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Mācību pieejas akcenti pieprasa citādu mācību
līdzekļu saturu, struktūru, formātu (I)

Būtisks mērķis - digitālās prasmes, informācijpratība –
nepieciešama iespēja darboties ar interaktīvām
lietotnēm; strādāt ar daudzveidīgiem informācijas
avotiem, tai skaitā pirmavotiem, mācītos izvēlēties, 
izvērtēt u.tml.; apstrādāt datus, pašiem strukturēt
informāciju un radīt jaunus produktus (nevis patērēt
(tikai) gatavus, nemainīgus, ierobežota apjoma
tekstus mācību grāmatās).



Mācību pieejas akcenti pieprasa citādu mācību
līdzekļu saturu, struktūru, formātu (II)

Lielāks akcents uz skolēnu un skolotāju izvēli
tematiem, kontekstiem, kas tiek izmantoti prasmju
apguvei – tas nozīmē iespēju komplektēt tekstus, 
uzdevumus no dažādiem avotiem, un padziļinātu
izziņas darbību, kuras īstenošanai skolēniem, sevišķi
vecākajās klasēs un augstākā līmeņa mācību satura
apguvei svarīga pieeja kvalitatīvām datu bāzēm
dažādās jomās, kas pastāvīgi tiek atjauninātas.



Mācību pieejas akcenti pieprasa citādu mācību
līdzekļu saturu, struktūru, formātu (III)

Jauni izglītības mērķi - nodrošināt personalizētu, 
iekļaujošu izglītību katram un tehnoloģiju iespējas
atbalstīt šādu pieeju, piemēram, asistīvās
tehnoloģijas (tai skaitā lietotnes, saskarnes, 
multimediāli risinājumi); tūlītēja, automatizēta
atgriezeniskā saite; datu analītika; adaptīvas sistēmas
– nākamais uzdevums atbilstoši sniegumam
iepriekšējos u.tml.



Mācību pieejas akcenti pieprasa citādu mācību
līdzekļu saturu, struktūru, formātu (IV)

• Paplašinās mācību līdzekļa definīcija no (vienas) 
drukātas un nemainīgas mācību grāmatas katrā
priekšmetā uz daudzveidīgu resursu kopumu, kur
jebkurš teksts kļūst par izziņas un mācīšanās avotu.

• Izzūd dalījums starp mācību līdzekļu veidiem, saplūstot
idejai par mācību līdzekli kā primāri saturisku konceptu
ar, piemēram, digitālu mācīšanās platformu,  kuras
funkcionalitāte ietver papildu mācīšanās funkcijas
līdztekus/ap šo saturu. 



Skolas bibliotekārs – kvalitatīva mācību
procesa atbalstītājs

• Augsne un atbalsts lietpratības attīstībai.
• VIETA, kur notiek mācīšanās, rodas un nostiprinās 

zinātkāre un interese par mācīšanos un lasīšanu 
visai dzīvei. 

• Piekļuve mūsdienīgam, mainīgam, daudzveidīgam
resursu klāstam.



Augsne un atbalsts lietpratībai



Caurviju prasmes

Kritiskā domāšana un problēmrisināšana

Jaunrade un uzņēmējspēja

Pašvadīta mācīšanās

Sadarbība

Pilsoniskā līdzdalība

Digitālā pratība



Teksts un tekstveide
mācību procesā 

Mēs dzīvojam tekstu pasaulē.  
Visa mūsu saskare dažādās 
saziņas situācijās (arī mācību 
procesā) veidojas caur 
tekstiem.
Dažādos mācību priekšmetos 
skolēni saskaras ar 
daudzveidīgiem tekstiem. 
Skolēniem jāprot tos saprast un 
veidot. 

TEKSTS

Rakstveida 
teksts

Mutvārdu 
teksts 

Digitāls 
teksts

Multimodāls 
teksts 



• Tekstpratība – lasīšana, klausīšanās, vērošana
• Tekstveide – rakstīšana, runāšana
Spēja iegūt nozīmi no teksta un nodot tālāk nozīmi caur savu tekstu.

