas par to, kā palīdzēt 

bērniem izpildīt mājas darbus un citas ar mācību programmu saistītas aktivitātes 

mājās. 
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 Uzticēšanās un sadarbība. Efektīvām ģimenes un skolas attiecībām jābūt balstītām 

uz savstarpēju cieņu un izpratni par katras puses līdzekļiem un pieredzi. 

Savstarpējas uzticēšanās un izpratnes kultūra skolu un ģimeņu starpā ir nozīmīgs 

faktors. Jāveicina tādu skolu pastāvēšana, kurās gaidīti jūtas vecāki, kas pārstāv 

visa veida sabiedrības slāņus un izglītības līmeņus, un kurās vecāki tiek uzskatīti 

par resursu. To iespējams panākt, piemēram, piedāvājot vecākiem noteiktu 

pulcēšanās laiku un vietu, kad tie varētu sniegt cits citam atbalstu, aicinot vecākus 

dalīties ar savām prasmēm un pieredzi kā brīvprātīgajiem, iesaistoties mācību 

aktivitātēs klasē (piemēram, lasīt priekšā klasei, sniegt papildu atbalstu 

atsevišķām personām, vadīt nelielas grupas) vai citās skolas aktivitātēs (gan 

obligātajos, gan ārpusklases priekšmetos). Nepieciešamības gadījumā varētu 

iesaistīt citus pakalpojumu sniedzējus, NVO un profesionāļus (kultūras darbiniekus, 

mentorus, sociālos darbiniekus utt.), lai veidotu pozitīvas attiecības ar vecākiem, it 

īpaši tiem, kas pārstāv sabiedrības grupas no nelabvēlīgas vides, un/vai tiem, 

kuriem ir negatīva skolas pieredze. Kultūras pasākumi/festivāli un informatīvas 

aktivitātes var veicināt kultūras saikņu veidošanu, lai iesaistītu vecākus, kuri ir 

marginalizēti vai pārstāv etniskās minoritātes. 

 Dalība ar skolu saistītu lēmumu pieņemšanā un skolas dzīvē. Aktīva vecāku dalība 

tādu lēmumu pieņemšanā, kas saistīti ar mācībām, skolas organizāciju un skolas 

aktivitātēm, veicina pārredzamību un precīzāku lēmumu atbilstību faktiskajām 

kopienas vajadzībām, kā arī rada labāku izpratni par dalīto atbildību saistībā ar 

izglītību. Nepieciešams aktīvs visu vecāku dalības atbalsts skolas aktivitātēs un 

vadībā.  Marginalizētiem vecākiem jānodrošina īpašs atbalsts, lai palīdzētu viņiem 

iesaistīties ar skolu saistītu lēmumu pieņemšanā. Vecāku uzdevumam skolas 

organizācijā jābūt skaidri formulētai. Vecāki pilnībā jāiesaista skolas novērtēšanas 

un uzraudzības procesos. Jēdziens “ģimene” ir jāizvērš, iekļaujot tajā paplašinātās 

ģimenes locekļus, kuri arī ir iesaistīti bērna izglītībā.  

 Vecāku piekļuve informācijai. Izglītības ieguvējiem un viņu vecākiem, jo īpaši 

migrantiem, jānodrošina piekļuve skaidri saprotamai informācijai par valsts 

izglītības sistēmu un piedāvātajām skolu iespējām; viņiem būtu jābūt iespējai 

izprast, kā attiecīgā izvēle ietekmēs izglītības ieguvēja mācības un nākotnes 

iespējas. Izglītības ieguvējiem un viņu vecākiem jāizskaidro ar skolu saistītie 

jautājumi par profesionālās orientācijas un konsultēšanas pakalpojumu, kā arī 

skolēnu labklājības un atbalsta pakalpojumu sniegšanu. 

 Komunikācijas uzlabošana. Komunikācijas kanālu uzlabošana un atvēršana starp 

skolām un ģimenēm var palīdzēt veidot uzticēšanos un savstarpēju sapratni. 

Komunikācijas stratēģijām jāatbilst kontekstam un vecāku vajadzībām. Rezultatīvu 

attiecību veidošanai iespējams izmantot gan formālās (piemēram, vecāku 

sapulces), gan neformālās (piemēram, sociāli pasākumi) komunikācijas metodes. 

Var būt nepieciešami īpaši informatīvi pasākumi, piemēram, iesaistot starpkultūru 

vidutājus, lai informētu tos vecākus, kuri nepārzina valodu, kurā notiek mācības. 

