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Jaunais gads sācies ar Zemgales reģiona
Skolēnu pašpārvalžu forumu
2013.gada 4.janvārī Jelgavā notika Zemgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu
forums, kurā piedalījās 180 dalībnieki - skolēnu pašpārvalžu līderi un viņu
konsultanti – pedagogi, pārstāvot 38 izglītības iestādes no 18 Zemgales
novadiem un pilsētām. Šī ir jau piektā reize, kad skolēnu pašpārvalžu līderi kopā
ar saviem konsultantiem tiekas pieredzes apmaiņas pasākumā. 2011.gada rudenī
Cēsīs pulcējās vidzemnieki, bet Talsos – kurzemnieki, 2012.gada pavasarī Rīgas
Skolēnu dome rīkoja atvērto durvju dienu savās mājās, 2012.gada nogalē Ogres
Valsts tehnikumā sabrauca profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu pašpārvalžu
līderi.

Foruma mērķis bija aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbības nozīmi
pilsoniskajā līdzdalībā un sekmēt skolēnu sabiedrisko aktivitāti demokrātisko
procesu pilnveidei izglītības iestādēs. Skolēniem un viņu pedagogiem bija
iespēja apmainīties idejām un viedokļiem, apgūt jaunas zināšanas un prasmes,
iegūt domubiedrus un nodibināt kontaktus savas darbības attīstībai.
Foruma idejas autori un īstenotāji bija Zemgales reģiona kompetenču attīstības
centra speciālisti kopā ar jauniešu atbalsta grupu „Jaunie līderi”, atsaucoties
Valsts izglītības satura centra aicinājumam veidot reģionālo skolēnu pašpārvalžu
pieredzes apmaiņas pasākumu. Jau vairāku gadu garumā atzinīgi vērtējama
Zemgales reģiona kompetenču centra darbība, profesionalitāte un atbalsts valsts
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nozīmes pasākumu organizēšanā, kas kalpoja arī par šī pasākuma veiksmes
atslēgu.
Zemgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu foruma dalībniekus uzrunāja un sveica
Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktore Sarmīte Vīksna, Valsts
izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa un Jelgavas Izglītības
pārvaldes vadītāja Gunta Auza. Pasākumu vadīja Jelgavas jaunieši– skolēnu
pašpārvalžu pārstāvji.

Foruma laikā skolēniem bija iespēja strādāt 12 dažādās radošajās darbnīcās
pieredzējušu konsultantu vadībā (sk.pielikumā). Pedagogiem – skolēnu
pašpārvalžu konsultantiem - tika piedāvāti divi radošie semināri pašpārvalžu
darba pilnveidei izglītības iestādēs. Pasākums bija plānots tā, ka visā tā norises
laikā katrs dalībnieks varēja apmeklēt divas darba grupas. Atbilstoši izvirzītajai
tēmai tika apzinātas problēmas un iespējamie risinājumi, izmantojot grupu
vadītāju un dalībnieku pozitīvās prakses piemērus.
Vienlaikus Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra vestibilā pasākuma
dalībnieki iepazinās ar izstādi, kurā bija iespējams aplūkot katras skolas veidoto
un līdzi atvesto mājas darbu- informatīvu plakātu par skolēnu pašpārvaldes
darbu. Noslēgumā visi foruma dalībnieki piedalījās radošajā darbnīcā „Līmējam
kopā!”, kuras laikā tika paziņoti laureāti kategorijās: „Labākā
posterprezentācijas ideja” un „Labākais posterprezentācijas noformējums”.
Laureāti tika noteikti dienas gaitā, apkopojot dalībnieku balsojumus.
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Uz atvadām īsu koncertu jauniešiem veltīja grupa „Tirkizband”, un par
stresa mazināšanu publiskās runas laikā atraktīvi stāstīja TV un YouTube seja
Renārs Zeltiņš.

Valsts izglītības satura centrs pateicas foruma organizētājiem Jelgavā, bet īpaši Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra direktorei Sarmītei Vīksnai,
Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītājai Sanitai
Šabanskai, Vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas galvenajai
speciālistei Ilzei Vārnai un jauniešu atbalsta grupai „Jaunie līderi” par ieguldīto
darbu Zemgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu foruma organizēšanā.
Aicinām ikvienas izglītības iestādes vadību un pedagogus atbalstīt skolēnu
pašpārvalžu darbību, palielinot tās līdzdalību dažādu lēmumu pieņemšanā, kā arī
atbalstīt pašpārvalžu līderu un viņu konsultantu izglītošanu motivētai un
atbildīgai audzēkņu pašpārvalžu darbības nodrošināšanai.
Uz tikšanos 21.martā Rēzeknē Latgales reģiona skolēnu pašpārvalžu pieredzes
apmaiņas pasākumā!

