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1.-4.klašu skolotājiem!  
 

Piedāvājums izvēlēties interesantus un mūsdienīgus sākumskolas pedagogu 

tālākizglītības kursus „1.-4.klašu skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide”. Šie 

tālākizglītības kursi paredzēti Latvijas Republikas sākumskolas skolotājiem, lai uzlabotu izglītības 

kvalitāti vispārējās izglītības skolu 1.-4.klasēs atbilstīgi valsts izglītības politikas pamatnostādnēm, 

pamatizglītības standarta prasībām, ekonomikas, sabiedrības un katra indivīda attīstības tendencēm 

daudzkultūru sabiedrībā. 

 

Piedāvātie tālākizglītības kursi skolotājiem ir ļoti izdevīgi, jo tie ir saskaņoti ar LR Izglītības un 

zinātnes ministriju, kas dod tiesības šos kursus uzskatīt par oficiāliem tālākizglītības kursiem, tie ir 

bezmaksas, kursu lektori ierodas un kursus novada maksimāli tuvu skolotāju dzīves un darba vietai, 

kur tiek nokomplektēta pedagogu grupa, kas vēlas apgūt šos kursus.  

 

 1.-4.klašu skolotāju profesionālo kompetenču pilnveides kursos (kursu apjoms – 36 

akadēmiskās stundas) tiek piedāvāti divi, no vienas puses, savstarpēji saistīti, no otras puses, 

patstāvīgi moduļi: 

 1.modulis (apjoms - 12 akadēmiskās stundas). 21.gadsimta pedagoģiskais process un skolēna 

individuālās attīstības programmas izveide, skolēna dinamikas plānošana un analīze, kura 

saturā ietilpst jaunākās pedagoģiskās un psiholoģiskās atziņas par pedagoga profesionalitāti, 

strādājot daudzkultūru klasē, skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas sistēmu, ņemot vērā skolēna 

izpēti. 

 2.modulis (apjoms - 24 akadēmiskās stundas). Pētnieciskās mācīšanās prasmju attīstīšana un 

informācijas komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošana mācību procesā sākumskolā, kuras 

saturā ietilpst pieredzes paplašināšana par informācijas komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu 

mācību procesā, tai skaitā prasmes strādāt e-vidē, izmantojot interneta resursus, strādāt ar 

interaktīvo tāfeli u.c., kā arī novitātes dažādu mācību priekšmetu saturā un tā apguves metodikā, 

akcentējot integrēto didaktisko modeli un skolēna pētniecisko darbību. 

 

Skolotāji kursos var izvēlēties apgūt abus moduļus, t.i., 1.moduli un 2.moduli vai kādu no 

moduļiem atsevišķi. Šie kursi tiek piedāvāti ne tikai sākumskolas pedagogiem, bet arī pirmsskolas 

pedagogiem, lai stiprinātu sapratni un sadarbību starp pirmsskolas un sākumskolas izglītības 

posmiem. 

 

Kontaktinformācija par sākumskolas skolotāju tālākizglītības kursiem un to organizāciju: 

 Valsts izglītības satura centra mājas lapā, skatot sadaļu „Vispārējās izglītības pedagogu 

tālākizglītība”: http://www.visc.gov.lv 

 Valsts izglītības satura centra lektors Raimonds Arājs (e-pasts: arajsraimonds@inbox.lv; 

tālrunis: 29529884) 

 

 

P.S. 

Pielikumā – Skolotāju tālākizglītības kursu 1.modulis un 2.modulis. 
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Pielikums                                

Pedagogu tālākizglītības kursi 

„1.-4.klašu skolotāju profesionālo kompetenču pilnveide” 
(36 akadēmiskās stundas) 

 

1.modulis  
(12 akadēmiskās stundas)  

21.gadsimta pedagoģiskais process un skolēna individuālās attīstības 

programmas izveide, skolēna dinamikas plānošana un analīze 
 

Moduļa mērķis. Pilnveidot izpratni par mūsdienu pedagoģiskā procesa likumsakarībām un 

prasmi veidot vai izvēlēties pedagoģiski un psiholoģiski pamatotas izglītības un mācību 

programmas, mācību līdzekļus, plānot un īstenot skolēna mācīšanos rosinošu vidi, izvērtēt 

mācību metožu un metodisko paņēmienu, darba organizācijas formu kvalitāti skolēna 

individuālo sasniegumu kontekstā. 

 

Nr. 

p.k. 
Temati / nodarbības 

Paredzētais 

apjoms 

stundās 

(akad.) 

1. Mūsdienu pedagoģiskā procesa vispārīgs raksturojums. 6 

1.1. 
Skolēna vajadzības mūsdienu pedagoģiskajā procesā, intereses, mācīšanās 

prasmes, spējas, iespējas. 
2 

1.2. 

