
 

From mountain to sea

Izmaiņas skolās un mācību procesā 2020. gadā koronavīrusa epidēmijas dēļ. 
 
Daži bieži uzdotie jautājumi. 
 
 
Kādas ir izmaiņas veselības un drošības jomā skolās? 
Skotijas valdība vasaras mēnešos vietējām pašvaldībām izstrādāja vispārīgus 
norādījumus par to, kā atvērt skolas, lai būtu nepieciešamā drošība. Detalizētu posmu 
un mācību priekšmetu vadlīniju publicēšanas process joprojām turpinās, un, pēc to 
saņemšanas, skolām ir jāpārskata sava darba prakse un procedūras. 
 
Gatavojoties uzņemt skolēnus, kuri atgriezās skolā augustā, skolas veica plašu riska 
novērtējumu. Tā rezultātā bija jāievieš un jāturpina ieviest jauni noteikumi un kārtība. 
Tomēr nav divu vienādu skolu, tāpēc katras skolas pieeja ir jāpielāgo tās kontekstam. 
 
Visu šo jauno vadlīniju izveide un ieviešana ir bijusi nepieciešama, lai nodrošinātu 
jauniešu un skolas darbinieku veselību un drošību. Tas ir bijis liels izaicinājums, un tā 
rezultātā ir notikušas lielas izmaiņas pastāvošajos darba modeļos. Tagad tiek veltīts 
ievērojams laiks, lai izskaidrotu un pastiprinātu vadlīnijas, un, tā kā drošībai ir piešķirta 
prioritāte, daži no uzdevumiem, kurus darbinieki pirms pandēmijas regulāri veica, netiek 
veikti tik bieži vai tik ātri kā iepriekš. 
  
No ārpuses var šķist, ka skolas ir tādas, kādas tās vienmēr bija - bet tā nav. Skolas 
dzīve ir ievērojami mainījusies. Vecāki, iespējams, zina, ka jautājumi netiek izskatīti tik 
ātri, ka vadības komanda nav pieejama zvanu veikšanai, vai informācijai ir vajadzīgs 
ilgāks laiks, lai nokļūtu pie jums, taču mēs lūdzam pacietību, jo kavēšanos bieži izraisa 
fakts, ka tik daudz laika tagad tiek novirzīts uzraudzībai, labas veselības un drošības 
uzturēšanai, un skolas, tiklīdz varēs, atgriezīsies pie vecākiem. 
 
Kāpēc es nevaru apmeklēt bērna skolu? 
Visas Aberdīnšīras skolas ievēro Skotijas valdības norādījumus, lai nodrošinātu skolēnu 
un darbinieku drošību tajās. Viņi arī labi apzinās nepieciešamību samazināt 
pārvietošanos starp dažādām cilvēku grupām un nepieciešamību nodrošināt visus 
iespējamos pasākumus, lai mēģinātu novērst infekcijas iekļūšanu skolās. Tāpēc, lai 
aizsargātu skolēnu un personāla drošību, daudzas skolas nevar atļaut vecākiem piekļūt 
skolas ēkām. 
 
Tur, kur vecākiem ir jāiesaistās skolā, kā, piemēram, bērns ir aizmirsis paņemt kaut ko 
svarīgu uz skolu, vai mājās ir kāda ārkārtas situācija, skola darīs visu iespējamo, lai 
palīdzētu. Šādos gadījumos vecākiem jāzvana skolai, lai izskaidrotu problēmu, un pēc 
tam skola paskaidros, kā to var atrisināt. Vissvarīgākais, kas jāatceras, ir tas, ka 
vecākiem nevajadzētu ierasties skolā bez iepriekšēja uzaicinājuma, jo šādos 
gadījumos, visticamāk, viņi nevarēs piekļūt ēkai. 
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.   
Kāpēc skola nevar atbildēt uz dažiem maniem jautājumiem? 
Lai gan jaunieši atkal mācās skolā, Covid-19 joprojām pastāvīgi apdraud mūsu 
sabiedrību, un tāpat kā visur citur, arī skolām vajadzēja mainīties un pielāgoties. 
Pārliecība, kuru mēs tik ilgi esam uzskatījuši par pašsaprotamu, tagad ir zudusi, un 
visiem valstī ir jātiek galā ar mainīgajiem noteikumiem un ierobežojumiem, kas katru 
dienu, nedēļu no nedēļas atšķiras. Tā ir tagad skolas dzīves realitāte, skolu direktoriem 
ir grūti pieņemt lēmumus pārāk tālu uz priekšu. Šobrīd uzmanības centrā būs 
mēģinājums nodrošināt, ka jaunieši tiek atbalstīti mācīties un sasniegt panākumus 
drošā un veselīgā vidē. 
 
