
16.11.2017

1

2017. gada 16. novembrī

ZANE OLIŅA,
mācību satura ieviešanas vadītāja
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PROJEKTA MĒRĶIS

Izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā
tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai

vecumā no 1,5 līdz 18+ gadiem, 
kas skolēnos attīstītu

dzīvei 21. gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un 
attieksmes.

MĀCĪBU SATURA 
APRAKSTS
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Pirmo reizi mācību saturs pārskatīts vienotā sistēmā
un pēctecīgi visās izglītības pakāpēs, sākot no 
pusotra gada vecuma pirmsskolā līdz 12. klasei.

Formulēti sasniedzamie rezultāti skolēnam septiņās
mācību jomās, beidzot pirmsskolu, 3., 6., un 9. klasi.

Sagatavoti priekšlikumi izglītības satura plānošanas
principiem vidējā izglītībā. 

Mācību satura piedāvājums ir 300 ekspertu –
skolotāju, augstskolu mācībspēku, izglītības jomas
speciālistu – darba rezultāts. Visi ir praktizējoši
pedagogi.

Mācību satura izstrādē iesaistīts unikāls Latvijas
pedagogu loks – ap 300 ekspertu praktiķu, 
pilotskolās – ap 2000 skolotāju.
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Izglītība mūsdienīgai lietpratībai:
mācību satura un pieejas apraksts

• Uz šī dokumenta pamata apstiprināšanai Ministru kabinetā (MK) 
iesniegs 1] pirmsskolas izglītības vadlīnijas, 2] pamatizglītības
standartu un 3] vispārējās vidējās izglītības standartu. MK noteikumi
noteiks, kādas prasmes, zināšanas un attieksmes jāiemācās
bērniem un jauniešiem, beidzot pirmsskolu, 3., 6., 9. un 12. klasi.

• Veids, kā šo rezultātu sasniegt, būs katras skolas un skolotāja 
izvēle un atbildība. Atbilstoši satura ietvarā aprakstītajiem 
mūsdienīgas lietpratības izglītības mērķiem skolas varēs patstāvīgi
plānot, kā tieši sasniegt skolēniem izvirzītos mērķus atbilstoši savu
skolēnu vajadzībām un vietējai situācijai.

Pārmaiņas mācību organizācijā
Pamatizglītībā
o Mazāks mācību priekšmetu skaits.

o Modulāra pieeja programmu veidošanā.

o Vairāk laika dziļākai tematu apguvei.

o Lielāka skolu patstāvība mācību satura
organizācijā.

o 9./10. klases beigās caurviju prasmju
pārbaudījums.

Vidējā izglītībā
o Obligāto pamatlīmeņa kursu apguves

noslēgums 10./11. klasē.

o Augstākā līmeņa izvēles kursi 11./12. 
klasē, kuros kārto eksāmenus, lai
iestātos augstskolā.
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VISC priekšlikumi:
• nenoteikt mācību stundu skaitu nedēļas ietvaros

katrā mācību priekšmetā, bet noteikt jomā
izglītības posmā (3 gados);

• brīvība skolām plānot stundu skaitu nedēļā katrā
priekšmetā;

• atcelt 40 min. stundu līdz 6. klasei; iespējas
izmantot daudzveidīgas mācību darba
organizācijas formas vecākajās klasēs;

• lielāka skolas patstāvība mācību satura plānošanā, 
saglabājot atbildību par noteiktajiem skolēna
sasniedzamajiem rezultātiem.

Skolēnu vecums vispārējās izglītības pakāpēs.
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MĀCĪBU SATURA 
IETVARS

Mācību saturs veidots, 
domājot par sasniedzamo rezultātu skolēnam.

Tas veidots pēctecīgi un saskaņoti no 
pirmsskolas līdz vidusskolai atbilstoši 
konkrētajam vecuma posmam izvirzītajiem 
mērķiem un saskaņots ar vienotām lielajām 
idejām katrā mācību jomā. 

MĒRĶIS:
kompleksa prasme, lietpratība, pārnese.
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Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi 
lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot 
problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās. 

SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS: SKOLĒNA LIETPRATĪBA
(JEB KOMPETENCE)

OECD Education2030
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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

Pašizziņa un 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
• Pašizziņa un 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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Pirmsskola
Likt pamatus skolēnu caurviju prasmēm, kuras tālāk jau lietot darbībā
daudzveidīgās cilvēka darbības jomās.