Dažās skolās komunikācijas uzlabošana ir saistīta ar tādām tehnoloģijām kā e-

pasts/SMS, interaktīvas tālruņu sistēmas, biļeteni un interaktīvas tīmekļa vietnes.  

Ir svarīgi īstenot šādu struktūru izveidi, lai nodrošinātu un veicinātu atsauksmju 

saņemšanu no vecākiem un to, ka tās tiek ņemtas vērā. 

 Izglītības iespēju sniegšana vecākiem. Pētījumos konstatēts, ka ģimenes izglītība 

var nodrošināt dažādus ieguvumus vecākiem un bērniem, tostarp uzlabotu 

lasītprasmi, rakstītprasmi un rēķinātprasmi. Vecāku izglītības līmeņa 

paaugstināšana ir viens no līdzekļiem, kā mazināt priekšlaicīgu mācību 

pārtraukšanu. Vecākiem pašiem iesaistoties izglītojošās aktivitātēs, ģimenē tiek 

veicināta aktīva komunikācija kultūras un izglītības jomās. Vecāki ir ieguvēji, jo 
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viņi spēj rīkoties efektīvāk, drošāk un aktīvāk iesaistās sava bērna skolas procesos, 

kā arī gūst lielāku pārliecību kā vecāki, palīdzot bērnam mājās.  Rezultātā skolēni 

aktīvāk iesaistās skolas procesos un gūst labākus rezultātus mācībās. Skolas telpu 

piedāvāšana vecākiem ārpus skolas darba laika valodu apguvei un citām 

nodarbībām spēj sniegt daudz ieguvumu, it īpaši tiem vecākiem, kuri savā skolu 

sistēmā nejūtas zinoši. Tādējādi iespējams pārvarēt tos šķēršļus, ar kuriem skolas 

saskaras, strādājot pie vecāku iesaistīšanas. Savukārt vecākiem ar īpaši negatīvu 

skolas pieredzi jārod citas vecāku izglītības iespējas, kas, sadarbojoties ar NVO, 

tiek nodrošinātas citur. 

 

5. Ieinteresēto personu iesaistīšana  

Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas daudzpusīgums prasa arī daudzpusīgu 

atbildes reakciju, iesaistot plašu ieinteresēto personu, profesionāļu un pakalpojumu 

sniedzēju loku. Dažādas ieinteresētās personas problēmu izpratnē var sniegt atšķirīgas 

un papildinošas perspektīvas. Šīs personas var piedāvāt tādus risinājums, kas ir 

pielāgoti izglītības ieguvēju īpašajām vajadzībām. Sadarbība var notikt dažādās formās 

un dažādos līmeņos atbilstoši apstākļiem valstī, un tās var būt gan oficiālas struktūras, 

gan elastīgāki tīklu veidošanas risinājumi.  

Uzticamu attiecību veidošana un sadarbība starp dažādām ieinteresētajām personām 

var būt laikietilpīga, un šādas attiecības ir jākopj un jāpielāgo.  Taču tās var radīt arī 

pozitīvas pārmaiņas. Atkarībā no konteksta valstī šos procesus vislabāk var atbalstīt 

vietējās iestādes un, noteikti, skolu vadītāji. Šīm pusēm ir liela nozīme sadarbības 

veicināšanā starp skolām, veidojot partnerības, saskaņojot pakalpojumu 

nodrošināšanu, veicinot pasākumu īstenošanu un veicot citas aktivitātes. 

 Ieinteresēto personu iesaistīšana. Ir svarīgi, lai visas attiecīgās vietējās 

ieinteresētās personas tiktu identificētas un iesaistītas jau sākotnēji. Jāapsver 

plašs ieinteresēto personu un profesionāļu loks: sociālie darbinieki, jauniešu 

dienesti un organizācijas, individuālās aprūpes darbinieki, psihologi, medicīnas 

māsas un citi terapeiti (runas un valodas), bērnu aizsardzības dienesti, 

profesionālās orientācijas speciālisti, policija, arodbiedrības, uzņēmumi, 

starpkultūru vidutāji, migrantu apvienības, NVO un citas kopienas organizācijas, 

kas pārstāv sporta, kultūras un aktīva pilsoniskuma nozares u. c. Ieinteresēto 

personu izvēlei jābūt pareizai un atbilstošai vietējiem apstākļiem un kontekstam. 