Kad atgriezīsies vecāku sapulces? 
Pašlaik vecākiem un citiem, ne tik nepieciešamiem skolas darbiniekiem,  nav atļauts 
iekļūt skolas ēkās. Tāpēc skolas nevar rīkot vecāku sapulces. Nostāja attiecībā uz 
vecāku sapulcēm tiks pārskatīta novembrī. Ja situācija ap Covid-19 ievērojami 
uzlabosies, ierobežojumi var tikt atviegloti, un, ja tas notiktu, atsevišķas skolas izskatīs, 
kā vislabāk organizēt vecāku sapulces. Tomēr tās katrā skolā var būt atšķirīgas un var 
atšķirties arī pamatskolas un vidusskolas līmenī. 
 
Vecākiem jāapzinās, ka, varbūt, nebūs iespējams pilnībā atgriezties klātienes sapulcēs. 
Tomēr skolas ņems vērā nepieciešamību dalīties informācijā par skolēnu sekmēm ar 
vecākiem un meklēs veidus, kā to organizēt. Tas var nozīmēt, ka vecāku sapulces tiek 
aizstātas, un mēs izskatīsim veidus, kā to vadīt, izmantojot koleģiālu dialogu skolas 
līmenī, un savlaicīgi attiecīgi informēsim vecākus. 
 
Kā izmaiņas ir ietekmējušas mācību programmu, mācīšanos un mācīšanu? 
Mēs pēc iespējas labāk klasēs turpinām ietvert visus mācību programmas aspektus, 
taču ir dažas aktivitātes - bieži vien praktiskas darbības, kas rada zināmas problēmas. 
Skotijas valdības norādījumos ir teikts, ja iespējams, skolām vajadzētu meklēt āra 
telpas, lai pasniegtu dažus mācību programmas aspektus, un skolas meklē veidus, kā 
to izdarīt. Ja darbība ir ļoti atkarīga no kopīga specializēta aprīkojuma, skolotājiem 
jāapsver, kā – vai, ja - to var droši izmantot, un attiecīgi jānovērtē situācija . Visur skolās 
milzīgs uzsvars tiek likts uz tīrīšanu, un regulāra roku mazgāšana vai roku tīrīšana tagad 
ir daļa no ikdienas visās skolās. 
 
Kāpēc tagad tiek dots mazāk mājas darbu? 
Normālā skolas laikā mājas darbi ir neatņemama skolas nedēļas sastāvdaļa. Tomēr 
patlaban mājas darbs skolām sagādā dažas problēmas. Aprīkojuma un resursu 
pārvietošanās starp mājām un skolu ir jāierobežo, jo pastāv bažas par infekciju. Turklāt, 
kad skolēni rakstiskos darbus iesniedz ar burtnīcām vai uz papīra, noteikumos teikts, 
ka pirms atzīmēšanas, tas ir jāieliek karantīnā 72 stundas, un tas ir kavējums, kas 
daudziem jauniešiem varētu būt neproduktīvi. Skolas var izvēlēties ielikt mājasdarbus 
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tiešsaistē un lūgt, lai darbs tiktu iesniegts vienādi, taču tas ir iespējams tikai tad, ja 
skolas ir pārliecinātas, ka visi skolēni var piekļūt šādiem uzdevumiem. 
Pašlaik mēs atrodamies laikā, ko Skotijas valdība ir nodēvējusi par Atkopšanās fāzi. 
Šajā fāzē galvenā uzmanība tika pievērsta veselībai un labsajūtai, lasītprasmei un 
skaitītprasmei, un mājasdarbiem ir mazāka prioritāte. Tomēr skolas drīzumā izskatīs, 
kā drošā veidā atsākt mājasdarbus, un, pēc vajadzības, sazināsies ar vecākiem, lai 
izskaidrotu, kā tas tiks organizēts. 
 
Bieži uzdotie jautājumi vidusskolām. 
Kā koronavīrusa dēļ ieviestie ierobežojumi ietekmē praktiskos priekšmetus 
vidusskolās? 
Daudzi no mācību priekšmetiem, kurus skolēni mācās skolā, ietver ievērojamu praktiskā 
darba apjomu  - mākslai, mūzikai, drāmai, mājturībai, fizkultūrai, tehniskajiem 
priekšmetiem, biznesa priekšmetiem un zinātnei ir ļoti nozīmīgi praktiskie elementi, taču 
ir arī praktisks darbs, kas iekļauts citos kursos. Skotijas valdība, izmantojot Skotijas 
Izglītības un tādu aģentūru kā Skotijas skolu izglītības pētījumu centrs (SSERC) 
vadlīnijas skolām, ir - vai tiek veidotas - lai tās varētu izmantot plānošanā, taču tām nav 
vienotas pieejas visiem. Tādi faktori, kā skolas saraksti, skolas ēkas, personāla līmenis, 
grafika sastādīšana un resursu pieejamība, dažādās skolās atšķiras un viss ietekmē to, 
ko var un ko nevar izdarīt. 
 