Pamatskola
Apgūt pamatprasmes daudzveidīgās cilvēka darbības jomās, caurviju
prasmes, ieradumi, lai varētu tālāk mācīties visu mūžu, lai skolēni saprastu, 
ko darīs tālāk savā izglītībā.

Vidusskola
Individuāla iedziļināšanās atbilstoši mērķiem, vispirms vēlreiz padziļinot un 
vispārinot pamatus (10./11. klase), tad mācoties dziļāk, šaurākā jomu lokā
(11./12. klase).

Izglītības pakāpju lomas

PAMATIZGLĪTĪBA
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Stundu skaits un mācību priekšmeti, moduļi
mācību jomās

Mācību joma Mācību priekšmeti/moduļi 6 – 9 gadi*
(1.-3.klase)

9-12 gadi*
(4.-6.klase)

12 – 15 gadi’*
(7.-9.klase)

Valodu Latviešu valoda
Mazākumtautību valoda
Svešvaloda 1, 2

32% (22) 30% (25) 25% (25)

Sociālā un pilsoniskā Sociālās zinības
Sociālās zinības un vēsture
Latvijas un pasaules vēsture

9% (6) 7% (6) 11% (11)

Kultūras izpratnes un 
pašizpausmes mākslā

Vizuālā māksla
Mūzika
Literatūra
Drāma (izpildītājmāksla)

16% (11) 20% (17) 15% (15)

Dabaszinātņu Dabaszinības
Fizika
Ķīmija
Bioloģija
Ģeogrāfija

9% (6) 7% (6) 18% (18)

Matemātikas Matemātika 17% (12) 18% (15) 15% (15)

Tehnoloģiju Tehnoloģijas
Inženierzinības
Dizains un tehnoloģijas
Datorika

7% (5) 10% (8) 10% (10)

Veselības un fiziskā
aktivitātes

Sports
Starppriekšmetu moduļi: 
Veselība. Drošība. U.c.

10% (7) 8% (7) 6% (6)

* Proporcija no kopējā
atļautā kontaktstundu
skaita attiecīgajā
vecumposmā.
(Vidējais ieteicamais
stundu skaits nedēļā
trīs gados.)

VIDĒJĀ IZGLĪTĪBA
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Vispārējā vidējā izglītība – satura plānošanas
principi

Skolēna individualizētas programmas piemērs 
(“fiziķis”)
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Obligātie pārbaudījumi pēc 5 gadiem
* 9. klašu un 12. klašu beidzējiem obligāti jaunie pārbaudījumi no 
2021./2022. mācību gada.

* Projekts veidos 20 diagnosticējošos darbus - skolas un skolotāja 
rīkus skolēnu progresa mērīšanai.

* Pamatizglītības noslēgumā kārto valsts pārbaudes darbus, lai 
iegūtu apliecinājumu par izglītības standartā noteikto 
pamatprasību obligātā mācību satura apguvei līmeni kopumā un jo 
īpaši: latviešu valodā, vēsturē, matemātikā un svešvalodā. 
Pārbaudes darbu forma var būt kombinēts pārbaudes darbs un/vai 
eksāmens. Valsts pārbaudes darba neatņemama sastāvdaļa ir 
mācību gada laikā veikts projekta darbs.

* Lai iegūtu atestātu par vidējo izglītību, kārto eksāmenus: latviešu 
valodā, svešvalodā, matemātikā un izvēlētajos mācību priekšmetos 
atbilstoši apguves līmenim.

MĀCĪBU PIEEJA KĀ 
NOZĪMĪGĀKAIS MĒRĶIS
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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.

Mācīšanās iedziļinoties

ATBALSTS SKOLĀM UN 
SKOLOTĀJIEM
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2019./2020.
2.kl.; 4.kl.; 7.kl.; 
10.kl.

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

Jauno mācību saturu ieviesīs
pakāpeniski
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Projektā piecos gados tiks izveidots
atbalsta mehānisms skolām, skolotājiem, 

arī pašvaldībām, vecākiem sekmīgai
mācīšanas pieejas maiņai visās Latvijas 

pirmsskolās un skolās, lai līdz 2021. gadam 
katram bērnam un jaunietim Latvijā tiktu

nodrošinātas mūsdienīgas izglītības
iespējas.

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

Mācību satura izstrāde
un aprobācija

Standarti, vadlīnijas, mācību
programmas, mācību un 
metodiskie līdzekļi, t.sk.
bērniem ar speciālām
vajadzībām, diagnostikas
rīki.

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.

