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Pēc pirmā pusgada pirmsskolās...

Eksperti: Kompetenču izglītība bērnudārzos strādā labi …

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-

berni/eksperti-kompetencu-izglitiba-bernudarzos-strada-labi-

problemas-ir-kadru-trukums-un-lielas-grupas.a344632/

https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vecaki-un-berni/eksperti-kompetencu-izglitiba-bernudarzos-strada-labi-problemas-ir-kadru-trukums-un-lielas-grupas.a344632/


Jaunā mācību satura un pieejas 
ieviešanas izaicinājumi

Kā un kad plānot mācību procesu ilgtermiņā un 

īstermiņā?

Kā pielāgot esošo mācību vidi jaunajai mācību pieejai?

Kā organizēt mācību procesu dažāda vecuma bērniem?

Kā un cik bieži vērtēt bērna sniegumu?



Mācību resursu krātuve
www.mape.skola2030.lv

• PII mācību programma

• Mācību un metodiskie 

līdzekļi programmas 

īstenošanai
• (visās mācību jomās PII)

• Mācību satura un pieejas 

plānošana. Metodiskie 

ieteikumi PII skolotājiem.



Kā un kad plānot mācību procesu
ilgtermiņā un īstermiņā?



• mācību saturs;

• apguves norise;

• mācību snieguma vērtēšanas 

formas un metodiskie 

paņēmieni;

• mācību satura apguvei 

izmantojamie mācību līdzekļi

Pirmsskolas mācību
programma





Metodiskais līdzeklis
"Mācību satura un 
pieejas plānošana"

 mācību pieeja;

 plānošana;

 Vērtēšana

Papildus:

 par caurviju prasmēm;

 par mācību jomām SR 

apguvē





www.skola2030.lv, kā pirmsskolas skolotājam plānot gada griezumā? 

(gada plāna piemērs)

www.youtube.com/skola2030

 Vebināri ar pirmsskolas mācību programmu, plānošanu;

 Video par plānošanu pirmsskolā, A.Lauka

Citi resursi



E-mācības
https://talakizglitiba.visc.gov.lv/.

1. Iepazīšanās

2. Bērni pirmsskolā mācās

3. Skolotāja loma

4. Pašvadīta mācīšanās

5. Kompleksu uzdevumu 

plānošana

6. Atgriezeniskā saite un 

vērtēšana

7. Kopīga plānošana



www.talakizglitiba.visc.gov.lv



Kā pielāgot esošo mācību vidi jaunajai
mācību pieejai?



Pirmsskolas mācību programma



Mācību un metodisko līdzeklis
(izstrādāja Latvijas Universitātes mācībspēki)



Metodiskais līdzeklis "Mācību satura un pieejas plānošana"
Mācību vide telpās un ārā, piem. mācību vides veidošanas atgādne



www.skola2030.lv ziņu izdevums:

 “Runājošā siena”, kas stāsta par dzīvi

bērnudārzā (Arita Lauka);

 No gliemežiem pie vērtībām, par vērtību 

iedzīvināšanu un tikumiem Rīgas pirmsskolā

“Viršu dārzs”.

 Par pašvadītas mācīšanās prasmju pamatu

veidošanu kopš mazotnes Ventspils PII 

“Varavīksne”.

www.youtube.com/skola2030

 Skolotāja loma pirmsskolā;

 Caurviju prasmes pirmsskolā. Pašvadīta

mācīšanās.

Citi resursi

http://www.skola2030.lv
http://www.youtube.com/skola2030


Kā organizēt mācību procesu dažāda 
vecuma bērniem?



Pirmsskolas mācību programma



Mācību un metodisko līdzeklis
(izstrādāja Latvijas Universitātes mācībspēki)



Metodiskais līdzeklis "Mācību satura un pieejas plānošana"
Mācīšanās kopienas veidošana, piem. “Skolotāja sociāli emocionālās kompetences snieguma līmeņa apraksts”



Pilotskolu pieredzes stāsti, labās prakses piemēri

 pašapkalpošanās

prasmes, jaunākā

vecuma bērni;

 pašvadīta

mācīšanās, 

jaunākā vecuma

bērni



Kā un cik bieži vērtēt bērna sniegumu?



Pirmsskolas 

mācību 

programma



Mācību un metodisko līdzeklis
(izstrādāja Latvijas Universitātes mācībspēki)



Metodiskiais līdzeklis "Mācību satura un pieejas plānošana"
Vērtēšana, piem.