Sadarbība ar sociālajiem partneriem un vietējiem uzņēmumiem ir ļoti svarīga, jo tā 

var palīdzēt pielāgot mācību programmas atbilstību darba tirgum, kā arī padarīt to 

pievilcīgāku jauniešiem.  Ieinteresēto personu līdzdalība veicinātu pastāvīgu 

atgriezenisko saiti, pielāgošanos un attiecīgā gadījumā — līdzdalības izmaiņas. 

Jāveicina arī ieinteresēto personu vērtības un sniegtā ieguldījuma atzīšana. 

 Atbalsts un līderība. Sadarbības un tīkla veidošanas aktivitātēm jānodrošina 

politisks atbalsts vietējā līmenī, kā arī skaidra un spēcīga līderība šāda procesa 

vadībai.  Iespējams, nepieciešama pamatnostādņu izstrāde attiecīgajā politikas 

līmenī. Jāievieš tādi mehānismi, kas pēc nepieciešamības un atbilstoši apstākļiem 

valstī nodrošinātu savstarpēju informācijas plūsmu starp skolu, tās ieinteresētajām 

personām un attiecīgajām iestādēm. Ar labas prakses piemēriem un informāciju 

jāapmainās vietējā, reģionālā, valsts (ja tas nepieciešams) un starptautiskā līmenī. 
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 Kopīga stratēģija. Kopīga stratēģija/rīcības plāns, kas balstīts uz skaidriem un 

kopīgiem mērķiem un uz vienotu izpratni par problēmām, var veicināt sadarbības 

attīstību starp ieinteresētajām personām.  Stratēģijai/plānam jābūt vērstam uz 

izglītības ieguvēja vajadzībām, un tam faktiski jābūt balstītam uz vairāku aģentūru 

pieeju, vienlaikus ņemot vērā katras ieinteresētās personas atšķirīgos redzējumus 

un uzdevumus. Ir svarīgi, lai uzdevumi, pienākumi un struktūras būtu skaidri 

definētas un lai par tām būtu panākta vienošanās jau sākotnēji, iespējams, slēdzot 

līgumus atbilstoši vietējiem apstākļiem. Viena no iespējām ir centralizēta 

koordinācijas punkta izveide, kas varētu ne vien palīdzēt pārvarēt neizbēgamās 

domstarpības, bet arī būt par centralizētu palīdzības sniegšanas vieta 

ieinteresētajām personām, kā arī koordinēt informācijas plūsmas, pakalpojumus 

un sistēmas, lai sniegtu atbalstu mācības priekšlaicīgi pārtraukušajiem. Jāizveido 

uzraudzības un novērtēšanas mehānismi, kas veicinātu pastāvīgu atgriezenisko 

saiti, pielāgošanos un attiecīgā gadījumā — līdzdalības izmaiņas. Jāizstrādā 

norādes/rādītāji, lai attiecīgā gadījumā veicinātu pašnovērtējuma izstrādi.  

 

Nobeiguma piezīmes  

Šajā dokumentā apkopots darba grupas skolu politikas jautājumos veiktais darbs pie 

risinājumiem priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas novēršanai.  Tajā sniegtas politikas 

norādes, lai izveidotu vienotu, konceptuālu un pragmatisku satvaru priekšlaicīgas 

mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai.  Dokumentā sniegti ilgtspējīgas rīcības 

piemēri, kas palīdzētu Eiropas Savienībai sasniegt tās pamatmērķi — līdz 2020. gadam 

samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu līdz mazāk nekā 10 %. Turklāt 

dokumentā sniegtas vadlīnijas, kas varētu palīdzēt dalībvalstīm attīstīt kopīgas pieejas 

priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas risināšanā.   

Politikas norādēs sniegti ieteikumi par to, kā dažādas ieinteresētās personas varētu 

rosināt un atbalstīt piedalīties “visas skolas pieejas” procesā, lai mazinātu priekšlaicīgu 

mācību pārtraukšanu. Tas tiek darīts, ticot, ka uz sadarbību vērstas pieejas netieši 

ietekmēs arī citus iedzīvotāju un kopienu dzīves aspektus visā Eiropā.  Visbeidzot, šis 

dokuments nosaka politikas kontekstu, kādā izmantojams tiešsaistes Eiropas rīku 

kopums skolām, kas turpinās uzkrāt labas prakses piemērus no Eiropas valstīm.  

Politikas sadarbība skolu politikas jautājumos tiks turpināta visā Eiropas Savienībā, 

nodrošinot plašākas iespējas savstarpējas pieredzes un prakses piemēru apmaiņai.  
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