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Projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002 Kompetenču pieeja mācību saturā

Atbalsta pasākumi mācību 
satura ieviešanā.

www.skola2030.lv

facebook.com/Skola2030

Aktualitātes un atbalsts

saistībā ar pilnveidotā mācību

satura ieviešanu

Guntars Catlaks

Valsts izglītības satura centra vadītājs

2020. gada 7.aprīlis
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Mums nevar atņemt zināšanas, 

kas iegūtas mācoties.

2020. gada septembrī pilnveidoto mācību saturu un pieeju 
sāk pakāpeniski ieviest pamatizglītībā un vidusskolā: 
1., 4., 7. un 10. klasēs. 

Vebināra plāns – Guntars Catlaks

• Aktualitātes pilnveidotā mācību 

satura ieviešanas uzsākšanai;

• Digitālie risinājumi pilnveidotā satura 

ieviešanai;

• Apsvērumi pašvaldībām izglītības 

piedāvājuma plānošanai vidējās 

izglītības pakāpē.
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Aktualitātes 

pilnveidotā mācību 

satura ieviešanas 

uzsākšanai

Izglītības 

programmu 

plānošanas un 

īstenošanas 

jautājumi
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Pamatizglītībā - skolu

brīvība un atbildība plānot

mācību saturu

• Stundu skaits mācību priekšmetā

noteikts 3 gadiem.

• Katram semestrim, gadam, trim 

gadiem skola veido stundu plānu.

• Skolai ir iespēja mainīt stundu

skaitu mācību priekšmetos 10% 

ietvaros (valsts ģimnāzijām –

25%).

Vidējās izglītības pakāpē 
skola var licencēt savu 
izglītības programmu IKVD

• Atbilst standartā ietvertajiem 

programmas veidošanas 

nosacījumiem.

• Vispārējās vidējās izglītības 

standartā neiekļautus skolēnam 

sasniedzamos rezultātus saskaņo 

ar VISC.

• Nodrošina skolēnam iespēju apgūt 

vismaz divas svešvalodas.

7

8



07/04/2020

5

Vērtēšana 

pilnveidotajā 

mācību saturā

Skolēna snieguma

vērtēšana, lai uzlabotu

mācīšanos

Galvenā uzmanība – vērtēšanai ikdienas 
mācību procesā, sniedzot skolēnam 
attīstošu atgriezenisko saiti, kas palīdz 
uzlabot mācīšanos. 

Kopsavelkošais skolēna snieguma vērtējums 
mācību gada noslēgumā:
• 1.–3. klasē - rakstiski četros apguves 
līmeņos;
• 4.–12. klasē - 10 baļļu skalā.

Diagnosticējošie pārbaudes darbi –
informācija skolotājam, lai plānotu tālāko 
atbalstu skolēniem.
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Valsts pārbaudes darbi 

pamatizglītībā

• 3 jau esošie - latviešu valodā, 
svešvalodā un matemātikā;

• papildinās ceturtais –
starpdisciplinārs pārbaudes darbs, 
kurā ietverts sociālās un pilsoniskās, 
dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību 
jomu saturs.

Valsts pārbaudes darbi 

vidējās izglītības pakāpē

Valsts pārbaudījumi:

latviešu valodā (vismaz optimālajā 

līmenī);

svešvalodā (angļu/vācu/franču –

vismaz optimālajā līmenī);

matemātikā (vismaz optimālajā 

līmenī);

divos no padziļinātajiem kursiem 

(augstākajā līmenī)
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Pilnveidoto mācību saturu un pieeju
ieviesīs pakāpeniski
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Prasības pedagogu 

izglītībai un 

kvalifikācijai

Prasības pedagogu izglītībai un 

kvalifikācijai (projekts)

• Augstākā pedagoģiskā izglītība (akadēmiskā, 

profesionālā, 5.LKI, 6.LKI)