Ja mācību priekšmets ir atkarīgs no resursiem un aprīkojuma, ir noteikumi par 
aprīkojuma un tīrīšanas protokola koplietošanu, kas nepieciešams, lai nodrošinātu 
skolēnu un personāla drošību. Tas nozīmē, ka skolēni var veikt mazāk praktisku darbu, 
un, ka viņiem ir jāmācās, skatoties demonstrācijas, nevis pašiem veicot aktivitātes. Ja 
skolēni veic praktiskus darbus, mācību laikā biežāk jāpielieto tīrīšanas protokoli, un, 
atkarībā no laika ilguma, tas var būt pārmērīgi. 
 
Tāpat kā ir noteikti ierobežojumi tādām telpām kā publiskās sporta zāles un peldbaseini, 
tāpat ir ierobežojumi attiecībā uz to, ko drīkst un ko nedrīkst darīt sporta nodarbībās. 
Fiziskās audzināšanas stundas galvenokārt notiek, ja ne pilnībā, - ārā, pat sliktos laika 
apstākļos, un daudzu skolu jautājums ir ģērbtuves, ņemot vērā, ka ģērbtuves parasti ir 
diezgan mazas un bieži vien bez logiem. Tieši tāpēc, saņemtajos norādījumos skolām 
ir teikts, ka skolēniem jānāk uz skolu apğērbušamies fizkultūras tērpā. Dažām skolām 
ir telpas, lai varētu izveidot pārğērbšanās vietas, kas atbilst drošības noteikumiem, taču 
dažās skolās mācību telpu šaurība, to neļaus. 
 
Mājturības stundas ir vēl viens izaicinājumu kopums, jo lielākā daļa skolu virtuves 
dizains ļoti apgrūtina jebkādu fizisku distancēšanos un neizbēgami ir jādalās ar  
aprīkojumu. Skolēni tiek aicināti ievērot fiziskās distancēšanās noteikumus, bet 
mācībspēkiem pēc iespējas arī jāsaglabā fiziskā distancēšanās. Mazās virtuvēs tas ir 
ļoti grūti, un skolu direktori domā, ka viņi nevar riskēt ar darbinieku drošību. Ir arī papildu 
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tīrīšanas kārtība, kas palielina spiedienu uz  laika limitu. Tiek meklēti risinājumi šiem 
izaicinājumiem, taču tāpat kā visam mūsu “jaunajā normālajā”, nav vienkāršu atbilžu. 
 
Pašlaik skolas meklē veidus, kā nodrošināt, lai skolēni varētu mācīties un attīstīt 
praktiskās iemaņas, taču tas nav viegli. Skolotāji strādā ar kolēģiem savā skolā un ar 
citām skolām vietējā un nacionālā līmenī, lai rastu risinājumus šīm problēmām, kamēr 
tiek gaidītas solītās nacionālās vadlīnijas. 
 
Kāpēc vecākā posma skolēni, kuri izvēlējās koledžas kursu, nevar apmeklēt  
stundas koledžā? 
Sākot slēgšanu, koledžām, tāpat kā skolām, bija jāaizver durvis studentiem. Tāpat kā 
skolām, arī tām ir nācies veikt milzīgu sagatavošanos, iekļaujot detalizētu riska 
novērtējumu, lai varētu droši atsākt darbu. Vadlīnijas koledžu atkārtotai atvēršanai tika 
publicētas tikai septembra sākumā, un tajās ietvertas darbības, kas bija jāveic, lai ļautu 
skolēniem atgriezties koledžas saistītajos kursos. 
 
Pagaidām NESCol, SRUC, Dundee un Angus koledžas kursi tiek piegādāti skolēniem, 
izmantojot tiešsaistes platformas, un tiek izstrādāti plāni, lai sāktu dažu kursu 
pasniegšanu uz vietas. Lai gan kursu programma koledžās atšķiras, kopumā runājot, ja 
kursam nav nozīmīgu praktisku elementu, to var pilnībā vai galvenokārt veikt tiešsaistē 
šajā pusgadā. Lai iegūtu praktiskākus kursus, tiek plānots, kā skolēni varētu apmeklēt 
koledžu dažās stundās. Sakarā ar fiziskās distancēšanās noteikumiem, kas jāpieņem 
vērā koledžās, jo tie galvenokārt attiecas uz pieaugušajiem, maz ticams, ka skolēniem 
ļaus apmeklēt koledžu katru nedēļu. Tas var nozīmēt, ka skolēni nespēs pabeigt pilnus 
kursus, bet parastās kvalifikācijas vietā varētu izsniegt koledžas sertifikātu. 
 
