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Aprobācijas secinājumi

Aprobācijas secinājumi



Aprobācijas secinājumiSkola2030 ieteikumi ceļā uz 
ieviešanu



Pašvaldībām –
soļi ceļā uz ieviešanu



Skolu vadības komandām –
soļi ceļā uz ieviešanu



Aprobācijas secinājumi
Skola2030 atbalsta pasākumi 
pilnveidotā mācību satura un 
pieejas īstenošanai



Atbalsts skolotājiem



Pirmsskola



Skola2030 atbalsts pirmsskolai

• Programma, mācību un metodiskie līdzekļi

• E-kurss pašmācībai

• MJK pirmsskolai un sākumskolai

• Sadarbības kopienas veidošana 

• Attālinātā mācīšanās: http://skola2030.lv/attalinata-macisanas/pirmsskolai

http://skola2030.lv/attalinata-macisanas/pirmsskolai


Vebināri pirmsskolai

• 27.augustā – Biežāk uzdotie jautājumi par pirmsskolu

• Caurviju prasmes pirmsskolā - https://youtu.be/DnNPtweOdgY

• Bērnudārznieks dodas uz skolu - https://youtu.be/rI-EIJCjWxE

• Pirmsskolas mācību programma - https://youtu.be/BAp6GKaTmfk

• Izmaiņas pirmsskolā - https://www.youtube.com/watch?v=uvUwQS-2m-U

• Jaunākā vecuma bērni - https://youtu.be/yMCkgEeISuo

• Kā virzīt mācīšanos temata izziņas laikā - https://youtu.be/DZxd3C9jrxA

https://youtu.be/DnNPtweOdgY
https://youtu.be/rI-EIJCjWxE
https://youtu.be/BAp6GKaTmfk
https://www.youtube.com/watch?v=uvUwQS-2m-U
https://youtu.be/yMCkgEeISuo
https://youtu.be/DZxd3C9jrxA


Skola



Programmu paraugi

Mācību priekšmetu programmu paraugi pamatizglītībā:

http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-programmu-paraugi-

pamatizglitiba vai www.mape.skola2030.lv

Mācību priekšmetu programmu paraugi vidusskolā: 

http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/pamatkursu-programmu-paraugi-

videja-izglitiba vai www.mape.skola2030.lv

Vebināri: www.youtube.com/skola2030

http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/macibu-programmu-paraugi-pamatizglitiba
http://www.mape.skola2030.lv/
http://skola2030.lv/lv/skolotajiem/pamatkursu-programmu-paraugi-videja-izglitiba
http://www.mape.skola2030.lv/
http://www.youtube.com/skola2030


Vebināri augustā par mācību priekšmetu 
programmu paraugiem vidējai izglītībai

11. augustā, plkst. 12.00 Sociālās zinības un vēsture

11. augustā, plkst. 14.00 Vēsture un sociālās zinātnes I

13. augustā, plkst. 11.00 Mazākumtautības (krievu) valoda un literatūra

14. augustā, plkst. 10.00 Dizains un tehnoloģijas I

14. augustā, plkst. 12.00 Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā 

mācību jomas pamatkursi (izņemot Literatūra I)

14. augustā, plkst. 15.00 Sports un veselība

19. augustā, plkst. 10.00 Programmēšana I

21. augustā, plkst. 10.00 Datorika



Mācību līdzekļi un diagnosticējošie darbi

Pakēpeniski mācību līdzekļi visās izglītības pakāpēs: 

www.mape.skola2030.lv

Diagnosticējošo darbu paraugi un mācību līdzekļi:  

www.mape.skola2030.lv

Mācību līdzekļi skolēniem ar smagiem garīgās attīstības 

traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem (1. – 9. klasei): 

https://mape.skola2030.lv/search?page=1&view=grid&sort=relevance

%3Adesc&search=speci%C4%81l%C4%81&free=false&packs=false&

special_needs%5B%5D=31

http://www.mape.skola2030.lv/
http://www.mape.skola2030.lv/
https://mape.skola2030.lv/search?page=1&view=grid&sort=relevance:desc&search=speci%C4%81l%C4%81&free=false&packs=false&special_needs%5b%5d=31


Citi vebināri

Biežākie jautājumi katrā mācību priekšmetā: 

https://bit.ly/buj_katra_macibu_prieksmeta

Biežāk uzdotie jautājumi par izglītības satura plānošanas principiem

vidējās izglītības pakāpē: https://youtu.be/vmzimmFo6E8

https://bit.ly/buj_katra_macibu_prieksmeta
https://youtu.be/vmzimmFo6E8


Augustā-septembrī plānotie vebināri

Skolu vadības komandām:

Idejas daudzveidīgām mācību darba organizēšanas formām

Mācību satura un pieejas aprobācijas secinājumi un ieteikumi

Biežāk uzdotie jautājumi par vērtēšanu

Vebināri 1.,4.,7.,10. klašu skolotājiem

Vebināri par mācību līdzekļiem

Vebināri par diagnosticējošiem darbiem



E-kurss skolotājiem
https://talakizglitiba.visc.gov.lv

• Iespēja pašmācības veidā tiešsaistē 

apgūt būtiskākos pilnveidotā mācību satura un 

pieejas aspektus

• 4 mācību moduļi, ievads un nobeigums  (40 h 

laika, iesakām to apgūt 6 nedēļās)

• Iesakām veidot mācīšanās komandas

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


Kas jāzina vecākiem?
http://skola2030.lv/vecakie

m-un-skoleniem/kas-jazina-

vecakiem

www.skola2030.lv

http://skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/kas-jazina-vecakiem


http://skola2030.lv/piesakies-jaunumiem

http://skola2030.lv/piesakies-jaunumiem


Paldies!

www.skola2030.lv

facebook.com/Skola2030