• Augstākā un pedagoģiskā izglītība (augstākā izglītība 

nozarē un sertifikāts par tiesībām veikt pedagoģisko 

darbību, augstākā izglītība nozarē un skolotāja kvalifikācija, 

iegūta darba vidē balstītu studiju programmā)

• Prasībās pedagogu izglītībai un kvalifikācijai esošie 

izņēmumi

• Tiesības strādāt par pedagogu augstskolu 

akadēmiskajam personālam (bez papildu pedagoģiskās 

izglītības ieguves)

• Pedagogiem cita mācību priekšmeta mācīšanai –

studiju programmas attiecīgā moduļa apguve (sākot ar 

2021./2022. studiju gadu)

• …
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Prasības pedagogu izglītībai un 

kvalifikācijai (projekts)

• Esošajiem skolotājiem prasības kvalifikācijai 
nemainās

• Dabaszinātnes – kvalifikācija atbilstoši mācību 
priekšmetam vai zinātnes jomai

• Sports un veselība – sporta skolotāja kvalifikācija vai 
skolotāja kvalifikācija un profesionālās kompetences 
pilnveides kursi veselības mācībā

• Tehnoloģijas – mājturības un tehnoloģiju skolotāja 
kvalifikācija vai ar zinātnes nozari saistīta kvalifikācija

• Sociālā un pilsoniskā mācību joma – vēstures skolotāja 
kvalifikācija, sociālo zinību skolotāja kvalifikācija

• Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā – attiecīgi 
vizuālās mākslas, mūzikas, literatūras  skolotāja 
kvalifikācija. Mācību priekšmetam teātra māksla – skolotāja 
kvalifikācija un profesionālās kompetences pilnveides kursi 
teātra mākslā.

• Plānotais noteikumu tapšanas grafiks:
23.04.2020. izsludināts VSS
01.06.2020. apstiprināts MK

VISC pedagogu 

profesionālā 

pilnveide 2020.gadā
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VISC profesionālā pilnveide 2020.gadā

• Pirmsskolu pedagogiem
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/pedprofpilnveide/dokumenti/20200326_pirmsskolai.p

df

• Sākumskolu pedagogiem
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/pedprofpilnveide/dokumenti/20200326_sakumskolai.

pdf

• Pamatskolu un vidusskolu pedagogiem 
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/pedprofpilnveide/dokumenti/20200326_pam_vidskol

ai.pdf

• Pašvaldību mācību jomu koordinatoriem
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/pedprofpilnveide/dokumenti/20200326_pashv_mjkoo

rd.pdf

• Mācīšanās konsultantiem 
https://visc.gov.lv/vispizglitiba/pedprofpilnveide/dokumenti/20200326_mackonsult.p

df

Digitālie risinājumi 

pilnveidotā mācību 

satura ieviešanai
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https://visc.gov.lv/vispizglitiba/pedprofpilnveide/dokumenti/20200326_pirmsskolai.pdf
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Digitālā ekosistēma skolā: 

• Mācību darba plānošanai;

• Datu pārvaldībai;

• Iekšējai un ārējai komunikācijai.

Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības satura centra 

sadarbībā ar  izglītības tehnoloģiju uzņēmumu EDURIO  veiktās 

aptaujas par attālināto mācību norisi. 

Skolu direktoru aptauja (1)

IZM, VISC un  EDURIO  veiktās skolu vadības aptaujas rezultāti par attālināto mācību norisi. 

• 96% aptaujāto direktoru norādījuši, ka skolu pedagogiem ir 

pieejams nepieciešamais tehniskais nodrošinājums;

• atsevišķiem pedagogiem ierīces nodrošina skola, piemēram, 

portatīvos datorus;

• atsevišķos gadījumos (trūkstošu ierīču vai nepietiekamas 

interneta jaudas dēļ) pedagogi strādā skolā, ievērojot visus 

drošības pasākumus.

