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Tālākā sadarbība

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

Profesionālās kopienas 
veidošana

Miks Dzenis, vecākais eksperts
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MJK kopiena

Mērķis:

• veidot kopīgu, padziļinātu izpratni par mācību satura un pieejas

akcentiem;

• atrast atbalstu, domubiedrus, dalīties pieredzē.

Kā tas notiks kopā ar Skola2030:

• pavasarī – divu mēnešu mācīšanās un sarunas tiešsaistē;

• no rudens – tiešsaistes sarunu turpinājums, klātienes tikšanās.

MJK kopiena

Dabaszinātņu mācību joma 89

1008

Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma 126

Matemātikas mācību joma 86

Tehnoloģiju mācību joma 147

Valodu mācību joma 168

Sociālā un pilsoniskā mācību joma 83

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma 146

Pirmsskola un sākumskola 163
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Tiešsaistes
sadarbības plāns

Profesionālās kopienas veidošana

Mērķi

• Veidot kopīgu, padziļinātu izpratni par mācību satura un pieejas

akcentiem;

• Atrast atbalstu, domubiedrus, dalīties pieredzē.
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Profesionālās kopienas veidošana

Rīki

• Kopīga sarunu platforma par aktuālo mācību jomas un/vai mācību 

priekšmeta ietvaros;

• Kopīgi sarunu temati savas jomas ietvaros;

• Atgriezeniskās saites sniegšana;

• Informācija par Skola2030 aktualitātēm un iespējām iesaistīties.

Tematiskais plānojums

Temats Nedēļa Datums

E
-k

u
rs

s
 s

k
o
lo

tā
ji
e
m Mācību pieejas akcenti 1. – 2. 20.04. – 03.05.

Plānošana 3. – 4. 04.05. – 17.05.

Vērtēšana 5. – 6. 18.05. – 31.05.

Mācību process (īstenošana) 7. – 8. 01.06. – 14.06.
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1. Mērķis
2. Pieredze 

jomā
3. Pieredze 

MJK

4. Apskats 5. Refleksija
6. 

Kopsavilkums

2 nedēļu struktūra Forums

Anketa

SR

Veicamie 

uzdevumi

Izdarītais un 

aktualitātes

Papildus 

informācija 

tēmā

2 nedēļu laika plānojums

Tēma – ‘‘Mācību pieejas akcenti’’

P. O. T. C. P. S. Sv.

1 nedēļa
1.– 2. nedēļas 

mērķis
Dalīšanās pieredzē Forumā 1. un 2.

2 nedēļa
Apskats

Refleksija (aptauja)

3 nedēļa

Kopsavilkums un 

aktualitātes

3. – 4. nedēļas 

mērķis
Dalīšanās pieredzē Forumā 1. un 2.
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1. - 2. nedēļā
‘‘Mācību pieejas akcenti’’

Sasniedzamie rezultāti:

• Prot lietot abas darba platformas (Moodle un Edx).

• Ir iepazīstinājis ar sevi pārējos kolēģus.

• Ir dalījies ar savu pieredzi un ieguvis ieskatu kolēģu 

pieredzē par pilnveidoto saturu un pieeju savā jomā.

• Ir dalījies ar savu pieredzi un ieguvis ieskatu kolēģu 

pieredzē par mācību jomas koordinatora lomu savā 

novadā/pilsētā/pirmsskolā.

1. Nedēļa (20.04. – 24.04.) 

‘‘Mācību pieejas akcenti’’

Paveicamie uzdevumi:

• Iepazīties ar MJK vidi: https://bit.ly/mjk_vide

• Iepazīties ar e-kursa skolotājam uzbūvi: https://bit.ly/ekurss_skolotajiem

• Ir iepazīstinājis ar sevi pārējos kolēģus.

• Iepazīties ar e-kursa skolotājam moduli “Pilnveidotais 

mācību saturs un pieeja”.

• Veikt ierakstus abos forumos.
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https://bit.ly/mjk_vide
https://bit.ly/ekurss_skolotajiem
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Paldies! 

www.skola2030.lv

facebook.com/Skola2030
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