1.pielikums
Pirmsskolas izglītības iestādēm un vispārizglītojošām skolām
par pieteikšanos mācību satura aprobācijai
Valsts izglītības satura centrs (VISC) aicina pirmsskolas izglītības iestādes un vispārizglītojošās skolas
iesaistīties mācību satura aprobācijā projektā Nr.8.3.1.1/16/I/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā”.
Izglītības iestāžu pieteikšanās un atlase notiks divās kārtās. Izglītības iestādes dalībai aprobācijā līdz
2016.gada 7.decembrim nominēs pilsētu un novadu pašvaldības. Otrajā kārtā atlasi no pašvaldību
piedāvātajām iestādēm veiks VISC.
Piecu gadu projektā VISC plāno izstrādāt un aprobēt kompetenču pieejā balstītu mācību saturu
vispārējā izglītībā no 1,5 gadiem līdz vidusskolai un uzsākt pēctecīgu šīs pieejas īstenošanu izglītības
iestādēs.
Kas notiks projektā?
Kompetenču pieejas mācībām mērķis nav zināt pēc iespējas vairāk, bet gan izprast būtību un spēt
zināšanas lietot kompleksās, mainīgās dzīves situācijās. Lai gan skolēni, gan skolotāji to varētu paveikt,
nepieciešama mācīšanas pieejas maiņa, ko lielā mērā iespējams īstenot jau šodien esošā mācību
satura ietvaros.
Taču projekta mērķis ir sniegt izglītības iestādēm atbalstu mācīšanas pieejas maiņas nostiprināšanai
katrā klasē. Projekts paredz gan analizēt, izcelt un stiprināt jau esošos labos piemērus izglītībā, gan
ņemot tos vērā, veikt nozīmīgas izmaiņas mācību saturā, skolēnu snieguma vērtēšanā un mācīšanas
pieejā.
Projektā:
 Izstrādās un aprobēs mācību saturu, tai skaitā, mācību priekšmetu programmas, mācību un
metodiskos materiālus un diagnostikas instrumentus, kā arī mācību līdzekļus bērniem un
jauniešiem ar speciālām vajadzībām;


Īstenos pedagogu profesionālo pilnveidi, veidos pieredzes apmaiņas un atbalsta
pasākumus mācību satura ieviešanai, tai skaitā, organizēs mācības pedagogu komandām no
80 izglītības iestādēm, kas iesaistīsies mācību satura aprobācijā, un visu pirmsskolu un
vispārējās izglītības iestāžu vadītājiem un viņu vietniekiem, rosinās labās prakses piemēru
pārņemšanu, organizējot seminārus un konferences, veidos brīvpieejas e-mācību moduļus
pedagogiem un digitālo mācību resursu krātuvi mācību darba atbalstam;
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Veidos labvēlīgu vidi mācību satura ieviešanai, skaidrojot kompetenču pieejas mērķus un
metodes, iesaistot izglītības rīcībpolitikas veidotājus, pašvaldības, augstskolas projekta mērķu
sasniegšanā.

Kompetenču pieejā balstīta mācību satura ieviešana tiks uzsākta pakāpeniski ar 2018./19.mācību gadu
pirmsskolā, 1. un 4.klasē, 2019./20.mācību gadā pievienosies 2.,5. 7. un 10.klases, bet
2021./2022.mācību gadā ieviešana noslēgsies ar 9. un 12.klasēm.
Kā notiks aprobācija?
Lai bērniem un jauniešiem nodrošinātu pietiekami daudz laika un iespēju kompetenču attīstībai,
nepieciešama regulāra un sistemātiska pedagogu sadarbība, plānojot un īstenojot mācību procesu.
Mācību satura aprobācijas galvenais mērķis ir sekmēt kopīgu mācību darba plānošanu katras izglītības
iestādes līmenī, izstrādāt un izmēģināt mācību darba organizācijas modeļu paraugus, noskaidrot
faktorus, kas sekmē vai kavē kompetenču pieejas īstenošanu skolas līmenī, lai šo pieredzi varētu
pārņemt citās skolās.