Aptaujā piedalījās 727 jeb 95% izglītības iestāžu direktoru:

Dažādas attālinātā darba formas: 

• tiešsaiste;

• Videozvans;

• balss ieraksti;

• telefonsarunas;

• filmēti skolotāja skaidrojumi.
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Izglītības Komentāri pie atbildes “Citas”:

Biežāk lietotais:
Uzdevumi.lv, Soma.lv, maconis.zvaigzne.lv, letonika.lv, raka.lv, 
fizmix.lv, dzm.lv, mentimeter.com, startit.lv;
Atgriezeniskās saites iegūšanai - kahoot.com, socrative.com, 
quizziz.com, linoit.com, Google Docs, Google Calendar u.c. Google 
servisi, Zoom.us, Eduspace, YouTube, u.c. 

Skolu direktoru aptauja (2)

IZM, VISC un  EDURIO  veiktās skolu vadības aptaujas rezultāti par attālināto mācību norisi. 

Kādas saziņas un mācību platformas plānots izmantot 
Jūsu izglītības iestādē

Skolu direktoru aptauja (3)

IZM, VISC un  EDURIO  veiktās skolu vadības aptaujas rezultāti par attālināto mācību norisi. 

Kāds atbalsts tehnoloģiju izmantošanā tiek nodrošināts 
Jūsu izglītības iestādes pedagogiem?
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Skolotāja digitālā ekosistēma

• Mācību darba plānošanai;

• Datu pārvaldībai;

• Piekļuve daudzveidīgiem mācību resursiem, rīki 

mācību uzdevumu veidošanai;

• Mācību īstenošanas atbalsts (skolēnu piekļuve 

uzdevumiem, resursiem, atgriezeniskā saite, 

sekošana sniegumam u.tml.);

• Profesionālās pilnveides iespējas;

• Iekšējai un ārējai komunikācijai.

Skolēna digitālā ekosistēma

• Piekļuve daudzveidīgiem mācību 

resursiem, to sistemātiska izmantošana 

mācībām;

• Lietotnes mācību uzdevumu veikšanai;

• Rīki un iespējas saziņai, atgriezeniskās 

saites saņemšanai, komunikācijai ar 

skolotāju un vienaudžiem, mācību 

īstenošanai tiešsaistē.
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Izaicinājumi un risinājumi

Daudzveidīgi mācību resursi, rīki un saziņas platformas –

sadrumstalotība un vienotas pieejas trūkums:

• Digitālo platformu integrācija;

• Vienota digitālā identitāte;

• Skolotāju sadarbība skolas līmenī.

Mācības tiešsaistē – skolotāju digitālās un pedagoģiskās 

prasmes, tehnoloģiju pieejamība:

• Profesionālā pilnveide digitālo platformu izmantošanā;

• IT infrastruktūras attīstība.

Apsvērumi

pašvaldībām 

izglītības 

piedāvājuma 

plānošanai vidējās 

izglītības pakāpē 
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Aptaujā piedalījās 264 skolas (80%)

18%

23%

39%

10%

10%

Skolu prognozētais skolēnu skaits 
10.klasē

mazāk par 15
no 16 līdz 26
no 27 līdz 59
no 60 līdz 81
vairāk nekā 82

Aptaujā piedalījās 264 skolas (80%)

22%

17%

35%

14%

12%

Skolēnu skaits vidējās izglītības pakāpē

mazāk par 45
no 46 līdz 75
no 76 līdz 150
no 151 līdz 225
vairāk nekā 225

29

30



07/04/2020

16

Kopumā LR 

teritorijā padziļināto

kursu piedāvājums

plašs un 

daudzveidīgs.
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Katrai skolai jāveido

savs piedāvājums, 

specializācija.
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Jo vairāk skolēnu vidējās

izglītības pakāpē, jo:

(a) lielākas izvēles iespējas

skolēnam;