Vērtēšana

Ziņu izdevums:
 Formatīva vērtēšana, kas tas ir? (P.Pestovs);

 Kā vērtēšanu uztver bērni? (S.Lazdiņa);

 Es ticu, ka tev izdosies! (B.Martinsone);

 Kā vērtēšana palīdz mācīt un mācīties pirmsskolā?

 Ko un kā vērtēs sportā?

Konference:
2018. gada 21. Septembrī, konference: Vērtēt, lai mācītos
 Vērtēšana Somijas izglītības sistēmā, Irmeli Halinena;

 Priekšnoteikumi veiksmīgai vērtēšanai un kā līdz tai nonākt? 

Tims Outss



Pedagogu profesionālā pilnveide



Pedagogu profesionālā pilnveide

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

A programmas mācības “Mācību darba 

plānošana 5 - 6 gadīgu bērnu 

lietpratības attīstībai”, pieteikšanās VISC mācību 

e –vidē https://talakizglitiba.visc.gov.lv/

Programmas apjoms 36 h, 1200 pedagogiem;

īsteno Skola2030;

Pilotskolu pedagogi (72 h). Īsteno projekts 1731

Pirmsskolu vadības komandas (36 h). Īsteno LU (RPIVA) 1090

https://talakizglitiba.visc.gov.lv/


Papildu valsts budžeta finansējums
pedagogu profesionālajai pilnveidei VISC 
(apstiprināts uz 21.02.18.)

•Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu sagatavošana

PIRMSSKOLĀM reģiona vajadzībām (72 h, 6 grupas)

•Mācīšanās konsultantu sagatavošana reģiona vajadzībām

(72 h, 4 grupas + mācību turpinājums pagājušā gada 2 grupām, 

36 h)

•Mācīšanās lietpratībai mācību jomā – mācību jomu

koordinatoriem (36 h, 9 grupas (matemātika, dabaszinātnes, 

tehnoloģijas))



Papildu valsts budžeta finansējums pedagogu
profesionālajai pilnveidei VISC
(apstiprināts uz 2020.gadu)

Pirmsskolas skolotājiem klātienē 312 pedagogi

Pirmsskolas skolotājiem tālmācībā 150 pedagogi



Pedagogu digitālo prasmju pilnveides kursus,
Izglītības un zinātnes ministrija (IZM)

Mērķis: nodrošināt (piedāvāt) pedagogu digitālo

pilnveides pakalpojumu laika periodam 2020-2025, 

pārklājot visu Latvijas teritoriju.



Mācību jomu koordinatori

1)Atbalstīt sadarbību starp skolotājiem novada/pilsētas izglītības iestādēs 

mācību satura un pieejas plānošanā

2)Koordinēt priekšlikumus vai risinājumus novadam/ pilsētai specifisku 

mācību saturu jautājumu izstrādē

3)Pārzināt jaunākos mācību un metodiskos līdzekļus un citus resursus

mācību jomā

4)Piedalīties skolotāju ar mācību jomas satura īstenošanu saistītu mācīšanās 

vajadzību apzināšanā un ar skolotāju profesionālo pilnveidi saistītu jautājumu 

plānošanā
• 8. 11. 2017.

• 25.10. 2018. Nākamo plānojam aprīlī!

• 26.04. 2019.

• 23.10. 2019.



Mācību satura seminārs pašvaldību izglītības
nodaļu/pārvalžu vadītājiem un speciālistiem

Semināra mērķis: 

• sniegt informāciju par VISC (Valsts izglītības satura centra) īstenotā 

ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030) 

aktualitātēm, projekta ietvaros pieejamajiem atbalsta pasākumiem 

un izstrādātajiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem;

• apspriest dažādus saistītus jautājumus, lai tādējādi 

atbalstītu pašvaldības pilnveidotā mācību satura un pieejas 

ieviešanā

Plānojas MARTĀ, iepriekšējais bija 2019.gada 15.oktobris



Nākotnē ...

SKOLOTĀJIEM:

• Ziņu izdevumi;

• Konferences;

• Vebināri;

• Projekta mājas lapa un mācību resursu krātuve

VECĀKIEM:

 27.janvārī sāksies informācijas kampaņa vecākiem par pilnveidoto

mācību saturu;

 Izveidots skaidrojošs buklets par pirmsskolu.



Paldies! 

www.skola2030.lv

facebook.com/Skola2030


