
Mūsdienu pasauli raksturo globalizācija, informācijas tehnoloģiju attīstība un vērtību daudzveidība, līdz ar to cilvēku darbība visdažādākajās jomās kļūst arvien plašāka un 

neparedzamāka. Mūsu bērniem nākotnē pašiem būs jārada līdz šim nepieredzēta un mums nezināma ekonomiskā, politiskā, sociālā un kultūras vide.  

Izglītības loma šādos apstākļos mainās. 

Zināšanām joprojām ir būtiska nozīme, taču papildus tām nepieciešams apgūt starpdisciplināras prasmes, gribēt un spēt mācīties mūža garumā, prast risināt reālās dzīves 

problēmas, radīt inovācijas, attīstīt dažādas personības īpašības, kas palīdz veidoties par laimīgu un atbildīgu personību.

Uz jautājumu “Kādā virzienā izglītībai doties mūsdienu mainīgajā pasaulē?” Skola2030 atbild ar vīziju par bērnu un jaunieti, kurš gūst mūsdienīgas lietpratības izglītību un kļūst:

AICINĀM PIEDALĪTIES VĪZIJAS IEDZĪVINĀŠANĀ

Lai vīzija īstenotos, nepieciešama visu sabiedrības grupu iesaiste. 

Tādēļ aicinām Jūs, skolēnus, skolotājus, vecākus un skolu vadītājus, 

likumdevējus, valdību un pašvaldības, darba devējus, uzņēmējus, 

nevalstiskās organizācijas un citus sabiedrības dalībniekus 

iesaistīties un atbalstīt Skola2030 ar idejām un darbiem!

KĀDU VĒLAMIES KATRU SKOLĒNU

RADOŠS DARĪTĀJS,

kurš ievieš inovācijas

• Rada un attīsta jaunas zināšanas un risinājumus

• Uzņemas iniciatīvu, ir mērķtiecīgs un neatlaidīgs

• Sekmīgi darbojas individuāli un komandās, risina 

sarunas, pieņem kopīgus lēmumus

• Ieklausās, vēro, pēta pasauli

• Izprot, respektē un risina kompleksas problēmas

• Eksperimentē, improvizē, tiecas pēc jaunas 

pieredzes, pašrealizējas

LIETPRATĒJS IZAUGSMĒ,

kam mācīties nemitīgi un ar aizrautību kļuvis par ieradumu

• Ir zinātkārs un intelektuāli atvērts

• Izvirza augstas prasības gan sev, gan citiem

• Kļūdas uztver kā iespēju izaugsmei 

• Prot un vēlas patstāvīgi mācīties mūža garumā

• Plāno un vada savu izziņas procesu, reflektē par to

• Apgūto pielieto jaunās reālās dzīves situācijās

• Lietpratīgi un atbildīgi izmanto IKT iespējas

ATBILDĪGS SABIEDRĪBAS DALĪBNIEKS,

kurš iedziļinās, līdzdarbojas un sadarbojas, lai kopā ar citiem veidotu 

tādu sabiedrību, kādā vēlamies dzīvot

• Pilnvērtīgi piedalās sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un kultūras 

dzīvē

• Patstāvīgi veido izpratni par pasauli un Latvijas vietu tajā

• Sekmīgi darbojas daudzkultūru, daudzvalodu un digitālajā vidē 

• Izsvērti vērtē zinātnes, tehnoloģiju, ekonomikas, kultūras 

sasniegumus

• Veido cieņpilnas attiecības un sadarbojas ar citiem cilvēkiem

• Uzklausa un iedziļinās dažādos viedokļos, pārliecībās, kultūrās

• Darbojas ilgtspējīgi un apkārtējai videi draudzīgi, uzņemas atbildību 

par saviem lēmumiem

PERSONĪBA AR PAŠAPZIŅU,

kurš ciena un rūpējas par sevi un citiem

• Apzinās savas emocijas, vēlmes, intereses, dotības 

• Uzdrošinās pašizpausties un gūt jaunu pieredzi

• Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām

• Saglabā un nostiprina savas garīgās un fiziskās spējas

• Veido savai un citu labklājībai labvēlīgu vidi

• Rūpējas par savu veselību un drošību


