
Aktualitātes Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā mācību jomā

2018. gada 11. maijā



~ 11 400 
(vairāk nekā ¼ daļa)

izglītības jomā strādājošo
iesaistījušies sabiedriskajā apspriešanā



no tiem:

mācību jomu koordinatori 

konsultējušies ar 

9004 
pedagogiem visā Latvijā



kopumā iesniegti

887
priekšlikumi

(rakstiski iesniegumi VISC, Skola2030, www.skola2030.lv, Skola2030 Moodle vidē, 

mācību jomu koordinatoru konsultācijās)



Priekšlikumus iesnieguši*

* daļa iesniedzēju – nekvalificējami

23
biedrības

(no tām
3 vecāku biedrības)

2
uzņēmumi

11
pašvaldības

13
augstskolas

3
baznīcas

485
izglītības 

iestādes Latvijā

29
vecāki 15

sabiedrības 
pārstāvji

8
valsts 

iestādes

1
pedagoģijas 

students
2

skolēni



Atzinīgi vērtēts
1/ Mācību satura strukturējums piedāvātajās jomās: 

pēc būtības par šo iebildumu nav.

2/ Mācību satura pēctecība un tas, ka nodrošināta pārskatāmība

par bērnam sasniedzamajiem rezultātiem katrā vecuma posmā.

3/ Satura strukturēšana “lielajās idejās” sniedz kopainu par 

apgūstamajām zināšanām, prasmēm un attieksmēm. 



Kultūras izpratnes

un pašizpausmes mākslā

mācību joma



o Pozitīvs vērtējums par lielo ideju pēctecību un pieeju jomai kopumā. 

o Jomas nosaukums precīzi izsaka būtību.

o Standarta līmenī nav iebildumu par literatūras saturu. Atšķiras viedokļi par 

obligāto literatūras sarakstu. 

oAtbalsts Drāmas modulim. Pretrunīgi viedokļi par īstenošanu – no “kas mācīs” 

līdz “skolās ir prasmīgi skolotāji, kas to var darīt”.

o Atbalsts Kultūras studiju mācību priekšmeta saturam un nosaukumam. 

Atzinīgi vērtētais



oAtslogot mācību saturu visos jomas priekšmetos: bet nav piedāvājumu, no 

kā atteikties. 

oSamazināt apgūstamā satura apjomu, teorijas īpatsvaru mūzikā, palielināt 

muzicēšanu. 

oPalielināt stundu skaitu literatūrā, vizuālajā mākslā un mūzikā. 

oVēlme “atgriezt” literatūru valodu mācību jomā. Neesam mainījuši. 

Saglabāsim, kā ir pašreiz – literatūra paliek kultūras izpratnes un pašizpausmes

mākslā mācību jomā.

oViedokļi dalās, vai valodu un literatūru vidusskolā mācīt atsevišķi vai

kopā. 

oNostiprināt kultūras izpratnes vietu

Pamatskolā caurvija, vidusskolā priekšmets visiem - Kultūras studijas. 

Pilnveidojamais un apspriežamais 



Kas notiek šobrīd?



Pamatizglītības standarts

o Izveidots vienots jomas pamatizglītības standarts

o Kultūras izpratnes saturs integrēts Sociālajā un 

pilsoniskajā, Valodu un Kultūras izpratnes un 

pašizpausmes mākslā jomās

o Nodots tālākai izskatīšanai VISC un IZM, gatavots 

iesniegšanai MK



LIELĀ IDEJA: Mākslas darbi rodas noteikta laikmeta un kultūras 
mijiedarbībā, tie veido daudzveidīgu pieredzi, attīsta estētisko un 

kultūras izpratni un spēj radīt pārmaiņas sabiedrībā

Beidzot 6. klasi

Apmeklē kultūras notikumus 
(piemēram, izstādes, izrādes, 

filmas, koncertus, literārus 
pasākumus), veidojot savu 
kultūras pieredzi. Izvērtē to 

personisko nozīmību un 
aktualitāti, pauž un pamato 

savu viedokli un pieņem 
atšķirīgus viedokļus. Kultūras 
notikuma apmeklējuma laikā 
ievēro atbilstošu uzvedības 

modeli.

Beidzot 3. klasi

Apmeklē kultūras notikumus 
(piemēram, izstādes, izrādes, 

filmas, koncertus, literārus 
pasākumus), vēro pilsētvidi, 

stāsta par saviem iespaidiem, 
uzklausa atšķirīgus uzskatus.  

Kultūras notikuma 
apmeklējuma laikā mācās 

ievērot atbilstošu uzvedības 
modeli.

Beidzot 9. klasi

Izvēlas savām interesēm 
atbilstošus kultūras 

notikumus. Mutiski un 
rakstiski vērtē savu kultūras 

pieredzi,  izvērtējot savu, 
oriģināldarbu rosinātu, 

attieksmi pret dzīves un 
kultūras vērtībām. 



Atbalstamateriāli 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. 



Kas notiks tālāk?



Vispārējās vidējās izglītības standarts

o Pārskatīt vispārējās vidējās izglītības mācību saturu

o Izstrādāt mācību saturu augstākajam līmenim Kultūras 
studijās

o Nodot tālākai izskatīšanai VISC un IZM jūnija beigās



Vidusskolā pamatlīmenī 

skolēns apgūst:

Kultūras studijas

Mūziku

Vizuālo mākslu

Drāmu



Vidusskolā optimālajā līmenī 

skolēns apgūst:

Kultūras studijas

un pēc izvēles
Mūziku

Vizuālo mākslu

Drāmu



Vidusskolā literatūra tiek 

apgūta optimālajā līmenī 

visus trīs gadus



Kultūras studijas

1. Izstrādāts mācību saturs un mācību 

priekšmeta programmas pamatlīmenī un 

optimālajā līmenī

2. Top mācību līdzekļi

3. Uzsākts darbs pie mācību satura izveides 

augstākajam līmenim



PALDIES! 
rita.dementjeva@skola2030.lv

www.skola2030.lv

facebook.com/skola2030

www.youtube.com/skola2030

#skola2030

mailto:rita.dementjeva@skola2030.lv
http://www.skola2030.lv/
http://facebook.com/skola2030
http://www.youtube.com/skola2030