(b) jo drīzāk skola piedāvā

padziļinātos kursus

dabaszinātņu, matemātikas un 

tehnoloģiju mācību jomās.
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mazāk par 45 no 46 līdz 75 no 76 līdz 150 no 151 līdz
225

vairāk nekā
225

Padziļinātā kursa īpatsvars attiecīgajā skolu 
lieluma grupā

Latviešu valoda un literatūra II Svešvaloda II – Angļu valoda

Vēsture II Sociālās zinātnes II

Kultūra un māksla II

0%

20%

40%

60%

80%

100%

mazāk par 45 no 46 līdz 75 no 76 līdz 150 no 151 līdz
225

vairāk nekā
225

Padziļinātā kursa īpatsvars attiecīgajā skolu lieluma grupā

Fizika II Ķīmija II

Bioloģija II Ģeogrāfija II

Matemātika  II Dizains un tehnoloģijas II

Programmēšana II
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Rosinām pašvaldības

pārliecināties, ka skolas

izglītības programmas

plānošanā ievēro visus

standarta nosacījumus.

Rosinām pašvaldības

pārliecināties par 

sabalansētu un starp

skolām saskaņotu

izglītības programmu

piedāvājumu savā

teritorijā/reģionā.
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Fizika II (no visām skolām aptaujā)
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Svešvaloda II (krievu)

www.visc.gov.lv

facebook.com/viscgovlv

Paldies!

www.visc.gov.lv
Facebook.com/viscgovlv

2020. gada 7.aprīlis
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2020.gada 7.aprīlī

Nepieciešamie resursi pilnveidotā 

mācību satura un pieejas īstenošanai, 

Skola2030 atbalsta pasākumi

Zane Oliņa

Skola2030 mācību satura ieviešanas vadītāja

Nepieciešamie resursi 

pilnveidotā mācību satura 

un pieejas īstenošanai
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Pirmsskola

Tehniskais aprīkojums 

skolotājam pirmsskolā
Dators, projektors skolotājam 

nepieciešams, lai

• plānotu savu darbu, 

sagatavotos mācībām 

(metodiskie materiāli, 

programmas, mācību līdzekļi 

– digitālā krātuvē);

• izzinātu tematu kopā ar 

bērniem;

• sadarbotos ar vecākiem.

Apģērbu žāvēšanas iekārtas
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Lupas, sēklas, trauki ...

Kultūras izpratnes un

pašizpausmes mākslā 

mācību jomā
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Literatūra: 

projektors, datu kamera, skandas, 

audioieraksta sistēma, mikrofons, 

videokamera, planšetes vai 

klēpjdatori, programmatūra 

tekstapstrādei, videoapstrādei.

Mūzika: 

skaņu rīki, elementārie mūzikas

instrumenti, ritma instrumenti un 

instrumenti ar noteiktu skaņu

augstumu, mūzikas instruments, kura

spēli pārvalda mūzikas skolotājs.

Teātra māksla: 

telpa ar skatuvi vai pietiekami liela telpa 

skatuves daļas izveidošanai un elementāru 

apgaismojuma tehniku (baltie prožektori); 

izejmateriāli rekvizītu, dekorāciju, 

kostīmu, leļļu, masku gatavošanai –

kartons, koks, audums u.c.

Vizuālā māksla (pamatkomplekts): 

skiču papīrs, A3 formāta papīrs/kartons, 

uz kura gleznot; zīmuļi, flomāsteri, 

dažādi krāsainie krītiņi, akrila vai guaša 

krāsu komplekti; zīmuļu asināmie, 

dzēšgumijas, paletes sagataves, 

dažāda izmēra otas, šķēres, līme utt.
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Pieejamība datu bāzēm, 

