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Nevar apturēt 
viļņus, taču var 

iemācīties sērfot.
Džons Kabats - Zins



Kāpēc pieteicāmies?
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Mazināt ,,pozitīvo 
rutīnu’’ skolotāju 

ikdienas darbā

Iepazīt un pārbaudīt 
topošo mācību saturu 

un pieeju, lai  
sagatavotos pārmaiņām 
un spētu tās ietekmēt

Paaudžu maiņa

Veicināt skolotāju 
sadarbību

Veicināt/ radīt iespēju 
izaugsmei



Aprobācijas mērķi
Projektam

Izvērtēt, kā skolās iespējams ieviest un 
nostiprināt tādu pieeju mācībām, kur 
skolēnu mācīšanās rezultāts ir 
lietpratība, tai skaitā, 
iedibinot/attīstot uz skolēna 
sasniedzamo rezultātu vērstu mācību 
plānošanu un skolotāju sadarbību 
skolas līmenī kā ikdienas praksi

RFL

Apgūt jaunas zināšanas un pieredzi, 
lai pilnveidotu skolotāja kā mācīšanās 
vadītāja prasmes

Saprast, kas ir caurviju prasmes un kā 
tās darbināt

Būt informētiem, lai secinātu, kā 
rīkoties un, ja iespējams, ietekmēt 
pamatizglītības un vidējās izglītības 
standartu saturu
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Aprobācijas komanda – 26 pedagogi
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1.- 6. klases 7.- 9. klases 10.- 12. klases

Direktores vietniece Direktore Direktores vietniece

Sākumskola Angļu valoda Latviešu valoda un literatūra

Franču valoda Latviešu valoda un literatūra Franču valoda

Mājturība Matemātika Matemātika

Datorika Mājturība un tehnoloģijas Mūzika

Angļu valoda Ekonomika, sociālās zinības Angļu valoda

Sports Franču valoda Fizika, dabaszinības

Latviešu valoda un literatūra Latvijas un pasaules vēsture Filozofija

Bioloģija



Eksperti, kas piedalījās satura izstrādē
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VALODU JOMA MĀKSLU JOMA SOCIĀLO ZINĪBU JOMA

angļu valoda (1) literatūra (1) vēsture (1)

franču valoda (5) mūzika (1) filozofija, sociālās zinības (1)

latviešu valoda (1) mājturība, kulturoloģija (1) politika un tiesības (1)

KOPĀ: 13 pedagogi
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2018./2019.

Procesa un pieejas aprobācija Mācību satura aprobācija

2017./2018.

Aprobācijas komandu mācības
Aprobācijas procesu uzsākšana

Procesa un pieejas elementu, caurvijas aprobācija/refleksija

2016./2017.

Aprobācijas komandu izvēle
Atbalsts ekspertiem

Vienošanās par aprobējamo caurviju

Kā?
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Caurviju prasmes

PAŠIZZIŅA UN PAŠVADĪBA

Spēj aktīvi un mērķtiecīgi kontrolēt

savu uzvedību, motivāciju un kognitīvo

darbību. Prot un ir motivēts pastāvīgi

un patstāvīgi mācīties un pilnveidot

sevi.

PAŠVADĪTA MĀCĪŠANĀS

Skolēns apzinās sevi kā indivīdu, savas 
vēlmes, vajadzības un intereses, pārvalda
savas emocijas, domas un uzvedību,
veido pozitīvas attiecības, ir motivēts sevi 
pilnveidot, izvirza mērķus, plāno savu 
darbību, īsteno plānu un izvērtē paveikto, 
mērķtiecīgi izmanto situācijai atbilstošas 
domāšanas stratēģijas un seko līdzi savam 
mācīšanās progresam.