Skolotāja profesionālās kompetences mūsdienīgā mācību procesā vispārīgs 

raksturojums un kultūru dialoga veidošana kā daudzkultūru sabiedrības 

ilgtspējības pamats. 

2 

1.3. 
Skolēna attīstību veicinošas mācību vides veidošana sākumskolā. Skolēna 

motivēšana mācību darbam un pozitīvo sasniegumu novērtēšana. 
1 

1.4. 
Sadarbība ar skolēna vecākiem, skolas atbalsta personālu skolēna 

mācīšanās veicināšanai bērna individuālās attīstības kontekstā. 
1 

2. 
Skolēna individuālā izpēte, individuālās attīstības programmas izveide, 

attīstības dinamikas plānošana un analīze. 
6 

2.1. 
Skolēnu individuālā izpēte, individuālās attīstības apraksts / kritēriju 

uzskaite, attīstības dinamikas novērošana, plānošana un analīze. 
2 

2.2. 
Individuālās programmas izveide skolēniem atbilstīgi viņu individuālajām 

vajadzībām, mācību standartu un mācību programmu prasībām. 
1 

2.3. 
Mācīšanās stratēģiju izvēle, ņemot vērā skolēna mācīšanās stilu un citas 

individuālās īpatnības. 
1 

2.4. 
Vērtēšana, lai mācītos. Sasniegumu vērtēšanas kritēriju izstrāde, nodarbības 

analīze un vērtēšana. 
2 
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2.modulis  
(24 akadēmiskās stundas)  

Pētnieciskās mācīšanās prasmju attīstīšana un informācijas komunikācijas 

tehnoloģiju (IKT) izmantošana mācību procesā sākumskolā 
 

Moduļa mērķis. Pilnveidot prasmi izvēlēties mācību līdzekļus, plānot un īstenot skolēna 

mācīšanos rosinošu vidi e-vidē, izvērtēt mācību metožu un metodisko paņēmienu, darba 

organizācijas formu kvalitāti skolēna individuālo sasniegumu kontekstā; organizējot integrēto 

pieeju pedagoģiskajā procesā un skolēnu pētnieciskās mācīšanās darbības vadīšanu, izmantot 

mūsdienu modernās informācijas komunikācijas tehnoloģijas (IKT) pedagoģiskā procesā 

sākumskolā. 

 

Nr. 

p.k. 
Temati / nodarbības 

Paredzētais 

apjoms 

stundās 

(akad.) 

1. Integrētā pieeja pedagoģiskajā procesā. 6 

1.1. 

Integrētā pieeja un skolēnu mācīšanās. Integrēta mācību satura apguves 

pedagoģiski psiholoģiskais pamats: daudzveidīgu integrētu mācību 

teorētiskās nostādnes personības attīstības veselumā aspektā. 

2 

1.2. 
Dažādi integrācijas veidi skolēna izziņas aktivitāti veicinoša mācību 

procesa organizēšanai. 
2 

1.3. Integrēta mācību satura apguves plānošana, problēmu un ieguvumu analīze. 2 

2. 
Informācijas komunikācijas tehnoloģijas (IKT) pedagoģiskā procesā 

sākumskolā. 
6 

2.1. 
Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanas pedagoģiskajā 

procesā teorētiskais pamatojums. 
1 

2.2. E-resursi un to izmantošanas iespējas mācību procesā sākumskolā. 1 

2.3. Digitālā tāfele un tās resursu izmantošana mācību procesā sākumskolā. 2 

2.4. IKT izmantošanas plānošana pedagoģiskā procesā sākumskolā. 2 

3. Skolēnu pētnieciskās mācīšanās darbības vadīšana. 6 

3.1. 

Skolēnu patstāvīgās pētnieciskās mācīšanās veicināšana. Skolēnu izziņas 

aktivitāti un radošumu veicinošu mācību metožu un darba paņēmienu 

izvēle. 

2 

3.2. 
Problēmiskā pieeja pētnieciskā darba organizācijā. Skolēnu pētnieciskā 

darba iespējas atsevišķu mācību priekšmetu satura apguvē. 
1 

3.3. 
Skolēnu pētnieciskā darba posmi, izpratne par pētniecisko darbību un 

pētniecisko mācīšanos mācību priekšmetu standartu kontekstā. 
1 

3.4. 

Pētnieciskās nodarbības modelēšana, pamatojoties uz pētnieciskā darba 

organizācijas posmiem. Pētnieciskā darba novērtēšana un tā rezultātu 

prezentācijas iespējas. 

2 

4. 

Patstāvīgais darbs. 

Integrētas nodarbības sagatavošana, kuras pamatā ir skolēna 

pētnieciskā darbība, izmantojot informācijas komunikācijas 

tehnoloģijas (IKT). Programmas satura un īstenošanas novērtējums. 

6 

 

 