vietnēm

Visiem
letonika.lv, enciklopedija.lv, 

periodika.lv, filmas.lv

Literatūra
literatura.lv, garamantas.lv, 

laligaba.lv, latvianliterature.lv

Mūzika
oxfordmusiconline.com, 

solfeg.io

Teātra māksla
digitaltheatre.com, 

britannica.com

Vizuālā māksla
meandrs.lv, lnmm.lv, 

artsandculture.google.com

Kultūras pamati, 

Kultūra un 

māksla I, II

latvijasdargumi.unesco.lv, 

kulturaskanons.lv, 

zudusilatvija.lv

Ārpusskolas kultūras vide

• Atbalsts savas pašvaldības 

kultūras iestāžu piedāvājuma 

pieejamībai mācību nolūkos bez 

maksas – muzeji, izstāžu zāles, 

kultūras sarīkojumi. 

• Katra skolēna ‘‘kultūras grozs’’ 

valsts, privāto un citu 

pašvaldību kultūras iestāžu 

piedāvājuma pieejamībai 

mācību nolūkos – transporta, 

ieejas maksas nodrošinājumam.
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Tehnoloģiju 

mācību joma

Dizains un tehnoloģijas
Kabineta aprīkojums

Dizaina 

kabinets

• 3D Printeris

• Šujmašīnas (overloks), adāmmašīna, 

izšūšanas mašīna.

• Pārnēsājama cepeškrāsns

Mācību 

virtuve

• Uz grupu viena ēdiena gatavošanas vieta

• Individuālie aizsardzības līdzekļi.

Darbnīca

• Piespiedu ventilācija. 

• Kokapstrādes darbagaldi. 

• Individuālie aizsardzības līdzekļi.

• Iededzināšanas ierīce, putuplasta 

griezējs “karstā drāts”, figūrzāģi ar 

galdiņu, CNC frēze, virpas, ploteris, CO2 

lāzergriezējs. 
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Dizains un tehnoloģijas

Mācību līdzekļu atbalsts 

Programmatūra dizaina risinājumu 

digitālai izstrādei (rasējumu izveidei, 

vizualizāciju izveidei, prototipēšanai u.c.)

Cita veida izmaksas

• Ierīču apkope

• Mācību ekskursijas –

uzņēmumu/ražotāju apmeklējumi

• Tehniska palīdzība, lai sagatavotu 

materiālus un tehnoloģijas 

praktiskajiem darbiem

Dizains un tehnoloģijas
Atjaunojamas izejvielas 

• Plastilīns, sāls mīkla, plastika, māls; 

• Līme, parafīns, sveču masa, vasks, ģipsis; 

• Diegi, tekstilmateriāli, dzijas, adatas, pērlītes u.c.;

• Pārtikas produkti, garšvielas. Cepampapīrs, 

folija, ietinamā plēve u.c.;

• Trauku dvieļi, lupatiņas, sūkļi, trauku 

mazgājamais līdzeklis;

• Kokmateriāli;

• Koka līme, apdares materiāli un piederumi;

• Smilšpapīrs;

• Stieples, metāla loksnes;

• LED diožu lentes, 3D filaments;

• Citi materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami 

risinājumu izgatavošanai.
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Inženierzinības

Kabineta aprīkojums: 

Dažādi sensori; robotikas komplekts; 

mikrokontrolieri; elektromotori; atsvari, 

magnēti, strāvas (vai sprieguma) avots, 

termometrs, statīvs; aizsargbrilles

Atjaunojamās izejvielas: 

Līme, koka sagataves, ikdienišķas 

preces risinājumu izveidei

Datorika
Kabineta aprīkojums

Datorikas 

kabinets

• Ierīce katram skolēnam. 

• Audio izvadierīces.

• Aprīkojums fotografēšanai, filmēšanai, 

skaņu ierakstu veidošanai.

• Zibatmiņas. 

• Maršrutētājs.

Mobilā 

klase

• Mobilā ierīce katram skolēnam.

