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LIZDA ar sadarbības partneriem uzvarēja vairākās "kaujās" 

 

APRĪLIS

Pieci miljoni eiro Latvijas zinātniekiem COVID-19 pētījumiem
LIZDA sadarbībā ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienību, Latvijas Rektoru padomi, Latvijas Zinātnes
padomi nosūtīja atklāto vēstuli  valdībai, aicinot steidzami atbalstīt Valsts pētījumu programmas izveidi
COVID–19 apkarošanai un seku likvidācijai. Valdība piešķīra  piecus miljonus eiro zinātnei, lai atbalstītu
zinātniekus Covid-19 pētniecībā.
Atcelti eksāmeni 9. klasēm
LIZDA, liela daļa sabiedrības un vairākas nevalstiskās organizācijas aktīvi aicināja valdību atcelt valsts
pārbaudes darbus 9. klasēm. LIZDA ieskatā Valsts pārbaudes darbi 12. klasēm var notikt tikai tad, ja
netiek apdraudēta iesaistīto pušu veselība un dzīvība. Rezultātā IZM lēma atcelt eksāmenus 9. klasēm.
Nozīmīgs bija Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas un Kultūras
ministrijas atbalsts šī jautājuma risināšanā. Valsts pārbaudes darbi 12. klasēm notiks.  
Pirmsskolas darbiniekiem Covid-19 analīzes veiks arī ar darba devēja nosūtījumu
LIZDA norādīja valdībai  uz papildus steidzami nepieciešamo atbalstu izglītības darbiniekiem ārkārtējā
situācijā. Tostarp, pirmsskolas izglītības iestādēs dežūrgrupās nodarbinātajiem ir jāizmaksā piemaksas
par darbu paaugstināta riska apstākļos, izglītības darbiniekiem ir jānodrošina valsts apmaksāti COVID –
19 testi,izmantojot darba devēja starpniecību. Veselības ministrija lēma, ka turpmāk ar darba devēja
norīkojumu COVID-19 analīzes veiks pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem.
 
 
 
  

 

tādēs līdz 14. aprīlim darbosies tikai
pārceltt uz maiju. LIZDA un Latvijas

rakstu ar papildus nepieciešamajiem
s ar visu nepieciešamo metodisko un
ēkņu, augstskolu studentu prakses,
vadītāji) jānodrošina attālinātu darbu –

LIZDA pedagogu aptaujas par attālināto mācību procesu pirmie rezultāti

 

LIZDA noslēdza pedagogu elektronisko aptauju par attālināto mācību procesu un pedagogu priekšlikumiem
attālinātā mācību procesa uzlabošanā. Rezultāti liecināja, ka, strādājot ar izglītojamajiem attālināti, pieaudzis
pedagogu darba apjoms. Atgriezeniskā saikne ar skolēniem laba, jo vairums pedagogu norādīja, ka ir izdevies
atrast vienotus komunikācijas kanālus. Tomēr vairākums aptaujāto akcentēja, ka vēl nav izdevies atrast
attālinātam mācību procesam vispiemērotākos digitālos rīkus. Veiksmīgām attālinātām mācībām traucē arī tas,
ka daļai izglītojamo nav piemērots tehniskais aprīkojums un dzīvesvietā ir lēns internets. Atšķirīga ir pedagogu 
pieredze komunikācijā ar skolēnu vecākiem. Nereti ir gadījumi, kad vecāki vispār neiesaistās, bieži pedagogi
norādīja uz pārlieku lielu vecāku iesaisti vēlās vakara stundās. Daļa aptaujāto pedagogu atzina, ka viņu digitālās
prasmes ir nepietiekošas un cenšas tās uzlabot. Daļa pedagogu nebija informēti, vai viņu atalgojums
saglabāsies iepriekšējā apmērā. Vairāk www.lizda.lv. 

 LIZDA pirmsskolas pedagogu aptauja par problēmām un risinājumiem pirmsskolā 

 
LIZDA pirmsskolas darbinieku anonīmā aptauja atklāja, ka ārkārtējās situācijas laikā pirmsskolu
dežūrgrupās pieaug bērnu skaits, vairums aptaujāto pirmsskolas pedagogu pauda bažas, ka risks saslimt
ar COVID-19 ir pieaudzis. Vairākās pirmsskolas izglītības iestādēs trūkst dezinfekcijas līdzekļi, cimdi un
sejas maskas. Izvērtējot aptaujas rezultātus, LIZDA aicināja valdību nekavējoties piešķirt piemaksas no
valsts budžeta pirmsskolas izglītības iestādēs dežūrgrupās strādājošajiem pedagogiem, skolotāju palīgiem,
tehniskajiem darbiniekiem, kā arī ļaut vest uz pirmsskolas izglītības iestādēm bērnus tikai noteiktu profesiju
pārstāvjiem. Būtiski nodrošināt darbiniekus ar dezinfekcijas līdzekļiem, cimdiem un sejas maskām. "IZM
vadība birokrātiski “spēlē futbolu” un aicina mūs jautājumus risināt ar pašvaldībām, jo tās finansē
pirmsskolas. Nevajadzētu turpināt dalīt pedagogus, par kuriem jārūpējas pašvaldību un valsts līmenī. Īpaši
tagad būtu valsts līmenī jāparūpējas arī par pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošo papildus atbalstu,
veselības drošību. Nepietiekams un nesavlaicīgs atbalsts pakļauj riskam inficēties ar COVID-19 mūsu
pašus mazākos bērnus, viņu ģimenes un pirmsskolu darbiniekus, kā arī viņu ģimenes,” uzsver LIZDA
priekšsēdētāja Inga Vanaga.
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