


ZANE OLIŅA,
mācību satura ieviešanas vadītāja



Dzīvo
patstāvīgi un veselīgi

Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses,

Spēj dzīvot patstāvīgi, 

saskaņā ar savām vērtībām,

Saglabā un nostiprina savas garīgās

un fiziskās spējas,

Rūpējas par savu veselību un drošību.

Mācās
prasmīgi un ieinteresēti

Ir zinātkārs un intelektuāli atvērts
Prot un vēlas patstāvīgi mācīties mūža garumā

Plāno un vada savu izziņas procesu
Lietpratīgi un atbildīgi izmanto IKT iespējas

Līdzdarbojas
izsvērti un atbildīgi

Veido patstāvīgus spriedumus;
Pilnvērtīgi piedalās sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un 
darba dzīvē;
Veido cieņpilnas attiecības ar citiem cilvēkiem;
Sekmīgi darbojas daudzkultūru
un daudzvalodu vidē.

Rada
inovatīvi un produktīvi

Rada un attīsta jaunas zināšanas un risinājumus
Uzņemas iniciatīvu, ir mērķtiecīgs un neatlaidīgs

Sekmīgi darbojas komandās, ved sarunas, pieņem kopīgus
lēmumus

Izprot, respektē un risina kompleksas problēmas

SKOLĒNS



Obligātā mācību satura ietvars
VISC projekts, 18.08.2017. 

Mācību jomas Caurviju prasmes Tikumi

Valodu

Sociālā un pilsoniskā

Kultūras izpratnes un pašizpausmes

mākslā

Dabaszinātņu

Matemātikas

Tehnoloģiju

Veselības un fiziskās aktivitātes

Pašizziņa un pašvadība

Domāšana un radošums

Sadarbība un līdzdalība

Digitālā

Atbildība / Centība

Drosme / Godīgums

Gudrība / Laipnība

Līdzcietība / Mērenība

Savaldība / Solidaritāte

Taisnīgums / Tolerance



“DZiMT” (dabaszinātnes, matemātika, tehnoloģijas) 
(STEM – science, technology, engineering, math)

• Dabaszinātniskā izpratība: Atpazīst, piedāvā un izvērtē skaidrojumus noteiktam

dabas parādību klāstam; izmanto pētnieciskās prasmes problēmu risināšanā, 

nelielu pētījumu veikšanā; analizē un izvērtē datus, izsaka viedokli un argumentus

dažādos veidos un secina no datiem; rīkojas atbildīgi apkārtējās vides 

saglabāšanā.

• Matemātiskā pratība: Daudzveidīgās dzīves situācijās, jēgpilni un rūpīgi lietojot

matemātikas instrumentus, veic aprēķinus, apstrādā datus, lieto figūru īpašības; 

spriež vispārīgi un matemātiski modelē; problēmsituācijās izvēlas atbilstošu

pieeju/stratēģiju, apzinās pierādījuma nepieciešamību un veido pamatotus

spriedumus.



Tehnoloģiju (t.sk., digitālā pratība)

• Spēj praktiski radīt sev un sabiedrībai vajadzīgus produktus un digitālus

risinājumus,

projektējot un konstruējot, izmantojot dažādus paņēmienus, darbarīkus un 

ierīces, t.sk. digitālās, izvēloties piemērotus materiālus un dizainu;

• ir ieguvis vienkārša tehnoloģiska procesa realizācijas un inženiertehnisku

problēmu risināšanas praktisku pieredzi;

• spēj droši, efektīvi un atbildīgi izmantot digitālās tehnoloģijas pašrealizācijai, 

komunikācijai, sadarbībai, līdzdalībai;

• veido ieradumu praktiskajā darbībā mērķtiecīgi un atbildīgi izmantot resursus.



Skolēns spēj radīt praktiski sev un 

sabiedrībai vajadzīgus risinājumus

(produkti, pakalpojumi, informācija, vide), 

t.sk. digitālus risinājumus.

Tehnoloģiju mācību jomas 
mērķis:



Tehnoloģiju mācību jomas pamatā –
DOMĀŠANAS VEIDS

iespēja/

vajadzība

ideja

risinājums

analīze

lietošana



Tehnoloģiju mācību jomas Skolēnu prasmju 
attīstība tehnoloģiju mācību jomā



Mācību priekšmeti un moduļi
Tehnoloģiju mācību jomā

Tehnoloģiju 
elementi

Dizains un tehnoloģijas

Datorika
(integrēti 1.-3.kl., priekšmets 4.-9.kl.)

Inženierzinība
s

Tehnoloģija
s Izvēles

moduļi



DATORIKA  mācību priekšmets

Mērķis:  

- Attīstīt skolēnos izpratni par programmvadāmam ierīcēm un 

to praktisku un drošu pielietojumu ikdienas dzīvē.

- Sniegt skolēniem pieredzi digitālu risinājumu radīšanas 

procesā, tā analīzē un izvērtēšanā, sniedzot nepieciešamās 

prasmes programmēšanā un digitālo tehnoloģiju lietošanā. 



Tematiskie moduļi mācību priekšmetā Datorika

Programmēšana

Programmvadāmu 
ierīču aparatūra un 

izstrāde

Drošība un etiķete 
digitālajā vidē

Digitāla 
satura 

apstrāde un 
izveide

Darbs ar 
internetu, 

informācijas 
apstrāde

Projekta 
darbs, 

veidojot 
digitālus 

risinājumus



Skolēna uzdevuma piemērs
Datorikā 6.klase:

Uzdevums skolēniem 
grupā izstrādāt animētus 
stāstus, spēles, izmantojot 
vizuālās programmēšanas 
valodu Scratch. 



Skolēna uzdevuma piemērs
Datorikā 7.klase:

Uzdevums skolēniem 
izstrādāt savu digitālo 
portfolio, mācoties 
programmēšanu un 
web dizaina 
elementus. 



Skolēna uzdevuma piemērs
Dizainā un tehnoloģijās 9.klase:

Uzdevums skolēniem 
izstrādāt robota dizainu un 
izgatavo robotu, kas var veikt  
dažādas  funkcijas un 
darbības. 



Tehnoloģiju mācību jomas pamatā –
DOMĀŠANAS VEIDS

iespēja/

vajadzība

ideja

risinājums

analīze

lietošana



Mācīšanās iedziļinoties

Lietpratība (kompetence) ir iespējama, ja mainām uzsvarus:

o lielāka skolēna iesaiste mācībās;

o pārmaiņa: no gatavu zināšanu nodošanas uz mācīšanās vadīšanu.

Mācīšanas pieeju raksturo:

o skaidrs sasniedzamais rezultāts skolēnam;

o jēgpilni uzdevumi un atbalsts;

o attīstoša atgriezeniskā saite (vērtēšana, lai mācītos);

o domāšana par mācīšanos.

Paņēmieni, taktikas izmantoti jau iepriekš.
Izaicinājums - to mērķtiecīgi ieviest katrā skolā ikdienā.



PALDIES! 
www.skola2030.lv

facebook.com/Skola2030

www.draugiem.lv/Skola2030

#skola2030