Kā?
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Vadības 
komanda

Atbalsts; sadarbība; aprobācijas 
grupu darba koordinēšana

Projekta un pētījumu materiālu 
pārzināšana, informēšana; 
tālākizglītības plānošana

Datu pārvaldība [edurio, 
aptaujas, pārrunas, mācību 
stundu vērošana, analīze] 

plānošanai

Metodiskās padomes struktūras 
maiņa

Laika plānošana un stundu 
saraksta izveide

Aprobācijas 
komanda

Mācības, materiālu iepazīšana un 
dalība sanāksmēs

Vienošanās par  uzdevumiem, 
aprobācijas mērķu un uzdevumu 

realizācija

Aprobācijas uzdevumu 
veikšana [caurvijas 

dienasgrāmatas izveide un 
aizpildīšana, atklātās stundas, 

pieejas, mācību materiālu 
aprobācija]

Savstarpējā ,,mazo grupu’’ 
izveide konkrēta uzdevuma 

veikšanai

Paveiktā analīze un priekšlikumu 
izveide

Visi skolotāji

Informācija par projekta 
materiāliem, aprobācijas gaitu 

licejā

Dalība pieredzes apmaiņas 
nodarbībās

Stundas struktūras maiņa, 
akcentējot SR  un AS

Dalība savstarpējā stundu 
vērošanā

Vecāki

Aprobācijas mērķu, norises 
skaidrošana

Iepazīstināšana ar aprobācijas 
gaitu

Iesaiste tālākizglītības norisē

Atbalsts mērķu sasniegšanā



Sākumskola: mērķis 2017./2018. gadam

➢Veidot un attīstīt pašorganizēšanās prasmes, 
spēju analizēt paveikto.
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Sākumskola: mērķis 2019./2020. gadam
➢Pašvadītas mācīšanās procesā skolēni apgūst un izmanto 
dažādas mācīšanās stratēģijas, regulāri reflektē par to, kādas 
stratēģijas viņiem palīdz sasniegt rezultātu



KO IEGŪST SKOLĒNI?

Iemācās stratēģijas

Rada stratēģijas plānu 
(atgādnes)

Lieto stratēģijas dažādos 
mācību priekšmetos

Izvēlas sev piemērotāko 
stratēģiju

SKOLOTĀJA DARBĪBA:

Rada apstākļus, lai skolēni apgūtu 
stratēģijas

Veido atgādnes

Veido jēgpilnus uzdevumus
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Secinājumi 

•«Mazāk ir vairāk» 

•Skolēnu līdzatbildība par mācību procesu un rezultātu

•Skolotājam jāizprot mācīšanās stratēģijas

•Mācīšanās stratēģijas jāizmanto regulāri

Secinām:

•Pārnese no priekšmeta uz priekšmetu

Lepojamies:

•Dubultstundas

Mainīsim:

• Palīdzēt saskatīt atšķirīgo

• Paredzēt laiku savstarpējām sarunām un diskusijām

• Ļoti daudz skaidrojošā darba

Izaicinājumi



Viedoklis par

Stiprās puses

❑Zinošāki  pārmaiņām 

❑Skolotāji- eksperti

❑Aktualizēta sadarbība skolotāju starpā

❑Savstarpēja pieredzes apmaiņa –
mācīšanās

❑Jēgpilnāka mācību stundu analīze

❑Pārliecību par iespējām realizēt jauno 
pamatizglītības standartu

❑Izkustēšanās no pozitīvās rutīnas

Vājās puses:

❑Laikietilpīgi

❑Sadarbība

❑Mainība

❑Trūkst precīzākas/ savlaicīgākas  
instrukcijas ( no projekta Skola 2030 
komandas)

❑Laika trūkums savstarpējām sarunām un  
savstarpējai stundu vērošanai

❑Atsevišķos gadījumos pārliecības trūkums
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Kas jāpaveic 2019./2020.?

1.Kā plānot darbu 3., 
6.klasē? [Darbs jomu 
ietvaros un mācību 

priekšmetu ietvaros]

2.Identificēt mācību 
priekšmetus, kuros 
radikālāk mainīta 

struktūra, pieeja satura 
apguvei

3. Tālākizglītība [Kas 
jāapgūst, lai uzsāktu 
jaunā pamatizglītības 

satura  ieviešanu]

5.Resursi [mācību 
līdzekļi, kadri, finanses]

6. Kā, ieviešot jauno 
pieeju, nezaudēt 

kvalitāti un neradīt 
pārslodzi?
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Ar ko sākt?

Ar pārliecību, ka varēsim
Ar pamatizglītības standarta 

izpēti un analīzi

Ar plānu, ko darīt nākamgad, 
lai varētu uzsākt jaunā 

standarta realizāciju 
4.,7.,10.kl.

[Kā salāgot pāreju?]
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