Labvēlīgu priekšnoteikumu
radīšana mācību satura
ieviešanai
Mācību materiālu vietnes izveide, 
pieejas skaidrošana sadarbībā ar
augstskolām, pašvaldībām,
reģionālie ieviešanas semināri u.c.
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Atbalsta materiāli skolotājam
• Pirmsskolas izglītības vadlīnijas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības standarti.

• Mācību priekšmetu programmas (paraugs).

Detalizētas, iekļauj skolēna darbību līdz stundas līmenim.

• Mācību līdzekļu skolēnam paraugi (par katru tematu) + bērniem ar speciālām vajadzībām.

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.

• Metodiskie materiāli (un e-mācību moduļi).

Vadlīnijas un ieteikumi mācību un vērtēšanas plānošanai, mācību pieejas īstenošanai, 
paņēmieni un piemēri caurviju prasmju attīstībai, vērtībizglītībai, starppriekšmetu moduļu 
īstenošanai u.tml.

• Diagnosticējošo darbu apraksti.

Skaidrojums par darbu mērķi, sasniedzamajiem rezultātiem, kas tiks vērtēti, 
uzdevumu veidiem, rezultātu izmantošanu mācību darba uzlabošanai. 

ILZE SALENIECE,
partnerību vadītāja
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Aicinām mācību jomu 
koordinatorus sadarboties, lai:

• saņemtu atgriezenisko saiti no 
novadu pedagogiem par jauno 
mācību saturu un pieeju, t.sk. 
konkrētus priekšlikumus tā 
pilnveidei;

• veicinātu un vadītu sadarbību starp 
attiecīgajā mācību jomā 
iesaistītajiem mācību priekšmetu 
pedagogiem;

• sniegtu metodisko atbalstu 
pilnveidotā mācību satura un 
pieejas ieviešanai.
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Sabiedriskā apspriešana
Septembris, 2017 – 1. februāris, 2018

IZSLUDINĀŠANA
Priekšlikumi / 

komentāri,
iesniedzami līdz 
2018. gada 1. 

februārim

PRIEKŠLIKUMU 
IESNIEGŠANAS 

VEIDS
Pirmsskolas, skolas, 

augstskolas, pedagogu
profesionālās

asociācijas, darba
devēju asociācijas

u.tml.
VISC@VISC.GOV.LV

Ikviens interesents:
www.skola2030.lv

APROBĀCIJAS 
SEMINĀRI 

PILOTSKOLĀM

SEMINĀRI MĀCĪBU 
JOMU 

KOORDINATORIEM 

8 semināri – 7 jomās
un pirmsskolai /

sākumskolai

ATVĒRTO 
DURVJU DIENAS 

IZGLĪTĪBAS 
PĀRVALDĒM

4 atvērto durvju 
dienu pasākumi

PEDAGOGU 
PROFESIONĀLĀS 

ASOCIĀCIJAS 

Semināri

Sept 2017 Sept 2017 Okt 2017 Dec ’17- Jan ’18Nov 2017 Dec 2017

• «Skola2030» vietnē https://www.skola2030.lv/apspriesana: mācību satura un pieejas 
apraksts, mācību satura materiāli visās jomās, video u.c. papildinformācija.

• Papildu materiāli vietnē https://talakizglitiba.visc.gov.lv, sk. sadaļu «Skola2030 vide mācību 
jomu koordinatoriem»:

o Jūsu mācību jomas mācību priekšmeta/u programmas/u tematiskais izklāsts un 
piemēri; 

o semināros izmantotās prezentācijas;

o semināros izmantotie mācību materiāli, izdales.

Materiāli e-vidē tiks ievietoti vienas nedēļas laikā pēc semināra norises. 

Šeit arī būs iespējams uzdot papildjautājumus par materiālu izmantošanu, 
sniegt komentārus u.c.

Iepazīšanās ar jauno mācību 
saturu un pieeju
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vards.uzvards

uz e-pastu saņemsiet 
Jums piešķirto 
sākotnējo paroli 
(visiem vienāda), kas 
būs jānomaina
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Aicinām apzināt un apkopot Jūsu novada vai pilsētas pedagogu viedokļus par jauno 
mācību saturu un pieeju un sniegt priekšlikumus tā pilnveidei.

Process: 

o sarunas, saziņa ar citiem pedagogiem pa e-pastu un/vai

o ja iespējams – tikšanās, apspriešanas pasākuma organizēšana (iespējams izmantot
e-vidē pieejamos mācību materiālus, prezentācijas) u.c.

Rezultāts: pedagogu viedokļu kopsavilkums, kas nosūtīts «Skola2030» līdz 2018. 
gada 1. februārim, aizpildot elektronisku anketu (saite uz anketu tiks nosūtīta uz 
Jūsu e-pastu).