• klausīšanās 
• lasīšana
• vērošana 

iedevums

• kritiskā 
domāšana

apstrāde

• runāšana 
• rakstīšana

atdevums

Tekstpratība un tekstveide mācību procesā



Tekstpratība

Nozīmīga prasme visos mācību priekšmetos
• padziļināti uztvert jebkuras formas tekstu, vai tas būtu izteikts 

ar vārdiem vai arī ar attēliem, shēmām, tabulām, grafikiem 
u.c. drukātā un digitālā formātā;

• saprast teksta galveno domu un nianses, kas paustas gan 
tiešā veidā, gan netieši;

• iegūto informāciju, idejas, pārdomas mērķtiecīgi izmantot 
savos mutvārdu un rakstveida tekstos, piešķirot iegūtajai 
nozīmei jaunu jēgu.

ar rakstīto vārdu plašākā nozīmē – tekstu izprast un veidot pašam.



Tekstpratība

Skolēni mācās izprast tekstu vairāk nekā vienas kultūras un 
dažādu mediju (informācijas kanālu) kontekstā.

Viņi mācās izprast informāciju vairākās valodās, kā arī pārveidot 
citu zīmju sistēmas, tostarp matemātikas, informātikas zīmes, 
simbolus, ikdienā sastopamās piktogrammas u.c. (piemēram, 
norādes, kā mazgāt vai gludināt apģērbu, rīkoties ar ierīcēm, 
montēt mēbeles, saprast emocijzīmes, ceļa zīmes un norādes, 
leģendas kartēs u.tml.). 



Rakstu 
valoda/teksts

Mutvārdu 
runa/teksts

Multimodālā 
valoda/teksts

Digitālā 
valoda/teksts

VĒSTĪJUMS
- ziņa

- ziņojums
- paziņojums

- stāsts, stāstījums
- izklāsts u.c.

APRAKSTS
- portrets, portretējums

- tēlojums
- tehn. apraksts, instrukcija,

attēlojums, 
pazīmju izklāsts, 

raksturojums, arī vērtējums 
u.c.

PĀRSPRIEDUMS
- eseja*

- recenzija*
- apcere
- pārskats
- pētījums

- analīze u.c.

ir prasme veidot tekstu atbilstoši saziņas nolūkam, runas 
situācijai, valodas funkcionālā stila, runas žanru, kā arī 
pareizrunas un pareizrakstības prasībām. 

Tekstveide



Pašvadīta mācīšanās
NAV
patstāvīga mācīšanās
bez atbalsta



PAMATSKOLA VIDUSSKOLA
• apzinās sevi kā indivīdu, savas vēlmes,

vajadzības un intereses, pārvalda  savas
emocijas, domas un uzvedību

• veido  pozitīvas attiecības, ir motivēts  sevi
pilnveidot

• izvirza  mērķus,   plāno savu darbību, īsteno
plānu un izvērtē paveikto

• mērķtiecīgi izmanto situācijai atbilstošas
mācīšanās stratēģijas, seko līdzi savam
mācīšanās progresam

• analizē savas darbības saistību ar savām 
emocijām, personības īpašībām un uzvedību

• orientējoties uz pozitīviem risinājumiem, vada 
savas emocijas un domas

• izvirza īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, izstrādā 
mērķu īstenošanas plānu un pielāgo to mērķu 
sasniegšanai

• izmanto kritērijus darba izvērtēšanai un 
pilnveidošanai, gūto pieredzi apkopo un izmanto 
turpmāk

• patstāvīgi izvēlas, pielāgo un lieto veicamajam 
uzdevumam atbilstošas mācīšanās stratēģijas

Pašvadītas mācīšanās caurvija



Lai skolēni prastu novērtēt savu sniegumu: 
SKOLOTĀJA darbības

Modelē pats

• Priecājies par to, kas tev ir labi izdevies, un dalies ar skolēniem, kas un kāpēc sanāca 
īpaši labi. Stāsti, kā tu paturi prātā sākotnējo ideju (piemēram, veidojot un izmantojot 
savus pierakstus), un to salīdzini ar izdarīto! Konstruktīvi analizē to, kas tev nav 
izdevies. Rādi, kā savus secinājumus izmanto nākamo darbu plānošanai!