Skolas dara visu iespējamo, lai nodrošinātu atbilstošus pasākumus skolēniem, kuru 
grafikā ir koledžas kursi, taču šo kursu galīgo plānu sagatavošana var aizņemt laiku. 
 
Kas notiek ar SQA eksāmeniem? 

Pagājušajā sesijā SQA eksāmeni nenotika, un mācību darbu iesniegšanu ietekmēja arī 

skolu slēgšana marta beigās. Šajā mācību gadā Skotijas valdība un SQA plāno pilnīgu 

eksāmenu plānu 2021. gadā. Šobrīd notiek plašas konsultācijas ar vietējām 

pašvaldībām, skolotāju arodbiedrībām un plašāku skolotāju profesionāļu loku, lai 

mēģinātu izveidot efektīvu eksāmenu plānu. 2021. gadā ar neparedzētiem gadījumiem, 

ar iespēju, ja Covid-19 gadījumu ir vēl vairāk. Ir jāņem vērā virkne faktoru: 

• Skolu slēgšana jau ir ietekmējusi spēju pasniegt pilnu kursu saturu, un tas var 

notikt arī turpmāk, ja skolas tiek pakļautas vietējiem vai valsts līmeņa 

ierobežojumiem, 

• Veselības un drošības ierobežojumi nozīmē, ka praktisko kursu saturu nevar 

veikt vispār vai var tikai daļēji. 
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• Fiziskās distancēšanās problēmas nozīmē, ka eksāmenu organizēšana dažām 

skolām var būt izaicinājums. 

• Universitātes uzņemšanas grafiks ietekmē to, kad ir jākārto eksāmeni, un ir limits, 

cik ilgi var kavēties eksāmenu plāns. 

Nenoteiktība, kas saistīta ar SQA plāniem, neapšaubāmi rada satraukumu jauniešiem, 
vecākiem un, protams, skolotājiem, taču mums visiem jāgaida, kamēr tiks pieņemti 
galīgie lēmumi un izstrādātas jaunas vadlīnijas par vērtēšanu kopumā un jo īpaši 
eksāmeniem. Tikmēr skolu darbinieki cenšas nodrošināt, lai tiktu iekļauti katra kursa 
galvenie aspekti un prasmes, līdz būs pieejamas pārskatītas vadlīnijas. Viņu mērķis ir 
mēģināt nodrošināt, lai skolēni tiek mudināti saglabāt pozitīvu attieksmi un viņiem ir 
vislabākās iespējas sasniegt savus mērķus. 
 
Kurus skolas pasākumus es varu sagaidīt šajā mācību gadā? 
Skolas dzīve atspoguļo dzīvi sabiedrībā, un tieši tāpat kā daudzus kopienas pasākumus 
ir nācies atcelt Covid-19 dēļ, uz skolas pasākumiem attiecas tie paši noteikumi un 
norādījumi. Tas nozīmē, ka pašreizējā situācijā skolas nevar plānot rīkot tādus 
pasākumus kā skolas koncerti, līdzekļu vākšanas pasākumi un mācību programmas 
informācijas pasākumi. Pat tādi pasākumi kā skolas balles un izlaiduma balles 
pašreizējā formā ir apdraudētas. Ja ierobežojumi tiks atviegloti, iespējams, notiks daži 
tradicionālie skolas kalendāra pasākumi, taču, kā vienmēr, skolas jūs pilnībā informēs. 
 
Kā es varu palīdzēt kā vecāks šajā situācijā? 
Šis ir milzīgas nenoteiktības laiks visiem: nevienam nav rokasgrāmatas, kas palīdzētu 
uzzināt, kā tikt galā ar šo pandēmiju. Ja vecāki un skolas darbinieki strādā kopā, tad 
šajā grūtajā laikā mūsu jaunieši kļūst spēcīgāki un izturīgāki. Lūdzu, turpiniet atbalstīt 
savu skolu visos iespējamos veidos, ievērojot pašreizējos ierobežojumus, pēc iespējas 
labāk atbalstot vecāku padomi vai citus vecāku forumus, kas darbojas jūsu skolā. 