Aprobācijas komandas no vismaz 80 izglītības iestādēm visā Latvijā:
-

piedalīsies profesionālās pilnveides mācībās gan klātienē, gan attālināti – katram aprobācijas
dalībniekam plānotas regulāras mācības divu gadu laikā;
saņems atbalstu no projekta komandas, lai kopīgi plānotu mācību darbu saviem skolēniem,
izmēģinās gan jaunas sadarbības, gan mācību darba organizācijas formas, lai ieviestu
kompetenču pieeju mācībām visas skolas mērogā;
kopīgi meklēs piemērotākās skolēnu snieguma vērtēšanas formas;
sniegs atgriezenisko saiti projekta komandai un autoriem par mācību satura dokumentiem,
mācību līdzekļiem, profesionālās pilnveides kvalitāti;
dalīsies pieredzē savā skolā un citur ar izaicinājumiem un labās prakses piemēriem.

Iesaistoties aprobācijā, jums ir lieliska iespēja būt vienai no pirmajām izglītības iestādēm Latvijā, kurā
starpdiciplināra komanda - tas ir, jūs paši - izmantojot daudzveidīgu atbalstu, kopīgi plāno un ievieš
mūsdienīgu, skolēnus iesaistošu un jūs pašus aizraujošu pieeju mācīšanai.
Katra izglītības iestāde tiek aicināta veidot aprobācijas komandu no dažādu mācību priekšmetu
pedagogiem, kas divus mācību gadus - 2017./18. un 2019./20.mācību gadā - mācīs vienus un tos pašus
bērnus un jauniešus attiecīgajā vecuma grupā. Atbilstoši izglītības iestāžu tipam, VISC lūdz veidot
skolu aprobācijas komandas pēc šādiem kritērijiem:
o Pirmsskolas komandu (ne vairāk kā) 8 cilvēku sastāvā, kurā ir skolotāji, kas 2017/18. un
2018./19. mācību gadā strādās ar 1.5 gadus veciem bērniem, 3 gadus veciem un 5 gadus veciem
bērniem, komandā pēc iespējas iekļaujot arī, piemēram, mūzikas, sporta, svešvalodu pedagogus, vai
speciālistus, piemēram, logopēdu. Komandas sastāvā iekļaujiet metodiskā darba vadītāju, kas atbild
par mācību darbu attiecīgajā vecumposmā.
o Sākumskolas komandu ne vairāk kā 10 cilvēku sastāvā, kurā ir klases audzinātājs un dažādu
mācību priekšmetu skolotāji, kas nākamos divus mācību gadus mācīs vienus un tos pašus skolēnus
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1.klasē un attiecīgi 2.klasē, 4.klasē un attiecīgi 5.klasē. Ja pēc 4.klases skolēniem mainās skolotāji,
veidojiet jauktu komandu, lai tajā būtu gan skolotāji, kas tos pašus bērnus mācīs 4. klasē, gan
5.klasē. Komandu sastāvā iekļaujiet skolas vadības pārstāvjus/metodiskā darba vadītājus, kas atbild
par mācību darbu attiecīgajā vecumposmā.