Plāno atbilstošus uzdevumus un iekārto vidi

• Piedāvā konkrētus darba kritērijus vai radi tos kopā ar skolēniem! Uzdevumu sērijā 
iekļauj sadaļu, kurā skolēni pēc kritērijiem paši izvērtē savu sniegumu un secina, kas 
būtu uzlabojams turpmāk!

Procesā virzi skolēnu mācīšanos

• Seko līdzi, vai izvirzītie kritēriji aptver visas kvalitatīva snieguma izpausmes! Aicini 
skolēnus vērot un secināt, kā izskatās, kad katrs kritērijs izpildīts izcili, kā – kad vāji. 
Skaidro sava snieguma vērtēšanas jēgu, aicini par to reflektēt pašu skolēnus!



Lai skolēni prastu izmantot mācīšanās stratēģijas: 
SKOLOTĀJA darbības

Modelē pats
• Izmanto savā darbā dažādas stratēģijas, piemēram, dalies ar skolēniem, pēc kāda 

principa (stratēģijas) tu plāno mācības, kā pats mācies un kādas prasmes pašlaik 
attīsti!

Plāno atbilstošus uzdevumus un iekārto vidi
• Ik pa laikam plāno uzdevumus/situācijas, kur nepieciešama kāda konkrēta 

stratēģija (piemēram, kā plānot savu darbu vai kā atcerēties faktus). Atvēli laiku 
skolēniem domāt par to, vai un kāda stratēģija, veicot uzdevumu, nepieciešama!

Procesā virzi skolēnu mācīšanos
• Rosini skolēnus reflektēt par efektīvākajiem veidiem jeb stratēģijām, kā situāciju/ 

uzdevumu atrisināt! “Kas tev parasti traucē un palīdz mācīties/apgūt … ?” “Kādas ir 
manas efektīvākās stratēģijas, lai paveiktu…?” u. tml



VIETA (fiziska un virtuāla),
kur notiek mācīšanās,

rodas un nostiprinās zinātkāre un interese par 
mācīšanos un lasīšanu visai dzīvei. 



Vieta mācībām… piekļuvei resursiem plašākā nozīmē
• Vieta izziņai un jaunu zināšanu radīšanai… kur skolā atrodas bibliotēka? 

Cik tā saistīta ar citām skolas norisēm/resursiem? kāds tajā darba laiks? 
vai skolēni var saņemt palīdzību arī attālināti?

• Kopstrādes vietas – mazākas un lielākas, norobežotas telpas, kur nākt
uz mācību apspriedēm, sapulcītēm, rakstīt patstāvīgos darbus utt. 

• ? Vieta piekļuvei daudzveidīgiem resursiem – internets, multimediju
studija…
• šujmašīnas, 3D printeri, elektriskās ģitāras, iespēja aizņemties

instrumentus dizaina un tehnoloģiju projektiem (urbjmašīna, 
slīpmašīna utt.) ??

• ? Vieta, kur satiekam vecāku… ar jaunākajiem brāļiem un māsām…??



Obligātie valsts pārbaudījumi un nosacījumi, 
beidzot 12. klasi

* latviešu valodā (vismaz optimālajā 
līmenī);

* svešvalodā (angļu, vācu vai franču) 
(vismaz optimālajā līmenī);

* matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);

divos no padziļinātajiem kursiem 
(augstākajā līmenī).

īsteno pētniecības, jaunrades vai 
sabiedrisko darbu,

starpdisciplinārā kursa “Projekta darbs” 
ietvaros (70 māc.st.)



