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ZANE OLIŅA,
mācību satura ieviešanas vadītāja, 

Skola2030
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Projekta mērķis
Aprobēt, pilnveidot, pēctecīgi ieviest

vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai,
kas skolēnos attīstītu

dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes
un attieksmes.

KAS NOTIKS PROJEKTĀ?
2016. gada 17. oktobris – 2021. gada 16. oktobris

Labvēlīgu priekšnoteikumu
radīšana mācību satura
ieviešanai
Mācību materiālu vietnes izveide, 
pieejas skaidrošana sadarbībā ar
augstskolām, pašvaldībām, reģionālie
ieviešanas semināri, konferences u.c.

Mācību satura izstrāde
un aprobācija
Standarti, vadlīnijas, mācību
programmas, mācību un 
metodiskie līdzekļi, t.sk. 
bērniem ar speciālām
vajadzībām, diagnostikas
instrumenti.

Pedagogu profesionālā pilnveide, 
atbalsta materiāli skolotājiem
Pedagogu profesionālā pilnveide 6000 
pedagogiem - 100 aprobācijas izglītības iestādēs; 
mācības visu izglītības iestāžu vadības
komandām. Atbalsta materiālu skolotājiem
izstrāde – mācību priekšmetu programmas, 
mācību materiālu piemēri, metodiskie materiāli, 
e-mācību moduļi, semināri.
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Auglīga augsne lietpratības attīstībai.

Mācīšanās iedziļinoties

Lietpratība (kompetence) ir iespējama, ja mainām uzsvarus:
o lielāka skolēna iesaiste mācībās;
o pārmaiņa: no gatavu zināšanu nodošanas uz mācīšanās vadīšanu.
Mācīšanas pieeju raksturo:
o skaidrs sasniedzamais rezultāts skolēnam;
o jēgpilni uzdevumi un atbalsts;
o attīstoša atgriezeniskā saite (vērtēšana, lai mācītos);
o domāšana par domāšanu.
Paņēmieni, taktikas izmantoti jau iepriekš.
Izaicinājums - to mērķtiecīgi ieviest katrā skolā ikdienā.
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Obligātā mācību satura ietvars
VISC projekts, 18.08.2017. 

Mācību jomas Caurviju prasmes Tikumi

Valodu 

Sociālā un pilsoniskā

Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā

Dabaszinātņu

Matemātikas

Tehnoloģiju 

Veselības un fiziskās aktivitātes

Pašvadība

Domāšana un radošums

Sadarbība un līdzdalība

Digitālā

Atbildība / Centība

Drosme / Godīgums

Gudrība / Laipnība

Līdzcietība / Mērenība

Savaldība / Solidaritāte

Taisnīgums / Tolerance

Starppriekšmetu moduļi: 
Veselība. Drošība. Kultūras izpratne. Tekstpratība.

Caurviju prasmes
Pašvadība 
Spēj aktīvi un mērķtiecīgi kontrolēt savu uzvedību, motivāciju un kognitīvo darbību. Prot un ir motivēts 
pastāvīgi un patstāvīgi mācīties un pilnveidot sevi; saprot un seko līdzi savam mācīšanās procesam.

Domāšana un radošums
Identificē, analizē un izvērtē situācijas, problēmas, idejas un informāciju, formulē atbilstošus 
spriedumus un risinājumus, lieto efektīvas problēmrisināšanas stratēģijas. Iztēlojas un rada jaunas 
idejas un produktus, piedāvā inovatīvus risinājumus un rod jaunus izpausmes veidus.

Sadarbība un līdzdalība
Prot un grib efektīvi sadarboties, atbilstoši auditorijai, mērķim un situācijai izmanto daudzveidīgus 
saziņas veidus. Domā un rīkojas kā atbildīgs sabiedrības pilsonis, balstoties uz izpratni par 
daudzveidīgām interesēm un vēlmi sadarboties ar citiem.

Digitālā
Droši un atbildīgi izmanto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un ar to starpniecību rada jaunas 
zināšanas.
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Vieta,
kur notiek mācīšanās,

rodas zinātkāre un interese par lasīšanu 
visai dzīvei. 
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Piekļuve
mūsdienīgam, mainīgam, daudzveidīgam

resursu klāstam.
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Šajā mācību gadā Latvijā saistībā ar jauno mācību
saturu un pieeju neviena pārmaiņa nav obligāta.

Šis ir laiks, kad ikvienai skolai ļauts pilnvērtīgi
sagatavoties, izmantojot ikvienu sniegto atbalstu –

vadības mācības, seminārus, labākās prakses
piemēru prezentācijas u.c.

Būtiskākās pārmaiņas
”stundu sarakstā”
• Otrā svešvaloda no 4. klases (pašlaik no 6.klases).
• Latvijas un pasaules vēsture kopā.
• Literatūra - kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 

mācību jomā.
• Jauns mācību modulis – drāma (izpildītājmāksla).
• Tehnoloģiju mācību joma:

Dizains un tehnoloģijas (1.-9.kl.);
Datorika (1.-9.kl., t.sk. integrēti datorikas elementi 1.-3.kl.);
Inženierzinības (7.kl.);
Tehnoloģijas, tehnoloģiju moduļi (10.-12.kl.).
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Būtiskākās pārmaiņas
”stundu sarakstā”
• Noteikt stundu skaitu mācību jomā/priekšmetā trīs gadiem
• Mācību satura plānošanas principi vispārējā vidējā izglītībā

2018./2019.

Pirmsskola

2019./2020.
1.kl. (6 g)*; 4.kl.; 
7.kl.; 10.kl.

2020./2021.
2.kl.; 5.kl.;
8.kl.; 11.kl.

2021./2022.
3.kl., 6.kl.; 9.kl.; 
12.kl.

Jauno mācību saturu ieviesīs
pakāpeniski
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Atbalsta materiāli skolotājam

Mācību priekšmetu 
programmas

(paraugi)

Mācību līdzekļu 
paraugi  skolēnam

(katrā tematā) 
+ 

bērniem ar 
speciālām 

vajadzībām.

Metodiskie materiāli 
(un e-mācību moduļi)

Diagnosticējošo 
darbu apraksti

Detalizētas, iekļauj skolēna
darbību līdz stundas

līmenim.

Nozīmīgāko mācību līdzekļu 
komplekts katrā tematā, 

katrā mācību priekšmetā.

T.sk. temata atsegums 
skolēnam, materiāli mācību 

procesa vizualizācijai, 
vingrināšanās uzdevumi, 

mācību aktivitātes un 
mācīšanās stratēģijas, 
vārdnīca un materiāli 

vērtēšanai.

Vadlīnijas un ieteikumi 
mācību un vērtēšanas 

plānošanai, mācību pieejas 
īstenošanai, 

paņēmieni un piemēri 
caurviju prasmju attīstībai, 

vērtībizglītībai, 

starppriekšmetu moduļu 
īstenošanai u.tml.

Skaidrojums par darbu
mērķi, sasniedzamajiem

rezultātiem, kas tiks vērtēti, 

uzdevumu veidiem, 

rezultātu izmantošanu
mācību darba uzlabošanai. 

Skolas bibliotēka mūsdienīgai lietpratībai
•Auglīga augsne lietpratības attīstībai.
•Vieta,kur notiek mācīšanās,rodas zinātkāre un interese par 
lasīšanu visai dzīvei. 

•Piekļuve mūsdienīgam, mainīgam, daudzveidīgam resursu
klāstam.
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PALDIES! 
www.skola2030.lv

facebook.com/Skola2030
www.draugiem.lv/Skola2030

#skola2030


