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Projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

2020.gada 16.aprīlī, tiešsaistē

Seminārs pašvaldību 
mācību jomu 
koordinatoriem

Mācību jomu 
koordinatoru loma
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Lietpratība (kompetence) ir iespējama, ja mainām akcentus:

• lielāka skolēna iesaiste mācībās;

• pārmaiņa: no gatavu zināšanu nodošanas uz mācīšanās vadīšanu.

Mācīšanas pieeju raksturo:

• skaidrs sasniedzamais rezultāts skolēnam;

• jēgpilni uzdevumi un atbalsts;

• attīstoša atgriezeniskā saite (vērtēšana, lai mācītos);

• domāšana par mācīšanos.

Paņēmieni, taktikas izmantoti jau iepriekš.

Izaicinājums - to mērķtiecīgi ieviest katrā pirmsskolas un skolas ikdienā. 

Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: 
pieeja mācībām

Mācību jomu
koordinatoru loma (1)

Atbalstīt sadarbību 

starp skolotājiem 

novada/pilsētas 

izglītības iestādēs 

mācību satura un 

pieejas plānošanā
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Mācību jomu koordinatoru loma (2)

• Koordinēt priekšlikumus vai risinājumus novadam/pilsētai 

specifisku mācību saturu jautājumu izstrādē;

• Pārzināt jaunākos mācību un metodiskos līdzekļus un citus 

resursus mācību jomā;

• Piedalīties skolotāju ar mācību jomas satura īstenošanu saistītu 

mācīšanās vajadzību apzināšanā un ar skolotāju profesionālo 

pilnveidi saistītu jautājumu plānošanā.

Kādas vēl sadarbības sistēmas skolā?

1. Kā plānosim un koordinēti un pēctecīgi īstenosim mācību saturu

priekšmetos un jomās?

2. Kā skolotāji pilnveidos savu profesionālo praksi?

3. Kā ieviesīsim mums prioritāri svarīgus mērķus?

4. Kā sekosim katra skolēna attīstības dinamikai, plānosim un 

koordinēti īstenosim atbilstošus atbalsta pasākumus?
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Aktualitātes un resursi

Programmas un mācību līdzekļi

• Programmu paraugi (http://mape.skola2030.lv): 

• pamatizglītībā - praktiski visas. Vebināri šeit: 

https://www.skola2030.lv/lv/atbalsts/atbalsts-istenosanai/vebinari

• vidējās izglītības pakāpē:

• pamatkursiem - līdz mācību gada beigām;

• padziļinātajiem kursiem – septembrī;

• specializētajiem kursiem – VISC neveido programmu paraugus.

• Skatīt standartu sasniedzamos rezultātus: 
https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/sasniedzamie-rezultati

• Mācību līdzekļu piemēri – 1., 4., 7., 10.klasei vasarā, pārējie

pakāpeniski
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Attālinātās mācības

• Vadlīnijas un atbalsta materiāli: https://www.skola2030.lv/attalinata-

macisanas/vadlinijas

• Vebinārs par attālināto mācību aptauju, ieteikumiem – VISC 

Facebook lapā
• Attālināto nodarbību plānu piemēri

https://mape.skola2030.lv/ - Katalogs

• Ieteikumi idejām un resursiem
https://mape.skola2030.lv/ - Diskusijas

!!! Aicinām arī skolotājus dalīties ar 

savām idejām un resursiem!

Vērtēšana - resursi

• Vērtēšanas vadlīnijas attālinātām mācībām

http://skola2030.lv/admin/filemanager/files/2/VISC_Skola2030__Vertesanas_vadli

nijas_FINAL.pdf

• IKVD atbildes uz biežākiem jautājumiem:

https://ikvd.gov.lv/

• Vebinārs par vērtēšanu – VISC Facebook lapā
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Vidusskolas modelis - resursi
• Valsts vispārējās vidējās izglītības standarts: 

https://likumi.lv/ta/id/309597 , īpaši 9. un 11.pielikumi

• Biežākie jautājumi IZM mājas lapā: IZM / IKVD / VISC

• Vebinārs par biežākiem jautājumiem: 

https://www.youtube.com/watch?v=vmzimmFo6E8

• Biežākie jautājumi: https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-

pakapes/vidusskola

• Skolēniem buklets un kursu apraksti: 

https://www.skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/ka-notiks-macibas

• Vecākiem buklets: https://www.skola2030.lv/vecakiem-un-

skoleniem/vidusskola

• Ziņu izdevums par vidusskolas modeli: 

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/zinu-izdevums/aprilis-2019

Skola2030 profesionālā pilnveide

• E-kursi pašmācībai – skolām un pirmsskolām

https://talakizglitiba.visc.gov.lv/

• Pirmsskolu skolotājiem

• Tehnoloģiju mācību jomas skolotājiem

• Padziļināto kursu skolotājiem (no 2021.gada)
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VISC profesionālā pilnveide 2020.gadā

• Pirmsskolu pedagogiem

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/pedprofpilnveide/dokumenti/20200326_pirmsskolai.pdf

• Sākumskolu pedagogiem

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/pedprofpilnveide/dokumenti/20200326_sakumskolai.pdf

• Pamatskolu un vidusskolu pedagogiem

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/pedprofpilnveide/dokumenti/20200326_pam_vidskolai.pdf

• Pašvaldību mācību jomu koordinatoriem

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/pedprofpilnveide/dokumenti/20200326_pashv_mjkoord.pdf

• Mācīšanās konsultantiem

https://visc.gov.lv/vispizglitiba/pedprofpilnveide/dokumenti/20200326_mackonsult.pdf
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Paldies! 

www.skola2030.lv

facebook.com/Skola2030
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