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IEKĻAUJOŠAS IZGLĪTĪBAS POLITIKAS IEVIEŠANAS PLĀNOŠANA 
(MIPIE)

Uz politikas veidotājiem radītā spiediena 
rezultātā, lai pierādītu kā politikas 
pamatnostādnes nodrošina labāku iekļau-
šanu izglītībā, parādās nepieciešamība pēc 
sistemātiskas kvalitatīvās un kvantitatīvās 
informācijas apkopošanas, kas atbild uz 
būtiskiem jautājumiem un valstis var 
izmantot ilgtermiņā, lai plānotu savu 
attīstību un lai spētu relatīvi salīdzināt šo 
attīstību dažādās valstīs. 

Iekļaujošas izglītības politikas ieviešanas 
plānošana (MIPIE) ir projekts, kuru veica 
Eiropas speciālās izglītības attīstības 
aģentūra ar Eiropas Komisijas Mūžizglītības 
programmas Comenius finansiālu atbalstu, 
vienošanās Nr.510817-2010-LLP-DK-
COMENIUS-CAM. Minētais projekts ilga 
vienu gadu, iesaistot vairāk kā 60 ekspertus 
no 27 valstīm: 

Austrijas, Beļģijas (flāmu un franču 
kopienas), Čehijas Republikas, Dānijas, 
Francijas, Grieķijas, Igaunijas, Islandes, 
Itālijas, Īrijas, Kipras, Latvijas, Lielbritānijas 
(Anglijas, Skotijas un Velsas), Lietuvas, 
Luksemburgas, Maltas, Nīderlandes, 
Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Slovēnijas, 
Somijas, Spānijas, Šveices, Ungārijas, 
Vācijas, Zviedrijas. 

Projekta galvenais mērķis bija, pamatojoties 
uz veikto darbu valstu un Eiropas līmenī – 
izmantojot informāciju, kas projekta laikā 
tika iegūta no valstīm – izstrādāt 
rekomendācijas nākotnes datu apkopošanai 
valstu un Eiropas līmenī darba kārtības 

ieteikuma formā, kuru izmantot iekļaujošas 
izglītības politikas ieviešanas plānošanā.

Īpašs projekta mērķis bija strādāt kopā ar 27 
Eiropas valstu politikas veidotājiem, lai:

- noskaidrotu loģisko pamatojumu tam, kāda 
informācija ir jāpadara pieejama politikas 
veidotājiem; 

- identificētu, kāda informācija ir jau ieejama;

- akcentētu nepilnības šobrīd pieejamajā 
informācijā; 

- izstrādātu detalizētus priekšlikumus, kā 
apkopot nepieciešamo informāciju nākotnē, 
lai to varētu izmantot valsts līmenī, 
plānošanas un Eiropas līmeņa salīdzinā-
šanas nolūkiem.

Projekta laikā tika organizētas divas 
konferences – 2010.gada decembrī Briselē 
un 2011.gada martā Budapeštā. Abas 
konferences tika rīkotas kopā ar abu valstu 
Izglītības ministrijām un tām bija skaidrs 
mērķis saistībā ar projekta iespējamajiem 
rezultātiem, ieskaitot projektā izstrādātās 
rekomendācijas. 

Projekta ziņojuma pilnu tekstu, abu 
konferenču ziņojumus, informāciju par datu 
apkopošanu valstīs, kā arī projekta 
materiālus var lejupielādēt no: 

http://www.european-agency.org/agency-
projects/mipie
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