Iesaistīšanās sabiedriskajā 
apspriešanā

1) Galvenie kopīgie secinājumi par to, kas ir atbalstāms jaunā mācību 
satura un pieejas kontekstā.
2) Galvenie kopīgie secinājumi par to, kas ir jāmaina, kas ir jāpilnveido.
3) Konkrēti priekšlikumi.
4) Labās prakses piemēri (ja attiecināms).
+
Informācija par to, cik (aptuveni) pedagogu sniedza savu viedokli un 
piedalījās sabiedriskajā apspriešanā un cik tikšanās organizējāt savā 
novadā vai pilsētā (ja attiecināms).

Anketas jautājumi
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2018. gada pavasarī aicināsim mācību jomu
koordinatorus piedalīties reģionālajos mācību
satura ieviešanas semināros, kuros aprobācijā
iesaistītie pedagogi dalīsies pieredzē ar 
aprobācijā neiesaistīto skolu pedagogiem, lai
palīdzētu ieviest jauno mācību saturu visās
izglītības iestādēs.

Nākamā klātienes tikšanās

Satura jautājumos – pirmsskolas un sākumskolas vecākā eksperte Agrita
Miesniece, agrita.miesniece@skola2030.lv

Vispārīga rakstura jautājumos – partnerību vadītāja Ilze Saleniece, 
ilze.saleniece@skola2030.lv

Kontaktinformācija
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KAS no dzirdētā un KĀPĒC ir nozīmīgi man kā 
pirmsskolas vai sākumskolas skolotājam?

Saruna ar kolēģiem

AGRITA MIESNIECE,
mācību satura izstrādes vecākā eksperte
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Semināra sasniedzamie rezultāti

Semināra komanda

• Mihails Basmanovs, Skola2030 vecākais eksperts, 
dabaszinātņu mācību joma.

• Arita Lauka, Skola2030 vecākā eksperte, Rīgas 
pilsētas PII «Maziņš kā jūra».

• Inita Irbe, Skola2030 eksperte, Krimuldas novada
PII «Ezerciems».

• Liene Rolanda, Skola2030 eksperte, Garkalnes
MVP pirmsskola.

• Dina Gaide, Skola2030 eksperte, Rīgas pilsētas
PII «Viršu dārzs».
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• Mācību saturs veidots, 
domājot par sasniedzamo rezultātu skolēnam.

• Tas veidots pēctecīgi un saskaņoti no 
pirmskolas līdz vidusskolai, atbilstoši 
konkrētajam vecuma posmam izvirzītajiem 
mērķiem un saskaņoti ar vienotām lielajām 
idejām. 

MĒRĶIS:
kompleksa prasme, lietpratība, pārnese.

Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot 
zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot problēmas 
mainīgās reālās dzīves situācijās. 

Sasniedzamais rezultāts: skolēna 
lietpratība (jeb kompetence)

OECD Education2030
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MĒRĶI SOCIĀLAJĀ UN PILSONISKAJĀ JOMĀ

• Sociālā un pilsoniskā pratība – domā un rīkojas kā 
atbildīgs sabiedrības pilsonis  ar izkoptu nacionālo, 
vēsturisko un pilsonisko apziņu un izpratni par 
sabiedriskajiem procesiem; 
ir aktīvs darītājs, kurš apzinās savu rīcību un tās sekas; 
ir izveidojušies noturīgi sociālie ieradumi saziņā un 
saskarsmē ar līdzcilvēkiem, lai kopīgi risinātu 
daudzpakāpju problēmas, kas saistītas ar vietējās 
sabiedrības nākotni un ilgtspējīgu attīstību.

LIELĀS IDEJAS

• Katrs cilvēks ir unikāls un vērtīgs (INDIVĪDS).

• Cilvēki veido attiecības ar citiem cilvēkiem (SABIEDRĪBA).

• Indivīda rīcība, sadarbojoties ar citiem, veido sabiedrību (SABIEDRĪBA).

• Indivīdi veido pārvaldes institūcijas sabiedrības pastāvēšanai (VARA).

• Resursi tiek iegūti un radīti (SAIMNIECĪBA).

• Cilvēki plāno pieejamo resursu izlietojumu (SAIMNIECĪBA).

• Kultūras ir atšķirīgas un daudzveidīgas (KULTŪRU DAUDZVEIDĪBA).

• Laiku var mērīt un plānot (LAIKS).

