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Mūsdienīgs mācību process

Process orientēts uz 
skolēna mācīšanos

Skolotājs darbojas kā 
virzītājs

Dominē metodes, kas 
ļauj skolēnam pētīt un 

atklāt

Integrēti mācību 
priekšmeti

Standartos samazinās 
zināšanu uzskaitījums, 

akcentētas 
domāšanas un 

mācīšanās prasmes

Mācīšana 
neaprobežojas tikai ar 

klasi

Mācīšanās process ir 
nozīmīgs (ne tikai 

rezultāts)

Akcents uz sadarbību 
grupās (nenotiek 

sacensība)

Vienāds uzsvars gan 
uz izziņas, gan 

emocionālo jomu

Mazinās ārējo 
apbalvojumu un 
stimulu nozīme 

(atzīmes), svarīga 
iekšēja motivācija

Skolēni aktīvi, piedalās 
mācību plānošanā



Mācību organizācijas formas

Mācību stunda – mācību procesa/organizācijas pamatforma

Projekts - individuāli vai grupā organizēts darbs kāda projekta izstrādei vai īstenošanai. Skolēni grupā 
formulē idejas un jautājumus, iegūst informāciju, pēta un risina problēmas, apkopo darba rezultātus

Kooperatīvā mācīšanās – skolēnu grupām tiek doti uzdevumi, kuru veikšanai nepieciešama 
produktīva sadarbība, jo rezultāti ir atkarīgi no katra grupas dalībnieka paveiktā

Mācību ekskursija – mācību vides maiņa. Skolēns vai skolēnu grupa saņem uzdevumu, kas jāveic 
ekskursijas laikā, pēc kuras iepazīstina pārējos ar uzdevuma izpildi

Āra nodarbība – skolēni saņem uzdevumus, uz kuriem atbildi var atrast dabā vai teorētiskās zināšanas 
izmantot darbā ar reāliem objektiem. Skolēni novēro, veic mērījumus, pieraksta,                                           

sagatavo pārskatu par paveikto



MĀCĪBU ORGANIZĀCIJAS FORMA - PROJEKTS

Projekts ir individuāli vai grupā organizēts darbs kāda projekta izstrādei vai

īstenošanai

Skolotājs palīdz skolēniem formulēt projekta mērķi, izveidot darba grupas, sniedz

atbalstu projekta izveidē

Skolēni grupā formulē idejas un jautājumus, iegūst informāciju, pēta un risina

problēmas, apkopo darba rezultātus un iepazīstina ar tiem pārējos skolēnus

Projekts tiek izmantots kā līdzeklis skolēnu patstāvīgas mācīšanās aktivizēšanai -

dod iespēju iemācīties formulēt problēmas, pētīt, meklēt un iegūt jaunu

informāciju, risināt problēmas

Grupu projekta darbā skolēni apgūst nozīmīgu sociālo prasmju pieredzi



Projekta 
soļi

1. solis –
projekta idejas 

izvēle

2. solis – darba 
plāna un 
struktūras 

izveide 

3. solis –
informācijas 
vākšana un 

analīze 
4. solis –
labākā 

risinājuma 
(aktivitāšu) 
izvēle un 

īstenošana

5. solis –
galaprodukta 

(rezultāta) 
prezentācija

6. solis –
izvērtēšana

ETWINNING PROJEKTA 

ROKASGRĀMATA
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PROJEKTA MĒRĶIS –

LASĪTPRASMES UN IZPRATNES PAR LASĪTO 
PILNVEIDOŠANA, IZMANTOJOT DAUDZVEIDĪGAS METODES

Dalībnieki:

9 skolotāji un 105 skolēni no Turcijas, 

Bulgārijas, Rumānijas un Latvijas



PROJEKTA AKTIVITĀTES



PROJEKTA AKTIVITĀTES



PROJEKTA AKTIVITĀTES

https://www.youtube.com/watch?v=fhxhg8FcK60

https://www.youtube.com/watch?v=fhxhg8FcK60


PROJEKTA MĒRĶIS 
ATTĪSTĪT SKOLĒNU AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM  

MĀKSLAS, SPORTA UN SOCIĀLĀS PRASMES

Dalībnieki:

19 skolotāji un 50 skolēni no Turcijas, Gruzijas, Azerbaidžanas, 

Latvijas, Īrijas, Horvātijas, Ziemeļmaķedonijas, Polijas, Itālijas un 

Portugāles



PROJEKTA AKTIVITĀTES



PROJEKTA AKTIVITĀTES



EIROPAS KVALITĀTES 

APLIECINĀJUMI



ETWINNING PROJEKTI