Ministru kabineta noteikumu projekts "Attālināto 
mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība"

Attālinātās mācības tiek īstenotas kā efektīva, kvalitatīva,
pilnvērtīga un iekļaujoša klātienes mācību procesa daļa, lai
nodrošinātu iespēju izglītojamam apgūt plānotos
sasniedzamos rezultātus, attīstot izglītojamo pašvadītas
mācīšanās, digitālās pratības, kritiskās domāšanas,
problēmrisināšanas un sadarbības caurviju prasmes, kā
arī nodrošinātu izglītojamam diferencētu, personalizētu un
starpdisciplināru mācību procesu.



Ministru kabineta noteikumu projekts "Attālināto 
mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība"

Atkarībā no attālināto mācību īstenošanas mērķa, 
uzdevuma un iespējām, izmanto:
• dažādas mācību organizācijas formas, tai skaitā 

individuālu un grupu darbu, konsultācijas, projekta darbu;
• dažādas norises vietas, tai skaitā skolas bibliotēku, 

laboratorijas, pētniecības iestādes, muzejus, dabu, mājas;
• dažādus mācību līdzekļus, tai skaitā tehnoloģiju 

risinājumus.



MK noteikumu projekts 
“Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība”

23

Attālināto mācību apjoms pa klasēm (rēķinot pēc maksimāli pieļaujamās skolēna slodzes dienā ik nedēļu visā mācību gadā) 
kā obligāta vispārējās izglītības programmas klātienes formā sastāvdaļa:

Klase Maksimālā robeža
Maksimālais apjoms kopā mācību gadā

Stundās Dienās
2. līdz 5 % 41

Vidēji 1 diena mēnesī
3. līdz 5 % 42

4. līdz 10 % 91
Vidēji 2 dienas mēnesī5. līdz 10 % 98

6. līdz 10 % 105

7. līdz 15 % 168
Vidēji 3 dienas mēnesī8. līdz 15 % 178

9. līdz 15 % 178

10.-12. līdz 20 % 252 Vidēji 4 dienas mēnesī



Piekļuve mūsdienīgam, mainīgam, 
daudzveidīgam resursu klāstam



Literatūra pamatizglītībā

- tematiski (atslēgas vārdi) + precizējoši jautājumi;

P.: 4.klase Draugi - Kā radīt sev nozīmīgas lietas stāstu, izmantojot iztēlē 
vai realitātē veidotu spilgtu tēlu?

7.klase Draugi - Kā literāra darba iepazīšana palīdz atrast virtuālus 
draugus?

9.klase Draugi - Cik daudzveidīgi parādās komiskais literārā darbā 
(vienas vai dažādu valstu literatūras piemēros)?

- žanriski;
- gūstot jaunu radošu vai pētniecisku pieredzi

Ieinteresēts lasītājs



Literatūra vidējā izglītībā

- hronoloģiski atklājot kultūrvēsturisko laikmetu 
raksturīgās parādības, zīmes un to sasauci ar 
laikmetīgo literatūru;

- gūstot jaunu emocionālu, intelektuālu un radošu 
pieredzi, drosmīgi eksperimentējot, analizējot, secinot.

Lietpratīgs lasītājs



Daiļliteratūra mācību priekšmeta saturā
• latviešu literatūra ⅔ no iepazīstamo darbu kopskaita katrā klašu grupā;

• sabalansēta starp laikmetīgo un klasisko literatūru;

• vidējā izglītībā iespēja par pamatu izvēlēties 1) laikmetīgās literatūras 
darbus, kuru pieredzē mērķtiecīgi apgūt agrāko kultūras laikmetu 
zīmes, 2) vai kāda agrākā kultūras laikmeta darbu (autoru, pazīmju utt.) 
kopumu, kuru ietekmes skatīt laikmetīgās literatūras kontekstā;

• akcentētas citas iespējas daiļliteratūras izvēlei paralēli skolās 
praktizētajām.



