KURSI VIDUSSKOLĀ
Sociālā un pilsoniskā
mācību joma

SOCIĀLĀS ZINĪBAS UN VĒSTURE
Vispārīgā līmeņa pamatkurss
Ko skolēns mācīsies?
Nostiprinās pamatizglītības pakāpē iegūtās zināšanas par procesiem sabiedrībā, politiku, tiesībām,
filozofiju un ekonomiku, meklēs un mācīsies saskatīt likumsakarības vēsturē un mūsdienās, kritiski
vērtēt informācijas avotus, tostarp medijus, analizēt ekonomiskos rādītājus, pieņemt izsvērtus lēmumus par savas un apkārtējo dzīves uzlabošanu, pamatot un aizstāvēt savu viedokli.

Kā tas notiks?
Skolēni lasīs dažādus informācijas avotus, analizēs un veidos pamatotu viedokli, paudīs to diskusijās,
prezentācijā, esejā vai referātā.

Kam šis kurss noderēs?
Šis kurss dos pamata zināšanas un izpratni par sabiedrības procesiem un parādībām un vēsturisko
attīstību, politiku, tiesībām, filozofiju un ekonomiku, lai veidotu savu pamatotu viedokli un pilsonisku
pārliecību.

VĒSTURE UN SOCIĀLĀS ZINĀTNES I
Optimālā līmeņa pamatkurss
Ko skolēns mācīsies?
Gūs plašāku izpratni par sabiedrības procesiem un parādībām, to vēsturisko un idejisko attīstību – attiecībām sabiedrībā, valsts pārvaldīšanu, politiku un tiesībām, starpvalstu attiecībām un starptautiskajām organizācijām, to lomu un ietekmi, kā arī par ekonomiku. Dziļāk izpratīs sabiedrības un indivīda
attiecības un to regulējumu, meklēs un saskatīs likumsakarības starp notikumiem pagātnē un tagadnē,
mācīsies kritiski izvērtēt informācijas avotus, tostarp medijus kā sabiedrības viedokļa veidošanas rīkus, izpratīs demokrātiskas sabiedrības pamatvērtības, vēstures kultūras mantojumu, mācīsies analizēt ekonomiskos procesus un ilgtspējīgas saimniekošanas nozīmi, veidot savu viedokli un pieņemt
pārdomātus, atbildīgus lēmumus savas un apkārtējo dzīves uzlabošanai.

Kā tas notiks?
Skolēni meklēs, lasīs un pētīs dažādus vēstures un informācijas avotus, kritiski vērtēs mediju izmantotos paņēmienus, izvērtēs apkārtējos notikumus no dažādām perspektīvām, meklēs likumsakarības,
mācīsies pieņemt izsvērtus un atbildīgus lēmumus saskaņā ar demokrātiskas sabiedrības pamatvērtībām un ilgtspējīgas saimniekošanas principiem, veidos pamatotu viedokli, paudīs to diskusijā, prezentācijā, esejā, referātā vai citā skolotāja piedāvātā formā.

Kam šis kurss noderēs?
Skolēniem, kuri vēlas izprast sabiedrības aktuālos procesus un parādības, lai veidotu pamatotu viedokli, spētu diskutēt un argumentēt, ņemot vērā izpratni un zināšanas par vēsturi, politiku, tiesībām,
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filozofiju un ekonomiku, iepazīt uzņēmējdarbības veidus un to nozīmi, lai spētu veidot savu uzņēmējdarbības plānu, ņemot vērā ilgtspējīgas saimniekošanas principus.

VĒSTURE II
Augstākā līmeņa padziļinātais kurss
Apguves priekšnosacījumi: apgūts pamatkurss
“Vēsture un sociālās zinātnes I”.
Ko skolēns mācīsies?
Plašu vēstures saturu – nozīmīgākos Latvijas, Eiropas un pasaules vēstures notikumus, kas ietekmē
arī notikumus mūsdienās, meklēs un pētīs cēloņsakarības vēsturiskos notikumus, mācīsies izvērtēt
vēstures notikumus no dažādām perspektīvām, avotu ticamību. Veidos argumentētu viedokli par dažādiem vēstures jautājumiem, izmantojot daudzveidīgus vēstures un informācijas avotus. Pētīs tādus
tematus kā identitātes veidošanās, ideoloģija, kari un konflikti, estētika vēsturiskā skatījumā, kultūras
mantojums un tā nozīme. Attīstīs vēstures pētniecības prasmes.