• Laika gaitā sabiedrība daudzveidīgu cēloņu ietekmē piedzīvo pārmaiņas (LAIKS).
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MĀCĪBU SATURA STRUKTŪRA
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SATURA ATTĪSTĪBA, PĒCTECĪBA

Beidzot 3. klasi
Uzklausa citu cilvēku 
viedokļus un izsaka savu 
viedokli par savu piederību 
dažādām sabiedrības grupām, 
lai secinātu, kādi ir vienojošie 
elementi šajos viedokļos. C1 
C3 C4

Beidzot 6. klasi
Skaidro stereotipu un 
aizspriedumu būtību un apzinās 
to ietekmi uz cilvēku 
savstarpējām attiecībām. Veic 
vienkāršu pētījumu tuvākā 
kopienā, lai noskaidrotu, kādi 
stereotipi un aizspriedumi pret 
dažādām iedzīvotāju grupām ir 
izplatīti un kādi ir šo stereotipu 
veidošanās iemesli. Pamato no 
aizspriedumiem brīvu attiecību 
priekšrocības, piedāvā un 
publiski prezentē vienkāršu 
personīgās rīcības plānu šo 
aizspriedumu un stereotipu 
mazināšanai. C1 C2 C3 C4

Beidzot 9. klasi
• Izvērtē dažādas starpkultūru dialoga 

izpausmes sabiedrībā (piemēram, 
kopīgu svētku svinēšana u.c.), lai 
secinātu, kādi ir starpkultūru dialoga 
radītie ieguvumi un riski sabiedrībā. 
C1

• Diskutējot par pretrunīgiem 
vēstures notikumiem, ievēro 
pieklājību, toleranci un pašcieņu, 
veido izpratni par cilvēcīgumu un 
taisnīgumu. C4

Pirmsskolas izglītības mērķis 
Zinātkāri un dzīvespriecīgi bērni, kas dzīvo veselīgi un aktīvi, 
mācās, darbojoties ieinteresēti, ar aizrautību un prieku, 
līdzdarbojas, radoši izpaužas, gūst pirmo pieredzi par sevi, 
citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo mijiedarbību.

LIELĀS IDEJAS
Kas es esmu? Kas mēs esam? 
Kā mēs izturamies pret pasauli? 
Cik daudzveidīgā dabā es dzīvoju?
Cik daudzveidīga ir cilvēku radītā pasaule? 
Ko es varu darīt pasaulē? 
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PLĀNOŠANA

Pedagogs plāno mācību saturu laika periodam ne īsākam par 
vienu mēnesi.

• Lielā ideja. 
• Ziņa bērnam.
• Sasniedzamais rezultāts/darbība, kas vērsta uz ieradumu, 
caurviju prasmju apguvi. 
• Temats. 
• Visu mācību jomu sasniedzamie rezultāti. 
• Konkretizēts (atvasinātais) sasniedzamais rezultāts 
mēnesim.

PLĀNOŠANA

• Konkretizēts (atvasinātais) sasniedzamais rezultāts 
mēnesim, nedēļai.
• Pedagogs plāno bērnam sasniedzamo rezultātu, kas ir 
konkrēts, izmērāms un bērnam saprotams.
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MĀCĪBU PROCESS

• Mācīšanās pirmsskolā notiek brīvā un organizētā 
rotaļdarbībā visas dienas garumā telpās, ārā.

• Bērns dara, rada un izzina pats.

• Bērna mācīšanās rezultāts ir dzīves prasmes (pamatprasmes, 
caurviju prasmes un ieradumi) ilgtermiņā.

SKOLOTĀJS

• Skolotājs ir bērna mācīšanās plānotājs, vērotājs, 
virzītājs.



16.11.2017

30

MĀCĪBU VIDE

• Vide atspoguļo bērnu mācīšanās procesu.

• Vide rosina bērnu darboties.

VĒRTĒŠANA

• Vērtēšana ir nepārtraukts process ar mērķi virzīt 
bērna mācīšanos.
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Mācību saturs un pieeja SĀKUMSKOLĀ

• Bērns turpina darīt, izzināt pats, skolotājam
mērķtiecīgi virzot un atbalstot. 

• No 1.līdz 3.klasei pamatā integrēts mācību
process.

• Vērtēšana - no 1.-3.klasei aprakstoša vērtēšana
pa līmeņiem. No 4.- 6.klasei aprakstoša vērtēšana
vai ballēs pēc skolas ieskatiem.

PALDIES! 
agrita.miesniece@skola2030.lv

www.skola2030.lv
facebook.com/skola2030

draugiem.lv/skola2030
#skola2030