Personalizētas mācīšanās iespējas pamatkursos. PIEMĒRI

Svešvaloda I:
Izsaka savas domas un emocijas, viedokli, meklē nepieciešamos

resursus savu mērku sasniegšanai, izmanto valodu savu mērku
sasniegšansi, lasa un klausās ar izpratni, patstāvīgi izvēlas savam
mērkim atbilstošu stratēgiju, izmanto iegūto informāciju savu tekstu
veidošanā, publisko paša radītus tekstus saziņas situācijai
piemērotā valodā…



Personalizētas mācīšanās iespējas pamatkursos. PIEMĒRI

Kultūra un māksla I (vizuālā māksla/mūzika/teātra māksla)

Programmas parauga 5.temats "Radošā/pētniecības procesa
pieredze" konstruēts kā katram skolēnam individuāli veidojams
jaunrades darbs atbilstoši viņa interesēm. Iespēja īstenot gan
individuāli, gan grupā. 



Personalizētas mācīšanās iespējas pamatkursos. PIEMĒRI

Bioloģija I
Strukturē informāciju saskaņā ar paša izvēlētu stratēģiju, izvērtē savu 

ikdienu skolā un formulē pamatotu viedokli par to, kur skolā pastāv 
risks saslimt ar infekcijas slimību.

(Visos vecumposmos skolēni atbilstošo tematu ietvaros veido izpratni 
par ar viņu veselību saistītajiem jautājumiem.)



Digitālu mācību 
resursu ieteikumi 
visās mācību jomās

VADLĪNIJĀS Mācību satura plānošanai
un īstenošanai Covid-19 izplatības laikā
Pieejams: www.skola2030.lv -> 
Attālināta mācīšanās -> Vadlīnijas
IESAKĀM sadaļa
• https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/i

esakam



Padziļināto kursu piedāvājums
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Kādus digitālos resursus abonēsim
savā skolā?

Piemēram:
• Letonika.lv
• EBSCO Schools
• Britannica School

• …



Britannica digitālie resursi 
- PILOTPROJEKTS
Britannica ir digitālo resursu kopums, kas 
dod skolotājiem iespēju īstenot attālināta 
mācību procesa mērķus, nodrošinot 
mācīšanās pieejamību visiem skolēniem 
klasē un ārpus tās.

Notikumi | Personības | Vēstures posmi | Dabas 
parādības | Zinātnes sasniegumi u.c. resursi

Papildus piedāvātajam saturam tiek 
domāts par skolēnu dažādām mācību 
vajadzībām un spējām, ļaujot piekļūt 
informācijai un novēršot ierobežojumus, 
mācoties mājās patstāvīgi:
• Teksta izrunāšanas rīks
• Tulkošana vairāk kā 100 valodās (latviešu valodā)
• Integrētā vārdnīca informācijas skaidrošanai
• Diferencēts piedāvātais saturs 3 izziņas līmeņos

Britannica resursi visu pavasara semestri 
pieejami bez maksas jebkuram Latvijas 
skolotājam un skolēnam autorizējoties 
mape.skola2030.lv ar E-klase, Mykoob vai 
Latvija profilu.



Skola2030 atbalsta
pasākumi un resursi
SKOLOTĀJA DARBAM



Skola2030 digitālie
risinājumi









Tava klase video platforma



Izglītības tehnoloģiju mentors skolā. 
Varbūt es?

• Izglītības tehnoloģiju mentors ir metodiķis – pieaugušo izglītotājs, 
kurš plāno un īsteno mācības savas izglītības iestādes pedagogiem, 
pats eksperimentē ar tehnoloģiju lietojumu mācību procesā un 
atbalsta "labās prakses" pārņemšanu izglītības iestādē, lai atbalstītu
pedagogus izglītības iestādes digitalizācijas procesā.

• Skolu izvirzītiem Skola2030 izglītības tehnoloģiju mentoriem
mācības sāksies 2021.gada jūnijā.



Resursi un atbalsta
pasākumi



Tiešsaistes konsultācijas
(mācību priekšmetos, tematiskas)
• Atbildes uz dalībnieku iesūtītiem 

jautājumiem.

• Skolotāju dalīšanās pieredzē.
• Demonstrējumi darbam ar satura 

dokumentiem, mācību līdzekļu 
paraugiem un mācību organizēšanai 
attālinātā procesā.