Kā tas notiks?
Būs skolotāja sagatavotas nodarbības, diskusijas, patstāvīga materiāla atlase un izvērtēšana. Izvēloties šo kursu, skolēni piekrīt lasīt un iedziļināties dažādos tekstos, vērtēt, salīdzināt tos un izteikt
savu viedokli. Šajā kursā skolēni arī aktīvi iesaistīsies vēstures popularizēšanā un kultūras un vēstures
pieminekļu apzināšanā un saglabāšanā. Padziļinātais kurss “Vēsture II” no pamatkursa atšķiras ar plašāku saturu (plašāks piemēru skaits), iespēju vairāk iedziļināties nozīmīgākajās problēmās (vēstures
pētīšana), kā arī to, ka lielāka vērība ir pievērsta kultūras un vēstures mantojumam un tā saglabāšanai.

Kam šis kurss noderēs?
Šis kurs noderēs tiem, kuri pastiprināti interesējas par vēsturi un vēlas savu nākotni saistīt ar žurnālistiku, kultūras mantojuma saglabāšanu, vēstures pētniecību, sabiedrisku pasākumu rīkošanu, tūrismu,
starpkultūru attiecībām, sociālo antropoloģiju, diplomātiju, jurisprudenci.

SOCIĀLĀS ZINĀTNES II
Augstākā līmeņa padziļinātais kurss
Apguves priekšnosacījumi: apgūts pamatkurss
“Vēsture un sociālās zinātnes I”.
Ko skolēns mācīsies?
Apgūs plašu politikas, tiesību un ekonomikas saturu – dziļāk pētīs un mācīsies izprast sabiedrības
struktūru un attiecību pamatprincipus, valsts pārvaldes un likumdošanas mehānismus, demokrātijas
pamatprincipus un cilvēktiesības, izmantojot plašākus avotus un datus. Analizēs tiesību un valsts pārvaldes piemērus no Latvijas un citām pasaules valstīm; reālus Latvijas un pasaules aktuālos politiskos
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un ekonomiskos notikumus, kritiski vērtēs informācijas avotus un mediju ziņas. Mācīsies izprast mūsdienu ekonomikas principus un to, kā izvirzīt savus nākotnes mērķus uzņēmējdarbībā. Iegūs prasmes
praktiski lietot dažādus informācijas avotus, analizēt datus. Veidos pilsoniski aktīvu pozīciju un būs gatavs praktiski līdzdarboties sabiedriskajā dzīvē (aizstāvēt savas un citu tiesības, rīkot sabiedriski nozīmīgus pasākumus, izveidot un novadīt ekskursiju par vēsturiski nozīmīgām vietām, veidot uzņēmumu).

Kā tas notiks?
Skolotāja sagatavotas nodarbības, diskusijas, patstāvīga aktuālo notikumu materiāla atlase un izvērtēšana. Kursa ietvaros piedaloties diskusijās, skolēni mācīsies debatēšanas prasmes. Mācību procesa
laikā skolēni, pildot praktiskus uzdevumus, iemācīsies plānot un vadīt dažādus pasākumus (piemēram,
brīvprātīgo darbs, sabiedriska kampaņa, mācību uzņēmums utt.). Padziļinātais kurss “Sociālās zinātnes II”
no jomas pamatkursa atšķiras ar iespēju vairāk iedziļināties Latvijas un pasaules aktuālajās politiskajās
un ekonomiskajās problēmās un to risinājumos.

Kam šis kurss noderēs?
Šis kurs noderēs tiem, kuri pastiprināti interesējas par dažādām norisēm sabiedrībā un vēlas savu nākotni saistīt ar žurnālistiku, jurisprudenci, politiku, diplomātiju, sabiedrisko procesu pētniecību, mārketingu, sabiedrisku pasākumu rīkošanu, starpkultūru attiecībām, sociālo antropoloģiju.
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Valsts izglītības satura centra īstenotā
projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā”
mērķis ir izstrādāt, aprobēt un pēctecīgi
ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības
saturu un pieeju mācīšanai, lai skolēni gūtu
dzīvei 21. gadsimtā nepieciešamās zināšanas,
prasmes un attieksmes.

© Valsts izglītības satura centrs
Darbu drīkst izmantot vispārējās izglītības programmu īstenošanai mācību
procesam atbilstošā apjomā nekomerciālos nolūkos.

www.skola2030.lv
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