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KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ
2017. gada 8. marts
Par mācību satura aprobācijas norisi
Kā notiek satura izstrāde?
Kopš 2016. gada novembra vairāk nekā 200 eksperti, nākot kopā un diskutējot, izstrādā
jaunus mācību priekšmetu standartus pamatizglītībā un vispārējā vidējā izglītībā,
pirmsskolas izglītības programmas, mācību un mācību priekšmetu programmas,
mācību un metodiskos līdzekļus un diagnosticējošos darbus. Pilotskolu pieredze
nākamo divu gadu laikā ir izšķiroši nozīmīga jaunā satura pilnveidošanai un
uzlabošanai. Projekta gaitā būs arī daudzveidīgas iespējas diskutēt par izstrādāto
saturu, to pilnveidojot un pielāgojot savas skolas specifikai.
Kā notiks aprobācija?
Mācību satura aprobācijas mērķi ir:
 nostiprināt kopīgu mācību darba plānošanu un īstenošanu dažādiem mācību
priekšmetu skolotājiem katrā izglītības iestādē;
 izstrādāt un izmēģināt mācību darba organizācijas modeļu paraugus;
 izmēģināt un pilnveidot mācību satura dokumentus (tai skaitā, mācību
priekšmetu programmas, metodiskos, mācību un diagnostikas materiālus);
 izmēģināt un pilnveidot profesionālās pilnveides un atbalsta programmas
pirmsskolu un skolu vadītājiem un skolotājiem;
 noskaidrot faktorus, kas sekmē vai kavē jaunas mācīšanas pieejas īstenošanu
izglītībā.
Kopīga mācību darba plānošana un īstenošana
Piedaloties aprobācijā, pilotskolu komandu galvenais uzdevums būs saskaņoti plānot
un īstenot mācības un atbalsta pasākumus attiecīgās vecuma grupas skolēniem,
ieviešot tādu pieeju mācīšanai, kuras rezultātā bērni un jaunieši iegūs 21. gs.
nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes.
Uzsākot dalību aprobācijā, pilotskolām būs iespēja izvēlēties, kurai no četrām caurviju
kompetenču grupām pirmajā aprobācijas gadā pievērst īpašu uzmanību - pašizziņas un
pašvadības; domāšanas un radošuma; sadarbības un līdzdalības vai digitālajai. Šajā
pavasarī un 2017./2018. mācību gadā skolu komandas attiecīgi piedalīsies mācībās
tieši par šo caurviju kompetenci un mērķtiecīgi plānos savu darbu tās pēctecīgai
integrācijai mācībās. Ņemot vērā šī gada pieredzi, otrajā aprobācijas gadā (2018./2019.
m.g.) pilotskolas pakāpeniski pārņems pārējo aprobācijas dalībnieku pieredzi atlikušo
trīs caurviju kompetenču integrācijā.

Aprobācijas process notiks divos posmos:
1) Intensīvās mācības un sadarbība ar pilotskolām notiks divus gadus laikā no
2017. gada 1. marta līdz 2019. gada 30. jūnijam.
 pilotskolu komandas piedalīsies mācībās gan klātienē, gan attālināti;
 regulāri tiksies savstarpēji skolā, lai kopīgi plānotu un īstenotu mācību
darbu attiecīgās klašu grupas skolēniem, izmēģinot jaunas sadarbības,
mācību darba organizācijas, skolēnu snieguma vērtēšanas formas;
 saņems individualizētu atbalstu no projekta komandas;
 sniegs atgriezenisko saiti projekta komandai un autoriem par
mācību satura dokumentiem, metodiskajiem un mācību līdzekļiem,
profesionālās pilnveides programmu kvalitāti;
 dalīsies pieredzē savā skolā un citur ar izaicinājumiem un labās prakses
piemēriem.
2) No 2019. gada 30. jūnija līdz projekta darbības beigām sadarbība turpināsies:
 pieaicinot pilotskolu skolotājus dalīties pieredzē ar citu skolu
skolotājiem dažādos semināros;
 izmēģinot diagnostikas instrumentus;
 turpinot lietot un izvērtēt mācību un metodiskos materiāliem un
projekta ietekmi kopumā.
Mācības un atbalsts pilotskolām
Projekta komanda sniegs atbalstu pilotskolām mācīšanas pieejas maiņas
nostiprināšanai. Pilotskolu komandas regulāri divu gadu laikā piedalīsies izbraukuma
mācībās. Ne retāk kā reizi mācību gada laikā projekta pārstāvji viesosies katrā
pilotskolā, lai vērotu un atbalstītu skolas komandas darbu. Katrai pilotskolai no
projekta puses būs kurators.
Sekmīgi demonstrējot apgūtās prasmes aprobācijas laikā, pilotskolu komandu
dalībnieki saņems apliecības par 72 stundu profesionālās kompetences pilnveides
kursa programmas apguvi. Izglītības iestādes vadība - par profesionālās kompetences
pilnveides programmas apguvi skolu vadītājiem, kurās pilotskolu vadītāji un viņu
vietnieki piedalīsies gan vienlaikus ar savu skolu komandām, gan specializētos kursa
moduļos vadībai.
Mācības notiks gan klātienē, gan attālināti, izmantojot Moodle vidi. Klātienes nodarbību
starplaikos dalībnieki veiks nelielus mājas darbus, kuru izpilde prasīs pusstundu līdz
vienu stundu nedēļā.
Klātienes izbraukuma mācības projekta ietvaros notiks nelielās 24 skolotāju grupās,
kurās satiksies attiecīgās skolēnu vecuma grupas (pirmsskolas, sākumskolas,
pamatskolas vai vidusskolas) kolēģi no vairākām reģiona skolām. Periodiski pilotskolu
komandas mācību ietvaros tiksies caurviju kompetenču grupās, kas notiks kopīgi tām
pirmsskolām un skolām, kas izvēlējušās attiecīgo caurviju kompetenci. Vairumā
mācības notiks reģionu centros.