• Bezvadu interneta pieslēgums
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Datorika

Mācību līdzekļu atbalsts 

Vizuālās un tekstuālās programmēšanas 

lietotnes

Cita veida izmaksas

Ierīču  apkope (tai skaitā programmatūru 

uzstādīšana, atjaunināšana)

Dabaszinātņu 

mācību joma
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Dabaszinātņu priekšmetos

Kabineta aprīkojums:
• Interaktīvā tāfele ar projektoru, datu 

kamera, videokamera, planšetes vai 

klēpjdatori; 

• Programmatūra tekstapstrādei, 

videoapstrādei; 

• 3D Printeris, vairāk kontaktligzdas, kur 

pieslēgt savus datorus, printeris, 

skeneris, sensori;

• Priekšmetam specifiskās ierīces un 

izejmateriāli.

Cita veida izmaksas:
• Tehniskais darbinieks (laborants);

• Nodrošināta iespēja doties ārpus klases 

veikt lauka darbu vai mācību ekskursijā.

Veselības un 

fiziskās aktivitātes 

mācību joma
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Sports un veselība 

• Skrituļdēlis, skrejritenis, skrituļslidas 

vai velosipēds. Vēlamais skaits – 5 uz 

klasi, ja skolēnu skaits ir 25–30. 

• Aizsargekipējums – ķivere, ceļu sargi, 

roku un elkoņu sargi

• Soļu skaitītājs, fitnesa aproces, 

digitālās tehnoloģijas slodzes 

intensitātes izvērtēšanai, GPS 

pulksteņi. Vēlamais skaits – 15 uz klasi, ja 

skolēnu skaits ir 25–30

Sports un veselība 
• Daudzfunkcionālas āra fizisko 

aktivitāšu zonas, kas sekmē 

pamatkustību apguvi;

• Uzzīmēti, izveidoti labirinti, marķēti 

zīmējumi;

• Horizontālā kāpšanas siena un 

sporta spēļu laukumi ar dažādu 

segumu;

• Skolēnu un visu skolas darbinieku 

veselības labā - skolā viens AED 

ārējais automātiskais defibrilators.

65

66



07/04/2020

34

Atbalsta pasākumi

Atbalsts skolotājiem
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Atbalsts attālinātām 

mācībām

Attālināta mācīšanās

www.skola2030.lv

www.mape.skola2030.lv

www.skola2030.lv
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Mācību resursu krātuve

• Attālināto nodarbību plānu piemēri

https://mape.skola2030.lv/ - Katalogs

• Ieteikumi idejām un resursiem

https://mape.skola2030.lv/ - Diskusijas

!!! Aicinām arī skolotājus dalīties ar 

savām idejām un resursiem!
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Pirmsskola

Attālināta mācīšanās

Pirmsskolas ieviešanas 

iespējas un izaicinājumi

• Turpināt radīt sadarbības un mācīšanās 

iespējas skolotājiem;

• Sagatavošanās laiks skolotājam;

• Paralēls pieaugušo darbs grupā;

• Agrīna mācīšanās vajadzību diagnostika 

un risinājumi;

• Daudzveidība un elastība mācību līdzekļu 

iegādei un mācību vides ierīkošanai –

iekštelpās un ārā.
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Skola2030 atbalsts 

pirmsskolai

• Programma, mācību un metodiskie līdzekļi;

• E-kurss pašmācībai;

• Vebināri, labās prakses piemēri;

Jaunākā vecuma bērni

https://youtu.be/yMCkgEeISuo

Kā virzīt mācīšanos temata izziņas laikā

https://youtu.be/DZxd3C9jrxA

• MJK pirmsskolai un sākumskolai;

• Sadarbības kopienas veidošana.

Mācību darba plānošana 5-6 gadīgu 

bērnu lietpratības attīstība 

• Izpratnes veicināšana pilnveidotās 

pirmsskolas izglītības vadlīnijām un mācību 

pieejai.

• Mācību ietvaros paredzētas 4 mācību 

dienas klātienē un patstāvīga mācīšanās e-

vidē.