Ja jūsu izglītības iestādē tiek īstenota arī pirmsskolas izglītības programma, veidojiet paplašinātu
sākumskolas komandu, tajā iekļaujot vismaz divus pirmsskolas pedagogus, pēc līdzīgiem
principiem kā pirmsskolā.
o Pamatskolas komandu ne vairāk kā 8 cilvēku sastāvā, kurā ir klases audzinātājs un dažādu mācību
priekšmetu skolotāji, kas nākamos divus mācību gadus mācīs vienus un tos pašus skolēnus 7.klasē
un attiecīgi 8.klasē. Komandas sastāvā iekļaujiet skolas vadības pārstāvjus/metodiskā darba
vadītājus, kas atbild par mācību darbu attiecīgajā vecumposmā.
o Vidusskolas komandu ne vairāk kā 8 cilvēku sastāvā, kurā ir klases audzinātājs un dažādu mācību
priekšmetu skolotāji, kas nākamos divus mācību gadus mācīs vienus un tos pašus skolēnus 10.klasē
un attiecīgi 11.klasē. Komandas sastāvā iekļaujiet skolas vadības pārstāvjus/metodiskā darba
vadītājus, kas atbild par mācību darbu attiecīgajā vecumposmā.
Katra izglītības iestāde var veidot tik aprobācijas komandas, cik tajā ir izglītības pakāpju, piemēram,
vidusskolā tas nozīmē trīs aprobācijas komandas – sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas.
Kompetenču pieejā balstīta mācību satura aprobācija pirmsskolā un 1.-6.klašu posmā sāksies ar 2017.
gada janvāri, bet 7.-12..klašu posmā - ar 2017./18. mācību gadu, un visās izglītības iestādēs noslēgsies
2019.gada maijā. Aprobācijas komandas visās izglītības pakāpēs jāpiesaka līdz 2016.gada
7.decembrim.
Kas un kā var pieteikties aprobācijai?
Izglītības iestāžu pieteikšanās un atlase notiks divās kārtās. Pirmajā kārtā, VISC aicina 9 republikas
pilsētu un 110 novadu pašvaldības nominēt to padotībā esošās ne vairāk kā trīs vispārējās izglītības
iestādes (Rīga – ne vairāk kā 15 izglītības iestādes), tai skaitā, pirmsskolas izglītības iestādes,
sākumskolas, pamatskolas, speciālās izglītības iestādes, vidusskolas, ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas.
Otrajā kārtā atlasi no pašvaldību piedāvātajām iestādēm veiks VISC saskaņā ar MK 14.11.2015. Nr 670
noteikumu pielikumā noteiktajiem kritērijiem, tai skaitā, ņemot vērā skolēnu skaitu dažādās izglītības
pakāpēs, izglītības programmu piedāvājumu, mūsdienīgu mācību vidi, intensīvām mācībām un
pārmaiņu īstenošanai motivētus pedagogus. Aprobācijā tiks iesaistītas ne mazāk kā 80 vispārējās
izglītības iestādes no visiem plānošanas reģioniem.
Pašvaldībām līdz 2016.gada 7.decembrim VISC uz e-pastu aprobacija@visc.gov.lv
 jānosūta Nominācijas iesniegums izglītības iestāžu iesaistei aprobācijā brīvā formā, norādot ne
vairāk kā trīs (Rīgas pilsētā ne vairāk kā 15) pašvaldības pārvaldījumā esošas izglītības iestādes,
kuras tā nominē iesaistei aprobācijā, sniedzot īsu pamatojumu izglītības iestāžu izvēlei;
 katrai no pašvaldības nominētajām izglītības iestādēm tiešsaistē jāaizpilda Izglītības iestādes
pieteikums aprobācijai. Saiti uz pieteikumu jautāt pašvaldībai. Pieteikumā jāiekļauj informācija
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par izglītības iestādes motivāciju dalībai aprobācijā, kā arī detalizēta informācija par aprobācijas
komandas sastāvu. Aprobācijas komandas sastāvam pieteikumā ir indikatīvs raksturs. Par
komandas gala sastāvu tiks panākta vienošanās, kad tiks slēgti sadarbības līgumi ar aprobācijai
izvēlētajām izglītības iestādēm un pašvaldībām.
VISC neizskatīs individuālu izglītības iestāžu pieteikumus, ja pašvaldība tās nebūs nominējusi.
Informācijai: Velga Kakse, e-pasts:velga.kakse@visc.gov.lv
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