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Prezentācijas saturs

• Kāda ir realitāte

• Ko tas ietekmē izglītības vidē

• Attālināta mācību procesa ieguvumi

• Attālināta mācību procesa riski

• Kas mums traucē mazināt riskus
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https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#schoolclosures 7:44 PM



UNESCO REKOMENDĀCIJAS IZGLĪTĪBAI (2021)

• Skolām būt atvērtām

• Izmantot testēšanu

• Meklēt stratēģijas skolēnu mācīšanās atbalstam

• Nodrošināt sociāli emocionālo atbalstu

• Domāt par mazaizsargātām skolēnu grupām

• Nodrošināt vakcināciju

https://iite.unesco.org/news/updated-recommendations-on-schooling-during-covid-19-pandemic/7:44 PM
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Prognozējamā Covid-19 ietekme uz izglītības ieguvi 
(Azevedo et al, 2020)

Prognozes veiktas par 5 mēnešiem, 
kad skolas ir bijušas slēgtas

• Prognozēti:

- Zemāki nākotnes ienākumi

- Zemāki mācību sasniegumi

- Lielāka sociālā nevienlīdzība

• Ir sniegti arī daži ieteikumi, kas 
var palīdzēt mazināt krīzes 
ietekmi
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Rezultāti modelēti no 157 valstu datiem 7:44 PM



Rezultāti modelēti no 92 valstu datiem 7:44 PM



Galvenās atziņas (Azevedo et al, 2020; 
Kaffenberger, 2020)

Skolu slēgšana prognozējami samazinās mācīšanās sasniegumus un 
īpašās riska grupas ir:

- Skolēni ar specifiskām mācīšanās vajadzībām, jo grūtāk piemērot 
dažādus mācīšanās risinājumus attālināti

- Vecāko klašu skolēni, kuriem jābeidz skola un jākārto noslēguma 
pārbaudījumi, bet nav pieejami atbalsta pasākumi

- Skolēni, kuri apgūst lasītprasmi ir apdraudētāki tālākos izglītības 
posmos (1.klases)

- Zaudējumi matemātikas apguvē lielāki ir skolēniem no 3.-6.klasei 
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Būtiskākie izaicinājumi (Azevedo et al, 2020; 
Kaffenberger, 2020)

• Mācību sasniegumi lasītprasmē un matemātikā
• Sociālās situācijas radītie izaicinājumi, kad veidojas vēl dziļāka plaisa 

starp skolēniem, atkarībā no ģimenes sociālās un ekonomiskās situācijas
• Motivācijas zudums
• Pasīva mācīšanās
• Nesabalansēts mācību process
• Atbilstošu mācību materiālu trūkums
• Vienkāršota zināšanu uztvere
• Kustību trūkums
• Pedagogu trūkums
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Sarah D. Sparks, 2020
Lasīšana Matemātika
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Piemērs
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Tātad mūsu uzdevums ir:

Meklēt risinājumus:

• Kā maksimāli kompensēt mācīšanās 
zaudējumus?

• Kā atbalstīt motivāciju turpināt mācības?

• Kā atbalstīt mazāk aizsargātās bērnu grupas?

• Kā veicināt vakcināciju?
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Paldies!

Prof. Linda Daniela

linda.daniela@lu.lv
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