Mācību laika rāmis*
Pirmsskolu un sākumskolu (1.-6. klase) komandām, 2017. gadā plānojam piecas
izbraukuma klātienes mācību dienas, no kurām divas secīgas dienas paredzētas laikā
no marta līdz aprīlim, divas secīgas dienas - no maija līdz jūnijam un vienu dienu - no
novembra līdz decembrim.
Pamatskolu (7.-9.klase) un vidusskolu (10.-12.klase) komandām 2017. gadā plānojam
četras izbraukuma klātienes mācību dienas, no kurām divas secīgas dienas plānotas
laikā no jūnija līdz septembrim un divas secīgas dienas - no oktobra līdz novembrim.
Papildu plānotas mācības vadības grupām, kurās piedalīsies pirmsskolas vai skolas
vadītājs un pirmsskolas izglītības iestādes metodiskā darba vadītājs vai vismaz viens
direktora vietnieks izglītības jomā.
marts - aprīlis

2017. gads
maijs septembris
2 secīgas dienas

Pirmsskola un
2 secīgas dienas
sākumskola
Pamatskola un
2 secīgas dienas
vidusskola
Pilotskolu vadības
2 secīgas dienas
grupas
*Mācību datumi tiks precizēti un izziņoti pēc līgumu noslēgšanas.

oktobris novembris
1 diena
2 secīgas dienas
1 diena

Atlikušās izbraukuma klātienes mācības līdzīgā apjomā notiks 2018./2019. mācību
gada laikā.
Atgriezeniskā saite projektam
Pilotskolām regulāri lūgsim sniegt izvērtējumu, komentārus un ieteikumus par
projekta mācībām un atbalstu, mācību programmu un mācību materiālu projektiem,
skolu komandu darbu, iespējām un izaicinājumiem, ar kuriem pilotskolas saskaras
aprobācijas gaitā. Izvērtējuma saņemšanai projektā izmantosim daudzveidīgas
metodes, tai skaitā, sarunas, fokusgrupas, aptaujas, projektā izstrādāto stundu plānu,
izdales materiālu, skolēnu darbu un snieguma analīzi, stundu vērojumus, aprobācijas
seminārus pilotskolu komandu pārstāvjiem un citas.
Dalīšanās pieredzē
Pilotskolu galvenais uzdevums aprobācijas gaitā ir sistemātiski plānot un īstenot jauno
pieeju mācīšanai darbā ar savas skolas skolēniem, tādejādi mērķtiecīgi veidojot labās
prakses piemērus.
Ne aprobācijas gaitā, ne projektam noslēdzoties no pilotskolām netiek sagaidīts, ka šo
skolu skolotāji kļūst par multiplikatoriem, kas vada profesionālās kompetences
pilnveides nodarbības citiem skolotājiem, ja vien viņi paši to nevēlas, iegūstot attiecīgas
prasmes un iemaņas pieaugušo izglītošanā.
Pilotskolas lūgsim dalīties ar labās prakses piemēriem visā aprobācijas gaitā, tos
identificējot mācību vai skolas apmeklējumu laikā, sarunās ar kuratoriem. Pilotskolu
komandu pārstāvjus aicināsim, piedalīties īpašos projekta organizētos mācību satura

ieviešanas semināros, kas turpmāk projekta ietvaros reģionos notiks katru pavasari, lai
iepazīstinātu apkārtnes skolas ar pilotskolu pieredzi. Plānojam aprobācijas laikā
izveidotos materiālus, tai skaitā, materiālus, ko veidojušas pilotskolu komandas,
izmantot tālāk darbā ar citiem skolotājiem.
Organizatoriskie jautājumi
Projekts slēgs trīspusēju līgumu ar katru no aprobācijā iesaistītajām izglītības iestādēm
un attiecīgā novada vai pilsētas pašvaldību. Projekts nodrošinās mācības un atbalstu
pilotskolu komandām un vadībai, sedzot viņu ceļa izdevumus (izņemot Rīgu un Pierīgu)
uz projekta rīkotajām izbraukuma mācībām, aprobācijas un ieviešanas semināriem.
Atsevišķi mācību pasākumi reģionos vai Rīgā notiks divas dienas pēc kārtas. Projekts
nesegs dalībnieku ēdināšanas vai nakšņošanas izdevumus mācību laikā. Trīspusējās
sadarbības līgumā aicinām pašvaldības rast iespēju tos nodrošināt.
Lūgsim pilotskolu atbalstu sadarbībā ar masu medijiem viņu pieredzes popularizēšanā
citām skolām un plašākai sabiedrībai.
Regulārai informācijas apritei ar pilotskolām un skolotāju mācībām projekts izmantos
Moodle vidi.
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