• Konsultācijas notiek Zoom vidē. Uz 
katru no konsultācijām jāpiesakās: 
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajie
m/konsultacijas-skolotajiem



Pēctecīgi un 
saskaņoti mācību
satura dokumenti

• Mācību satura dokumenti top 
pēctecīgi

• Skola2030 mācību līdzekļi
veidoti kā piemēri

• Skolotāji, tāpat kā šobrīd
izvēlas daudzveidīgus
mācību līdzekļus, arī no 
esošajiem

• Izdevniecības,tāpat kā
šobrīd, turpinās veidot
jaunus mācību līdzekļus



Mācību līdzekļi speciālajā izglītībā



Metodiskie līdzekļi sākumskolai

Vērtējuma izlikšana 1.-3.kl.
https://mape.skola2030.lv/resources/2854

Ieteikumi mācību satura integrētai
mācīšanai sākumskolai
• Integrētie temati palīdz dziļāk un plašāk apgūt

sasniedzamos rezultātus, mazina satura
sadrumstalotību un pārklāšanos.

• Integrētie temati ir kopīgi vairākiem mācību
priekšmetiem; palīdz atklāt ko jaunu par pētāmo
jautājumu/ objektu/parādību vai ļauj paskatīties uz
pētāmo jautājumu no cita skatu punkta, lai veidotu
dziļāku izpratni.

https://mape.skola2030.lv/resources/5588



Padziļināto kursu programmas 
vidusskolā

• 15 programmu paraugi: 
https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/programmu-paraugi-videja-
izglitiba

• 12 vebināru sērija: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLLls_n2ybYprMA8dFIrunE_4nW
5WV7gFI

• Plānotais Skola2030 atbalsts:
• Īstenos profesionālās pilnveides kursus 1600 padziļināto kursu skolotājiem (72h) no 

2021.gada rudens;
• Veidos metodiskos ieteikumus;
• Izstrādās vai adaptēs digitālus mācību līdzekļus padziļinātajiem kursiem;
• Izstrādās valsts pārbaudes darbu programmas un paraugus, kas būs pieejami skolām vienu 

mācību gadu pirms skolēni pirmo reizi kārtos attiecīgos eksāmenus.



Mācību procesa pilnveides atbalsts

• Praktisks atbalsts skolotājiem, izglītības iestāžu
vadītājiem, vietniekiem pārmaiņu īstenošanai.

• Skola kā mācīšanās organizācija. 
• Katras nodaļas saturs veidots, aprakstot tos

darbības virzienus, kuri būtiski skolu
vadībai, īstenojot pilnveidoto mācību saturu un 
pieeju.

• Teorija un 4 veidu rīki: atgādne, veidne, anketa, 
refleksijas jautājumi.

https://mape.skola2030.lv/resources/5949



Sociāli emocionālā mācīšanās

• 1.–12. klašu nodarbību plāni veidoti kā
savstarpēji saistīta un pēctecīga mācību
programma sistemātiskai sociāli
emocionālo prasmju apguvei

• Nodarbības īstenojamas kā
pašpietiekamas 40 minūšu nodarbības, 
piemēram, klases audzināšanas stundās, 
vai integrējamas citos mācību priekšmetos.

https://mape.skola2030.lv/resources/5806



Metodiskie līdzekļi - drīzumā

• Skola katram bērnam. Iekļaujošas izglītības
vadlīnijas.
Skatīt arī vebināru skolotājiem “Kā veiksmīgi iekļaut skolēnu ar mācīšanās traucējumiem? 
https://www.facebook.com/events/145773897490626/

• Kā attīstīt caurviju prasmes? Metodiskais
līdzeklis skolotājiem



Atbalsta resursi skolotājiem
www.skola2030.lv



Ziņu izdevums "Domāt.Darīt.Zināt"

Nr.16.
Tehnoloģiju džungļi –

izdzīvot, izzināt, baudīt?

Nr.15.
Mācīties brīvību

Nr.14. Vērtēšana, 
sarunas, motivācija







Paldies! 

zane.olina@skola2030.lv
www.skola2030.lv

facebook.com/Skola2030


