


ZANE OLIŅA
“Kompetenču pieeja mācību saturā”

mācību satura ieviešanas vadītāja



“Mūsdienās skolas mērķis ir

attīstīt skolēnu spēju mācīties mūža garumā,

domāt un darboties kompleksās situācijās,

dzīvot daudzveidīgā pasaulē

kā aktīvam, atbildīgam pilsonim.

Skolas absolventa veiksmes atslēga ir 

nevis iegūto zināšanu apjoms, bet gan, 

ko viņš spēj paveikt ar savām zināšanām.”

Andreass Šleihers (Andreas Schleicher) 

OECD Izglītības un prasmju direktorāta vadītājs



Projekta mērķis

Iztrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā

tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai

vecumā no 1,5 līdz 18 gadiem kā rezultātā skolēni attīstītu

dzīvei 21.gadsimtā svarīgas zināšanas, prasmes un attieksmes.



Kas notiks projektā?
Mācību satura izstrāde

un aprobācija

Standarti, vadlīnijas, mācību

programmas, mācību un metodiskie

līdzekļi, t.sk. bērniem ar speciālām

vajadzībām, diagnostikas

instrumenti.

Pedagogu

profesionālā pilnveide

Tiks īstenota pedagogu profesionālā

pilnveide 6000 pedagogiem, arī - visu

izglītības iestāžu vadības komandām, 

izstrādāti e-mācību moduļi, organizēti

semināri.

Labvēlīgu priekšnoteikumu radīšana
mācību satura ieviešanai

Mācību materiālu vietnes izveide, 
pieejas skaidrošana sadarbībā ar
augstskolām, pašvaldībām u.tml.



Tādējādi piecos gados tiktu 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.   



Sadarbības partneri

64 pašvaldības
(100 izglītības iestādes aprobācijā)

Daugavpils Universitāte
Latvijas Universitāte

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Liepājas Universitāte

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Latviešu valodas aģentūra
Strazdumuižas internātvidusskola - attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem



Mācīšanas
pieejas maiņa



Obligātā mācību satura ietvars
VISC projekts, 10.2016.  

Vērtības/tikumi Pamatkompetences Caurvijas

Atbildība / Centība Valodu Kritiskā domāšana un problēmu risināšana

Drosme / Godīgums Sociālā un pilsoniskā Jaunrade, pašiniciatīva un uzņēmējspēja

Gudrība / Laipnība Kultūras izpratnes un mākslas Digitālā un mediju

Līdzcietība / Mērenība Matemātikas un datorzinātnes Pašizziņa, pašvadība un mācīšanās mācīties

Savaldība / Solidaritāte Dabaszinātņu un inženierzinātņu Sadarbība

Taisnīgums / Tolerance Veselības un fiziskās aktivitātes Līdzdalība



Mācīšanās
iedziļinoties

Skaidrs sasniedzamais rezultāts skolēnam

Jēgpilni, daudzveidīgi, kontekstuāli uzdevumi

Attīstoša atgriezeniskā saite un atbalsts

Skolēni domā par savu mācīšanos



Skola kā mācīšanās
organizācija

Vīzija par visu skolēnu jēgpilnu iesaisti mācībās

Tālākizglītība un atbalsts visiem skolas darbiniekiem

Savstarpējas mācīšanās iespējas un komanddarbs

Pastāvīgas izziņas, inovāciju kultūras veidošana

Datu un pieredzes apmaiņas sistēmu izveide un izmantošana

Atvērtība plašākas kopienas, vides ietekmei

Vadības loma mācoties pašiem un atbalstot komandas izaugsmi

Skolu komandu veidošana aprobācijas laikā



Ko dara labākās izglītības sistēmas?
NOVECOJUŠAS, BIROKRĀTISKAS 

SISTĒMAS

MŪSDIENĪGAS SISTĒMAS, KAS 

RADA IESPĒJAS

Mērķis skolēniem

Daži skolēni mācās augstā līmenī
Mērķis ir visiem skolēniem mācīties 

augstā līmenī

Mācību saturs, mācību process un 

vērtēšana 

Kognitīvas prasmes rutinētām 

darbībām

Konceptuāla izpratne, kompleksas 

domāšanas, problēmu risināšanas 

prasmes

Prasības skolotājam

Vienādas prasības un to paklausīga 

izpilde

Profesionāļi, kas pieņem patstāvīgus, 

datos balstītus lēmumus

Darba organizācija

Hierarhiska pārvaldes sistēma
Horizontāla, koleģiāla sadarbības 

kultūra

Atbildība par kvalitāti

Atbild augstākstāvošiem
Atbild kolēģiem un iesaistītajām

pusēm

Andreass Šleihers, OECD Izglītības un prasmju direktorāta vadītājs https://vimeo.com/207702897 



www.skola2030.lv

info@skola2030.lv

#skola2030

Paldies!


