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Ideja

•Projekts - Kompetenču pieeja mācību 
saturā (Skola 2030)

•Ekspertu komanda veido jaunu saturu –
no skolēna pozīcijas!

•Viens no pamatprincipiem ir dziļā 
mācīšanās.



Skaidrojums

Dziļā mācīšanās ir pieeja 
palīdzēt skolēniem 

mācīties risināt 
uzdevumus, ar kuriem viņi 

var sastapties ikdienas 
dzīves situācijās.



Skolotāja darbība dziļas 
mācīšanās vadīšanai 

• Skolēns zina mācīšanās mērķi, atrod darba 
instrumentus;

• Skolotājs izvirza kompleksus, integrētus ilgtermiņa 
dziļas mācīšanās uzdevumus;

• Pastāvīgi seko atgriezeniskai saitei, saskaņo, koriģē 
izvirzītus mērķus;

• Sadarbojās skolēni;

• Sadarbojās skolotāji.



Dziļās mācīšanās idejas

• Saprast būtību un spēt zināšanas lietot

•Mācīties nepieciešamo

• Skolēnu mācīšanās iedziļinoties:

• Sasniedzami reāli rezultāti

•Noderīgs personalizēta saikne starp mērķi, 
procesu un rezultātu

•Mācīšanās kopā ar citiem



Skolotāja prasmes dziļās 
mācīšanās vadīšanai

Vadīt 
mācīšanos

Izvirza mērķus

Iesaista

Izmanto rīkus

Analizēt un 
reflektēt
Refleksija 
par savu 
praksi

Profesionālas 
reflektīvas sarunas

Atgriezeniskā saite 
ar kolēģiem

Sadarboties

Ar kolēģiem

Ar skolēniem

Ar vecākiem



IIP veidošanas principi

• Skolēna individuālās vajadzības un spējas;

• Izvirzīti praktiskie mērķi un uzdevumi;

• Atlasīta mācīšanas stratēģija;

• Individuālu vajadzību īstenošanas iespējas;

• Secīgums mācīšanas procesā;

• Skolēna komunikācijas un sadarbības spējas un 
iespējas;

• Drošas un pozitīvas vides veidošana;

• Visu iesaistītu bērna attīstībā personu iekļaušana. 



IIP veidošanas posmi

• Skolēna pedagoģiskā izpēte (kāda situācija?).

• Mērķi (kas jādara?).

• Metodes (Kā īstenosim izvirzītus mērķus?).

• Novērtējums (Kas ir sasniegts, kas jādara tālāk?).



Skolēna pedagoģiskā izpēte 

• Vajadzības (kas konkrētām bērnam ir vajadzīgs?)

• Bērna intereses (stipras puses)

• Bērna kompetences (ko var, cik noturīgas mācītās 
zināšanas un prasmes, kā bērns spēj tās pielietot 
dzīves situācijās?)

• Kā un ar ko kompensēsim attīstības nepilnības 
(tradicionālās un alternatīvās pieejas) 



Starppriekšmetiskā vai 
integratīvā mācīšanas stratēģija 

paredz 

• Zināšanu un prasmju noturīgumu;

• Paplašina, padziļina tās;

• Palīdz sasaistīt kopskatā;

• Māca skolēnus un skolotājus komunicēt, 
sadarboties;

• Palīdz veidot skolēna apgūto prasmi par 
kompetenci!



Starppriekšmetiskā vai 
integratīvā mācīšanas stratēģija 

IIP

•Mēs neplānojam atsevišķu mācību 
priekšmetu saturu;

•Mēs vadāmies pēc ieteicamām 
programmām;

•Mēs plānojam pamatprasmes, kuras ir 
nepieciešamas visos mācību priekšmetos un 
skolēna ikdienas dzīvē;

• Katrā atsevišķā mācību priekšmetā tās tiek 
praktizētas: trenētas, attīstītas,modelētas, 
konstruētas, demonstrētas, lietotas, 
izskaidrotas, vispārinātas.  



IIP izvirzītais tiek realizēts 
veidojot tematiskus plānus. 

Piemērs: MEŽS

Jēdziena skaidrojums. Lasīšana un rakstīšana. 
Vārdu kartes. Koks. Koku veidi. Meža dzīve. Meža 
dzīvnieki. Augsne. Platība. Koku augstums. Formas. 
Krāsas. Smaržas. Skaņas. Cilvēka vajadzības. 
Kompozīcijas veidošana no dabas materiāliem. 
Ekskursija. Konstruēšana. Dzīvo un nedzīvo būtņu 
attēlošana, kustību demonstrēšana. Spēles. Rotaļas. 
Dziesmas.   







Vizuālā māksla



Vizuālā māksla Tēma: MEŽS



Paldies par uzmanību  


