


Mācību darba organizācija un 
vadības loma pilnveidotā satura 

un pieejas ieviešanā

20.08.2018.



• Iepazīties ar idejām un iespējamajām pārmaiņām skolas mācību darba 

organizācijā

• Identificēt savas skolas skolotāju profesionālās mācīšanās vajadzības 

un izvēlēties atbilstošu veidu efektīvas profesionālās mācīšanās 

nodrošināšanai.

• Skaidrāk apzināties vadības lomu/izvērtēt, ko vēl/vairāk varu darīt 

attiecībā uz mācību procesa vadību un skolotāju profesionālo pilnveidi.

Sasniedzamais rezultāts nodarbībai



Sistēmiska pieeja



Skola kā mācīšanās organizācija (skola2030)

I. Skolēnu iesaiste mācībās

II. Komanddarbs un savstarpēja mācīšanās 

III. Izziņas un inovāciju kultūra

IV. Vadības atbalsts attīstībai



SKOLAS VADĪTĀJA LOMAS

▪UZŅĒMĒJS▪PARTNERIS

▪PROCEDŪRU 
ORGANIZĒTĀJS

▪PERSONĀLA 
ATTĪSTĪTĀJS

▪MĀCĪŠANĀS 
VADĪTĀJS



SKOLAS VADĪTĀJA
loma uzlabojumu ieviešanā

Cilvēkresursu pārvaldība

Sadarbības 
veidošana

Atbalsts Mācīšanās Monitorings 

SKOLA KĀ MĀCĪSANĀS ORGANIZĀCIJA



Skola 2030 vīzija

RADOŠS 
DARĪTĀJS

LIETPRATĒJS 
IZAUGSMĒ

PERSONĪBA AR 
PAŠAPZIŅU

ATBILDĪGS 
SABIEDRĪBAS 
DALĪBNIEKS

KĀDU VĒLAMIES KATRU SKOLĒNU



SKOLĒNS

Dzīvo
patstāvīgi un veselīgi

• Apzinās sevi, savas vēlmes un intereses
• Spēj dzīvot patstāvīgi, saskaņā ar savām vērtībām
• Saglabā un nostiprina savas garīgās un fiziskās

spējas
• Rūpējas par savu veselību un drošību

• Ir zinātkārs un intelektuāli atvērts
• Prot un vēlas patstāvīgi mācīties mūža garumā
• Plāno un vada savu izziņas procesu
• Lietpratīgi un atbildīgi izmanto IKT iespējas

Mācās
prasmīgi un ieinteresēti

Rada
inovatīvi un produktīvi

• Rada un attīsta jaunas zināšanas un risinājumus
• Uzņemas iniciatīvu, ir mērķtiecīgs un neatlaidīgs
• Sekmīgi darbojas komandās, ved sarunas, 

pieņem kopīgus lēmumus
• Izprot, respektē un risina kompleksas problēmas

Līdzdarbojas
izsvērti un atbildīgi

• Veido patstāvīgus spriedumus
• Pilnvērtīgi piedalās sociālajā, politiskajā, 

ekonomiskajā un darba dzīvē
• Veido cieņpilnas attiecības ar citiem cilvēkiem
• Sekmīgi darbojas daudzkultūru un daudzvalodu

vidē



- radošs darītājs
- lietpratējs izaugsmē
- personība ar pašapziņu
- atbildīgs sabiedrības dalībnieks

VĪZIJA PAR SKOLOTĀJU –
skolotājs, kurš vada

mācīšanos

VĪZIJA PAR SKOLU KĀ 
MĀCĪŠANĀS 

ORGANIZĀCIJU

VĪZIJA PAR SKOLĒNU



Skolotājs, kurš vada
mācīšanos

•Iedvesmo, virza un atbalsta skolēnus izaugsmē

•Veido fiziski un emocionāli drošu, attīstošu un iekļaujošu
mācību vidi

•Pamatīgi pārzina savu mācību jomu un priekšmetu(s) un māk
to(s) prasmīgi mācīt

•Plāno mācības stratēģiski un tās efektīvi īsteno

•Pilnveido savu profesionālo praksi un sadarbojas ar
kolēģiem un vecākiem skolēnu mācīšanās atbalstam





Izvēlēties vienu no apakšvirsrakstiem.

Izlasiet un pāros apspriediet:

- kā Jūsu skolā varētu izmantot šo materiālu?

- kam vajadzētu pievērst uzmanību nākamā mācību gada laikā?

Skolotājs, kurš vada mācīšanos (10min)



Profesionālās izaugsmes un atbalsta veidi

• Regulāras mācības kopā;

• Mācīšanās grupas, pieredzes grupas, problēmrisināšanas grupas;

• Sadarbība plānošanā;

• Savstarpēja stundu vērošana un profesionālas sarunas pēc tām;

• Individuālās  mērķa un snieguma sarunas;

• Individualizēts atbalsts – konsultants/kolēģis/vadība;

• ….