• Nākamās mācības notiks tad, kad būs   

iespēja rīkot tās klātienē. 
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E-kurss skolotājiem

Attālināta mācīšanās

https://talakizglitiba.visc.gov.lv

• Iespēja pašmācības veidā tiešsaistē apgūt

būtiskākos pilnveidotā mācību satura 

un pieejas aspektus.

• 4 mācību moduļi, ievads un nobeigums 

(40 h laika, iesakām to apgūt 6 nedēļās).

• Iesakām veidot mācīšanās komandas.

https://bit.ly/ekurss_skolotajiem.

E-kurss skolotājiem
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Programmu paraugi, 

mācību līdzekļi, 

diagnostikas darbi

Attālināta mācīšanās

www.mape.skola2030.lv

Mācību priekšmetu 

programmu paraugi

• Pirmsskolas mācību programma un tās 

izmantošana mācību procesa plānošanā;

• Mācību priekšmetu programmu paraugi 

(pamatskolā);

• Pakāpeniski – mācību priekšmetu 

programmu paraugi vidusskolā un mācību 

līdzekļi visās izglītības pakāpēs.

www.youtube.com/skola2030 - vebināri

www.mape.skola2030.lv – programmu 

paraugi
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Mācību līdzekļi skolēniem ar smagiem garīgās 

attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības 

traucējumiem (1. – 9. klasei).

Diagnosticējošie darbi
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Citi atbalsta

pasākumi

Attālināta mācīšanās

• Pilotskolas izvirza prioritāros mērķus 

skolēnu mācīšanās uzlabošanai.

• Īpašu uzmanību pievēršam labās prakses 

piemēru apzināšanai un popularizēšanai.

• Nākamie semināri attālināti

aprīlī un maijā.

Mācību satura un pieejas 

aprobācija
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• Atbalstīt sadarbību starp skolotājiem 

novada/pilsētas izglītības iestādēs mācību 

satura un pieejas plānošanā.

• Koordinēt priekšlikumus vai risinājumus

novadam/pilsētai specifisku mācību saturu 

jautājumu izstrādē.

• Pārzināt jaunākos mācību un metodiskos 

līdzekļus un citus resursus mācību jomā. 

• Piedalīties skolotāju ar mācību jomas satura 

īstenošanu saistītu mācīšanās vajadzību 

apzināšanā un ar skolotāju profesionālo 

pilnveidi saistītu jautājumu plānošanā.

Mācību jomu koordinatoru loma 

• Sadarbība ar MJK katras jomas 

ietvaros attālināti – pavasarī, tai 

skaitā - vebinārs visiem MJK

16.aprīlī pl. 16:00

• Sākot ar nākamo mācību 

gadu, turpināsies regulāri klātienes 

semināri.

Atbalsts mācību jomu 

koordinatoriem
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Ieviešanas semināri 

vidusskolām

• Notikuši divi mācību satura ieviešanas 

semināru cikli skolu vadības komandām.

• Vebinārs «Biežākie jautājumi par vidusskolas 

modeļa ieviešanu» 7.aprīlī pl. 16:00

• Buklets vidusskolēniem un viņu vecākiem par 

kursu izvēli: http://skola2030.lv/vecakiem-un-

skoleniem/ka-notiks-macibas

Profesionālās kompetences pilnveide 

tehnoloģiju mācību jomas pedagogiem

Nākamās mācības notiks tad, kad būs   

iespēja rīkot tās klātienē. 
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Kas jāzina vecākiem?
http://skola2030.lv/vecakie

m-un-skoleniem/kas-jazina-

vecakiem

Attālināta mācīšanās
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Ziņu izdevumi
http://skola2030.lv/lv/jaunu

mi/zinu-izdevums

Attālināta mācīšanās
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Paldies!

www.skola2030.lv

facebook.com/Skola2030
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