Noslēdzies Reģionālo skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas
pasākumu cikls
Latgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu salidojums – konkurss „Latgales
reģiona pašpārvalde 2013”
2013.gada 21.martā Rēzeknē notika Latgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu
salidojums – konkurss „Latgales reģiona pašpārvalde 2013”. Šī bija sestā un
noslēdzošā izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu tikšanās reģionālā skolēnu
pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākumu cikla ietvaros.
Tajā piedalījās 142 dalībnieki - skolēnu pašpārvalžu līderi un viņu
konsultanti – pedagogi no 17 Latgales novadiem un pilsētām. Pārstāvētas 34
izglītības iestādes.


Salidojuma-konkursa idejas autori un īstenotāji bija Austrumlatvijas radošo
pakalpojumu centra speciālisti kopā ar Rēzeknes pilsētas Jauniešu domi, Jauniešu
atvērto centru “JACis” un Jaunatnes iniciatīvu centru “Draugu centrs”, atsaucoties
Valsts izglītības satura centra aicinājumam veidot reģionālo skolēnu pašpārvalžu
pieredzes apmaiņas pasākumu.
Latgales reģiona Skolēnu pašpārvalžu salidojuma atklāšanā tās dalībniekus
sveica Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra direktore Jevgenija Kušča un
Valsts izglītības satura centra vadītāja vietniece Agra Bērziņa. Pasākumu vadīja
Rēzeknes jauniešu līderi – skolēnu pašpārvalžu pārstāvji.
Ar aktualitātēm skolēnu pašpārvalžu darbā 2012./2013.mācību gadā
klātesošos iepazīstināja Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vecākā referente Evija Pelša un par jaunatnes
līdzdalības iespējām Rēzeknes pilsētā pastāstīja Rēzeknes pilsētas Jaunatnes lietu
speciāliste Iveta Balčūne.
Pēc tam pasākuma dalībniekiem tika piedāvāta interaktīva nodarbība, kuru
vadīja „Junior Chamber International” viceprezidents Mārtiņš Lielbārdis.
Slidojuma norises turpinājumā žūrijas vērtējumam tika nodota 31 skolēnu
pašpārvalžu komandas prezentācija „Skolēnu pašpārvalde – izglītības iestādes
virzītājspēks”, kur katra pašpārvalde savu darbību bija atspoguļojusi plakātā un 8
minūšu priekšnesumā, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, teātra elementus un citas
interaktīvas prezentācijas metodes.
Tam sekoja erudīcijas konkurss ar jautājumiem par skolēnu pašpārvalžu
darbu un orientēšanās pa centru „Zeimuļs”.
Noslēgumā salidojuma dalībniekus gaidīja pārsteigums – neliels koncerts
Rēzeknes Zaļo pakalnu kora sniegumā, danči kopā ar folkloras draugu kopu
„Vīteri”, konkursa rezultātu paziņošana un pasākuma dalībnieku apbalvošana.
Galveno balvu „Latgales reģiona pašpārvalde 2013” saņēma Riebiņu vidusskolas
komanda.
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 Reģionālo skolēnu pašpārvalžu pieredzes apmaiņas pasākumu cikla
izvērtējums
Divu mācību gadu garumā – 2011./2012. un 2012./2013.mācību gadā ar
Valsts izglītības satura centra iniciatīvu un atbalstu tika organizēti seši reģionālie
skolēnu pašpārvalžu pasākumi:
Reģions

Vieta

Laiks

Forma

Dalībnieki

Novadi/
pilsētas

95

14

122

18

Vidzeme

Cēsis

26.10.2011.

Kurzeme

Talsi

25.11.2011.

Salidojums– konference
„Skolēnu pašpārvaldes
vakar, šodien, rīt”
Forums

Rīga

Rīga

28.03.2012.

Atvērto durvju diena

182

35

Profesionālās Ogre
izglītības
iestādes

18.19.10.2012.

Seminārs „Inovāciju
akadēmija 2012”

108

37

Zemgale

Jelgava

04.01.2013.

Forums

180

18

Latgale

Rēzekne

21.03.2013.

