
Ikšķiles vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā Solvita Zirne



"Būt gatavam skolai nenozīmē 

mācēt lasīt, 

rakstīt un rēķināt. 

Būt gatavam skolai – nozīmē

būt gatavam to visu iemācīties."



Mūsdienu pedagoģiskā procesa svarīgākie principi:

➢Humanitātes princips, kas prasa mācību satura izvēles 

mērķtiecīgumu, centrā izvirzot cilvēku kā unikālu indivīdu.

(Bērns centrā)

➢Aktivitātes princips, kas prasa mācību procesā nodrošināt 

mācīšanās apstākļus skolēna un skolotāja savstarpējai sadarbībai 

un mijiedarbībai.

➢ Integritātes princips, kas prasa diferencēta mācību satura 

apvienošanu.
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Cilvēks bez plāna
ir kā kuģis bez burām…
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PATSTĀVĪGS DARBS

✓ vārdu lasīšana - savienošana 

ar atbilstošo attēlu (pārbauda, 

vai skolēns izprot izlasīto 

vārdu)

✓ skaņu diferencēšana:

o 1. skaņas noteikšanas uzdevums 

(palīdz pamanīt grūtības 

balsīgo/nebalsīgo skaņu 

jaukšanas gadījumā un vai 

skolēns prot izdalīt 1.skaņu)

✓ noraksts

(rakstītie/drukātie 

burti, rokas 

motorika)

❑ novērtēt arī skolēna 

attieksmi pret rakstu darbu;

❑ vai skolēns izprot visai 

klasei sniegtās 

instrukcijas;

❑ vai var iekļauties laikā;

( 20-30 min) 

❑ iespēju saņemt papildu 

skaidrojumu, vai atkārtotu 

instrukciju darba izpildei 

individuāli.

(tas tiek fiksēts)



INDIVIDUĀLĀ DIAGNOSTIKA

➢ fonoloģijas prasmes (vārdu dalīšana zilbēs) 

Pirmās/pēdējās/vidējās skaņas noteikšana vārdā;

➢ skaņu esamības saklausīšana;

➢ prasme pēc dzirdes atkārtot balsīgas/nebalsīgas 

skaņas; 

➢ prasme pēc dzirdes atkārtot garo īso patskaņu 

rindas u.c.

( prasmes, kas ir nepieciešamas, lai pilnvērtīgi varētu 

mācīties)

➢ skaņu izrunas pārbaude,

( ja konstatē izrunas traucējumus, tiek 

pārbaudīta - mutes anatomiskā 

uzbūve, mēles, lūpu koordinācija, 

kustību apjoms utt.);

➢ lasītprasme

(vai skolēns pazīst 

visus iespiestos 

burtus, prot izlasīt 

zilbes vai izprot 

lasīto);

➢ stāstījuma veidošana (pārbauda vai skolēns prot 

pastāstīt par sevi, par attēlā redzēto, vai prot 

pamatot savu domu);➢ prievārdu izpratne un 

lietojums sarunvalodā.

Atgriezeniskā saite – klases audzinātājam, pedagogiem, vecākiem, atbalsta komandai, pirmsskolai
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DIFERENCIĀCIJA

Diferenciācija ir veids, kā skolēnus atbalstīt mācību procesā izvirzīto mācību mērķu 

sasniegšanā visdažādākajos veidos, piedāvājot dažādas mācīšanās iespējas. 

✓ piedāvā atšķirīgus uzdevumus, kuri atbilst bērna spējām un 

interesēm,
✓ uzdevumu skaitu, to grūtības pakāpes, izpildes laiku,

✓ darba tempu,

✓ pedagogs vai pedagoga palīgs sniedz palīdzību,

✓ pielāgo darba un uzskates līdzekļus.

Pedagogs ņem vērā:

✓ izglītojamo vajadzības,

✓ domāšanas veidu,

✓ motivāciju.

Veido mācību vidi:

✓ izmantoto dažādas didaktiskas metodiskas un organizatoriskas pieejas un paņēmieni 

(piemēram, mācīšanas un mācīšanās stratēģijas, dažādas metodes ),



INDIVIDUALIZĀCIJA

Audzināšanas un mācīšanas princips, saskaņā ar kuru tiek ievērota katra atsevišķa indivīda 

īpatnības un vienreizīgums. Tas ir iekļaujošas izglītības pamats.

✓ Šaurākā nozīmē ar to tiek apzīmēts nodoms izvēlēties izglītojamā vajadzībām un interesēm 

atbilstošus mācību un audzināšanas pasākumus.

✓ Diferencējot mācības un izveidojot individuālus mācību

un darba līdzekļus, tiek ievērotas atsevišķā izglītojamā spējas

un motivācija, kā arī mācīšanās un darba temps, 

kas ir īpaši nozīmīgi, domājot par iekļaujošu izglītību.

✓ Pedagogs pārrauga izglītojamā mācīšanos par pamatu ņemot

noteiktu tematu apguvei, lai sasniegtu standartā noteikto rezultātu.



ATBALSTS

Samazināts 

skolēnu skaits 

klasē

Latviešu valoda 

dalīta grupās/ strādā 

2 pedagogi

Pedagoga palīgi 

ESF projekts «Atbalsts 

izglītojamo individuālo 

kompetenču attīstībai«

(matemātikā, dabas zinībās)

Interešu izglītības pulciņš 

«Lasītprasmes attīstības 

nodarbības»

▪ DIBELS Next metode, 

tests

Logopēds

Psihologs

Sociālais 

pedagogs

Speciālais 

pedagogs

Korekcijas 

nodarbības

Konsultācijas/individuālo 

grupu nodarbības Pagarināto grupu 

skolotājs

Metodisko un izdales 

materiālu izstrāde

SADARBĪBAS GRUPAS

Sensorās pastaigas-
REDZU, DZIRDU, JŪTU

Supervīzijas

Mērķtiecīgi ārpusstundu

pasākumi – Skolas soma



SADARBĪBAS GRUPAS
Kopīgas tikšanās 2 

reizes mēnesī, 

ikdienā Aktuālu jautājumu 

risināšana 

Metodisko materiālu 

izstrāde – pārbaudes 

darbu veidošana, 

kritēriju izstrāde

Plānošana

Integrētu stundu 

veidošana

Savstarpēja 

stundu vērošana

Video stundas

Kopīgi veidoto 

integrēto stundu 

vadīšana, analīze

Praktiska darbošanās un radoša pieeja ir labākie skolotāji 

dzīves skolā.



IDEJA – PIKTOGRAMMU IZMANTOŠANA 
MĀCĪBU PROCESĀ



«Nu,» teica Dodo, «visbiežāk var 

paskaidrot, ja parāda, kā to darīt.»
( Lūiss Kerols «Alise Brīnumzemē») 



SADARBĪBA AR VECĀKIEM

Individuālas 

sarunas

Kopīgi ārpusstundu

pasākumi

Vecāku dienas

Integrētu stundu 

veidošana – Mācību 

pieturu  vadīšana

Vecāku sapulces

Sporto ar tēti,

Sporto ar mammu,

Pārgājieni, 

ekskursijas, 

gadskārtu ieražu 

svētki u.c.



Veselību, izturību un 
radošu garu!

Skolotājs tulkojumā ir 

dvēseles gaismas nesējs, 

skolotājs dod dzīves ceļu. 

Skolēns meklē dvēseles 

gaismu.