Kāpēc jāmainās skolas 

mācību darba organizācija?



Būtiskākās pārmaiņas stundu sarakstā

• Otrā svešvaloda no 4. klases (pašlaik no 6.klases).

• Latvijas un pasaules vēsture kopā.

• Atgādinām, ka literatūra – kultūras izpratnes un pašizpausmes 
mākslā mācību jomā.

• Jauns mācību modulis – drāma (izpildītājmāksla).

• Tehnoloģiju mācību joma:
o Dizains un tehnoloģijas (1.-9.kl.);
o Datorika (1.-9.kl., t.sk. integrēti datorikas elementi 1.-3.kl.);
o Inženierzinības (7.kl.);
o Tehnoloģijas, tehnoloģiju moduļi (10.-12.kl.).

• Noteikt stundu skaitu mācību jomā/priekšmetā trīs gadiem



Veselība un fiziskās aktivitātes joma
•Tēmas – pārvietošanās, šķēršļu pārvarēšana, priekšmetu pārvietošana, 
piedzīvojumu aktivitātes, drošība un veselība.

•Mācību priekšmeti – sports, dabaszinības, mūzika, drāma, tehnoloģijas, 
vēsture, valodas

•Plānot semestra ietvaros pārgājienus kājām vai riteņbraukšanu ar 
uzdevumiem –atrast un iepazīt objektus, veikt konkrētus uzdevumus, 
t.sk. labos darbus utml.

•Palielināt fizisko aktivitāšu laukumus skolas teritorijā un iekštelpās/ 
izveidot veselības zonas.

•Daudzveidīgu pamatkustību apguves iespējas – rāpšanās, līšana, 
kāpšana…

Iemesli – kāpēc mācību process jāorganizē/jāplāno citādi (I)



Kultūra un pašizpausme mākslās joma 

Process arī ir rezultāts!

•Mācību priekšmeti – mūzika, vizuālā māksla, literatūra, matemātika, 
tehnoloģijas, drāma, vēsture, dabaszinības…

•Mākslu diennakts – sadarbība ar māksliniekiem, mūziķiem, vecākiem

•Muzeju, izstāžu, pasākumu apmeklējumi

•Ziemassvētku mūzikls

•Projekts ārpus projektu nedēļas

•Dziesmu diena ….. un vēl….

Iemesli – kāpēc mācību process jāorganizē/jāplāno citādi (I)



Katrs skolotājs individuāli temata ietvaros plāno mācību darbu un 

sasniedzamo rezultātu (SR):

• Var dažādi grupēt, likt dažādā secībā, izvēlēties dažādas pieejas,

izvēlēties kontekstus, veidojas citāda apguves secība utml.;

• Ilgtermiņa plānots mācību darbs vienlaikus vairākos priekšmetos - attīstot

vienu vispārējo prasmi, caurviju prasmi utml.;

• Dažādi veidi, kā mācīt jomas ietvaros skolas līmenī –

integrēts kurss vai atsevišķi priekšmeti.

Satura plānošana skolotāja/skolas līmenī (I)



• Starppriekšmetu saikne;

• Modulārā pieeja;

• Starppriekšmetu moduļa mācīšana – tekstpratība un 
veselība;

• Lielo/integrēto projektu idejas skolā;

• Lielās idejas mācīšana – jomas ietvaros vai starp jomām;

• Integrācijas modeļi sākumskolā.

Satura plānošana skolotāja/skolas līmenī (II)



• Stundu saraksta filosofija - stundu/dienas/nedēļas plāni ?

• Kā mainās skolas darbības struktūras modelis:

- kurā parādās vadība, vietnieks audzināšanas darbā, IT vietnieks u.c .?

- metodiskās komisijas, metodiskais darbs?

- laiks sadarbībai un plānošanai?

• Kas vēl mainās/ ko varam mainīt tagad?

Kam būtu jāmainās skolas darba plānošanā?









Padomājiet par savas skolas darba organizāciju!

• Kāda ir jūsu skolas pieredze?

• Kur redzamas vajadzības ?

• Kas traucē vai attur rīkoties citādi?

Izmaiņas skolas darba plānošanā (10min)  



•Kas ir tās pārmaiņas skolas darba organizācija, 

ar kurām Jūs kā pilotskola es saskārušies, esat 

paveikuši, plānojat paveikt?

•Kādi ir jūsu secinājumi un ieteikumi- citām 

skolām?

Pilotskolu pirmā gada pieredze



•Mani ieguvumi no šodienas sarunas?

•Ko šajā mācību gadā savā skolā turpināsiet, 
uzsāksiet, mainīsiet?

Padomājiet, pierakstiet, padalieties!

NOSLĒGUMĀ



PALDIES!

Veiksmīgu jauno mācību gadu!
www.skola2030.lv

facebook.com/Skola2030

www.draugiem.lv/Skola2030

#skola2030