Salidojums- konkurss
„Latgales reģiona
pašpārvalde 2013”

142

17

(izglītības
iestādes)

Pasākumu mērķis:
Aktualizēt skolēnu pašpārvalžu darbību, veicinot skolēnu pilsonisko
līdzdalību un sabiedrisko aktivitāti demokrātisko procesu pilnveidei izglītības
iestādēs.
Reģionālo pasākumu organizētāju uzdevums un izaicinājums bija izvēlēties
atšķirīgas darba formas un atspoguļot savam reģionam raksturīgākās iezīmes
skolēnu pašpārvalžu darbā. Visu sešu pasākumu saturiskā daudzveidība un
krāsainība parādīja, ka uzdevums ir veiksmīgi izpildīts.
Pasākumu cikls arī iezīmēja veicamos uzdevumus skolēnu pašpārvalžu
darba pilnveidei. Šobrīd pašpārvaldes ir spēcīgas dažādu ārpusstundu pasākumu un
svētku, labdarības akciju organizēšanā, taču daudz retāk iezīmējas labās prakses
piemēri citu ar skolas dzīves un izglītības procesa pilnveidi saistītu jautājumu
risināšanā, piemēram,
 skolēnu līdzdalība konfliktu, problēmu risināšanā,
 skolas vides un mikroklimata uzlabošana,
 mācību procesa un metožu pilnveidošana, līdzdalība skolas mācību procesa
plānošanā un īstenošanā,
 dažādu projektu īstenošana;
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 informācijas aprite skolā (plakāti, avīze, radio),
 sadarbība ar vecāku pašpārvaldi,
 starpskolu sadarbības veidošana.
Izglītības iestādes savā darbā izmanto Valsts izglītības satura centra
izstrādātos metodiskos materiālus, piemēram, metodiskos ieteikumus izglītības
iestāžu skolēnu/audzēkņu pašpārvalžu veidošanas un darbības kārtības izveidei,
taču aicinām vairāk domāt par katras konkrētās skolas vajadzībām, mērķiem un
uzdevumiem. Viens no uzdevumiem izglītības iestādēm šobrīd varētu būt skolēnu
pašpārvaldes darbības reglamentējošo dokumentu izvērtēšana, aktualizēšana un
pilnveide.
Vēl arvien plašas darbošanās un izziņas iespējas skolām paveras skolas un
skolēnu pašpārvaldes individuālā tēla veidošanā un popularizēšanā. Gadu gaitā
izglītības iestādēs Latvijā ir iesakņojušās vienotas tradīcijas svētku svinēšanā,
dažādu pasākumu organizēšanā, skolās ir izglītības standartos noteiktas mācību
programmas, interešu izglītības pulciņi, skolas aizgūst idejas cita no citas dažādās
darbības jomās. Katra vēlas iespējami plašāk savu veikumu parādīt citiem, taču
pamatnostādne, veidojot prezentāciju, ir savas skolas savdabības atspoguļojums,
netradicionāls skatījums, kas palīdzētu padarīt īpašu savu skolu daudzu citu skolu
vidū.
Kopumā reģionālie pasākumi skolēnu pašpārvalžu darbā veicināja pieredzes
apmaiņu starp izglītības iestādēm, jaunu kontaktu veidošanos, inovatīvu ideju,
zināšanu un prasmju apguvi, kā arī turpmāk veicamo uzdevumu apzināšanos.
Valsts izglītības satura centrs pateicas ikvienam Skolēnu pašpārvalžu
pasākuma cikla organizētājam un īstenotājam visās sešās norises vietās un visiem
tiem pašpārvalžu konsultantiem, kuri sekmēja skolēnu iesaistīšanos reģionālajos
pasākumos un savas pieredzes popularizēšanu.
Aicinām izmantot iegūtās zināšanas, apgūt jaunas darba metodes, īstenot
idejas un turpināt aizsāktās tradīcijas, organizējot dažāda veida izglītojošus
pasākumus skolēnu pašpārvaldēm gan reģionos, gan atsevišķu novadu vai pilsētu
ietvaros.

Evija Pelša
Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas
vecākā referente

