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TIKUMI UN VĒRTĪBAS

DZĪVĪBA         CILVĒKA CIEŅA     LATVIJAS VALSTS 

BRĪVĪBA               DARBA TIKUMS

ĢIMENE         LAULĪBA          LATVIEŠU VALODA

DABA                  KULTŪRA

ATBILDĪBA 
LĪDZCIETĪBA        MĒRENĪBA

DROSME                                SAVALDĪBA

GODĪGUMS        SOLIDARITĀTE

GUDRĪBA                         TAISNĪGUMS

LAIPNĪBA    TOLERANCE        CENTĪBA



CAURVIJU PRASMES PAMATIZGLĪTĪBAS 

SATURA APGUVĒ

Jaunrade un  
uzņēmēj-

spējas

Pilsoniskā
līdzdalība

Kritiskā
domāšana 

un 
problēm-
risināšana

Digitālā
pratība

Pašvadīta
mācīšanās 

Sadarbība



SKOLOTĀJA MĀCĪŠANAS STILI

Uz skolēnu  virzīts 
(skolotājs vada mācīšanos, 

lai sasniegtu skolēna 
izaugsmi)

Uz skolotāju 
centrēts

(skolotājs māca,
darbojas kā izglītotājs)

Pašvadīts
(skolēni vada 

mācīšanās procesu)



MĀCĪBU STUNDA

Mācību stundu un 

skolotāja darbu 

stundā vērtē pēc tā, 

ko un kā dara    

skolēni



MĀCĪBU SATURA UN PIEEJAS MĒRĶIS:

 pāreja no skolēna pasīvas mācīšanās un mācību materiāla iegaumēšanas uz aktīvu 

izziņas procesu skolotāja vadībā, pašizpausmi un jaunradi;

 apgūstamo zināšanu un prasmju sasaiste ar reālo dzīvi;

 starpdisciplināra pieeja, kas novērš satura sadrumstalotību un veicina skolotāju 

sadarbību mācību procesa organizēšanā;

 skolēnam nodrošināta iespēja mācīties iedziļinoties, izprotot kopsakarības un attīstot 

spēju pārnest zināšanas uz jaunām, nezināmām situācijām.

https://skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/pamatizglitiba



MĀCĪBU STUNDA

 Sasniedzamais rezultāts

 Jēgpilni uzdevumi

 Domāt par mācīšanos, mācīšanās mācīties 

 Atgriezeniskā saite (vērtēšana)

Apjēgšana 

Refleksija

Aktualizācija 



MĀCĪBU STUNDA

https://skola2030.lv/index.php/lv/jaunumi/blogs/devini-macibu-notikumi-efektivai-stundai



MĀCĪBU STUNDAS LĪMEŅI
1
.lī

m
e
n
is Skolotājs 

pilnībā plāno 
un vada 
stundu, 
nosaka tās 
gaitu

2
.lī

m
e
n
is Skolotājs un 

skolēni 
iesaistās 
stundu 
plānošanā un 
vadīšanā

3
.lī

m
e
n
is Skolotājs 

konsultē
skolēnus par 
mācību 
stundas 
jautājumiem



MĀCĪBU STUNDAS OBLIGĀTIE ELEMENTI

Mācību stundas mērķis/sasniedzamais rezultāts

Zināšanu, prasmju un vērtību apguve, nostiprināšana

Visu skolēnu iesaistīšana

Veidi, kā skolotājs konstatē, vai stundas laikā sasniegts rezultāts

Veidi, kā skolēns konstatē, vai ir sasniegts rezultāts un kas būtu 
jādara, lai uzlabotu sniegumu



JĒGPILNI UZDEVUMI

Skolotājs piedāvā jēgpilnus, daudzveidīgus uzdevumus, kas palīdz skolēnam 

sasniegt rezultātu un sniedz mērķtiecīgu atbalstu

 Palīdz skolēnam sasniegt rezultātu (ko ar šo uzdevumu var iemācīties).

 Ietver atbalsta struktūru skolēnam (atgriezeniskā saite, fiziskā un emocionālā vide).

 Atbilst skolēnu esošajām zināšanām, prasmēm, pieredzei (diferencēšana, praktiski uzdevumi, iepriekšējo zināšanu 

izmantošana).

 Rosina domāt (izziņas darbības aktivizēšana– interpretēšana, analīze, sintēze, novērtēšana).

 Ir daudzveidīgi un ietver reālas situācijas no dzīves.



ZINĀŠANU KONSTRUĒŠANA

 Interpretējot: 

Skolēns, izmantojot stāstā doto informāciju, secina, kāda varētu būt bijusi galvenā varoņa bērnība.

 Analizējot:

Skolēns internetā sameklē, kādi uzņēmumi ir novadā, analizē informāciju, lai saprastu, ko vēl varētu ražot. Savas idejas 
prezentē.

 Sintezējot: 

Skolēns atrod dažādus grāmatu plaukta veidus, izpēta tos un izveido savu personisko grāmatu plauktu.

 Novērtējot:

Skolēns salīdzina dažādus ieteikumus, kā pareizi rakstīt CV, un nosaka, kuri no tiem ir pamatotākie.

ZINĀŠANU KONSTRUĒŠANA NOTIEK ČETROS LĪMEŅOS



SASNIEDZAMAIS  REZULTĀTS



ATGRIEZENISKĀS SAITES  VEIDI

 Pedagogs sniedz atgriezenisko saiti skolēniem.

 Skolēni sniedz atgriezenisko saiti pedagogam par viņa darbu.

 Skolēni sniedz atgriezenisko saiti viens otram.

 Atgriezeniskā saite par to:

- cik labi ir saprasts, izpildīts uzdevums;

- kas ir jādara, lai saprastu/izpildītu uzdevumu;

- kā skolēns var labāk sevi kontrolēt, virzīt savu darbību.



ATGRIEZENISKĀ SAITE

 Formulē skaidrus kritērijus skolēnu snieguma vērtēšanai                                                                      

un seko līdzi viņu izaugsmei.

 Sniedz skolēniem konkrētu, savlaicīgu atgriezenisko saiti                                                                    

par viņu sniegumu.

 Iesaista skolēnus sava snieguma izvērtēšanā.

 Veido atbalstošu, uz mācīšanos vērstu vidi klasē.

Atgriezeniskā
saites

paņēmieni

Formatīvā vērtēšana (visas 
stundas garumā) 

Atbilžu lapas 
– pārbauda 
vai nonācis 

pie rezultāta

Testi, mazie darbiņi – pārliecināšanās 
par prasmju kvantitatīvo apguvi

Pašvērtējumi  
(aprakstoša 
sava darba 

analīze)


