Projekts «Kompetenču pieeja
mācību saturā»
Ineta Upeniece, Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas
vadītāja

2016.gada oktobris

Nacionālais attīstības plāns (NAP) 20142020

Rīcības virziens "Kompetenču attīstība" (42.-46.lpp.)
„[275] Lai cilvēkam būtu iespēja iegūt un strādāt cien gu
darbu un gādāt par sevi, saviem tuviniekiem un sniegt
ieguld jumu valsts att st bā, nepieciešamas dažādas
kompetences (zināšanu, prasmju un attieksmju
kopums), piemēram, valodu prasmes, informācijas un
komunikācijas
tehnoloģiju
pārīināšana
un
lietošanas
prasmes, saīiņas un sadarb bas prasmes, darba prasmes,
uīņēmējspējas, pilsoniskā apīiņa, radošums, spēja kritiski
domāt, plānot finanses, novērtēt riskus un rast tiem
risinājumus. Kompetences jāpilnveido visa mūža garumā, jo
mēs nevaram paredīēt nākotnes vajadī bas.
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Kompetenču pieeja izglītībā 21.gs

Kompetence ir:
• indiv da gatav ba dī ves
darb bai mūsdienu
main gajā pasaulē;
• spēja iīmantot īināšanas,
prasmes un paust
attieksmi, risinot problēmas
main gās, reālās dī ves
situācijās;
• spēja adekvāti lietot
māc šanās reīultātu
noteiktā kontekstā
(iīgl t bas, darba, person gā
vai sabiedriski politiskā)

Atšķirībā no prasmes
(prasme - spēja veikt
uīdevumus jeb māka veikt
darb bu un risināt
problēmas) kompetence
ir kompleksa, tā ietver:
• īināšanas (satura,
epistēmiskas vai
procedurālas);
• prasmes (kognit vās,
tehniskās,
intrapersonālās u.c.);
• attieksmes (tās ir
balst tas uī vērt bām un
vienlaikus ir saist tas ar
motivāciju un gribu)
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Kompetenču pieeja izglītībā
21.gs.
Gūstot vispus gu iīgl t bas pieredīi, skolēni att sta
pamatkompetences dažādos cilvēka darb bas virīienos
sekm gai darb bai pasaulē un tālākai iīgl t bai.
Pamatkompetences ir noī m gas pašas par sevi, tās nodrošina
ar kontekstu caurviju kompetenču att st bai.
Skolēni pamatkompetences apgūst vienā vai vairākos māc bu
priekšmetos un att sta tās, iīmantojot caurviju kompetences.
Caurviju kompetences ietver noī m gus skolēna darb bas
kognit vos, afekt vos un sociālos aspektus, kas attiecas uī
visiem cilvēka darb bas virīieniem.
Caurviju kompetenču att st ba ir visu māc bu priekšmetu
uīdevums. Skolēni caurviju kompetences att sta, lietojot
pamatkompetences dažādos cilvēka darb bas virīienos un
otrādi – konsekventi un sistemātiski iīmantojot caurviju
kompetences, nostiprinās skolēnu pamatkompetences.
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Kompetenču pieeja. Mācību
satura ietvars (Projekts)
Vērtības/tikumi

Pamatkompetences

Caurviju kompetences

Atbildība
Centība

Valodu

Kritiskā domāšana un
problēmu risināšana

Drosme
Godīgums

Sociālā un pilsoniskā

Jaunrade, pašiniciatīva
un uzņēmējspēja

Gudrība
Laipnība

Kultūras izpratnes un
mākslas

Digitālā un mediju

Līdzcietība
Mērenība

Matemātikas un
datorzinātnes

Pašizziņa, pašvadība un
mācīšanās mācīties

Savaldība
Solidaritāte

Dabaszinātņu un
inženierzinātņu

Sadarbība

Taisnīgums
Tolerance

Veselības un fiziskās
aktivitātes

Līdzdalība
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Kompetenču pieeja – mācīšanās
kultūras maiņa
Iīgl t bas procesa centrā ir:
• skolēna māc šanās, kompetenču veidošanās;
• attiec bu maiņa starp skolēnu un skolotāju
mediju pieredīes reīultātā - māc šanās
virtualiīācija;
• ikdienas pieredīes iīmantošana māc bās;
• skolas kopējās darba organiīācijas maiņa;
• skolotāju komandas, skolas kopienas
veidošanās – sadarb bas pedagoģija;
• māc bu vide– iekļaujoša, droša, motivējoša.
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Projekta mērķis

Nodrošināt kompetenču pieejā balst ta
vispārējās iīgl t bas satura (turpmāk –
māc bu
saturs)
aprobāciju
atbilstoši
vispārējās
iīgl t bas
obligātā
satura
aprakstam un māc bu satura ieviešanu
pirmsskolas iīgl t bas, pamatiīgl t bas un
vidējās iīgl t bas pakāpē.
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Projekta struktūra

Projekta vadītājs
Mācību satura
izstrādes
struktūrvienība

Mācību satura
ieviešanas
struktūrvienība

Darba grupas

Projekta
īstenošanas
atbalsta
struktūrvienība

Projekta
administratīvā
vienība

Projekta
sadarbības
partneri
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Projekta administratīvā vienība

• Projekta vad tāja vietnieks administrat vajos
jautājumos (0,4 slodīes);
• Finansists (0,3 slodzes);
• Galvenais grāmatvedis (1 slodīe);
• Grāmatvedis (0,7 slodzes);
• Juriskonsults - iepirkumu speciālists (1 slodīe);
• Lietved bas speciālists (1 slodīe);
• Personāla speciālists (1 slodīe).
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Mācību satura izstrādes
struktūrvienība:
• nodrošinās māc bu satura, māc bu un metodisko l dīekļu,
diagnosticējošo darbu un eksāmenu satura iīstrādi,
ekspertēšanu, t.sk. sadarb bas partneru izveidoto,
iesaist sies aprobācijas nodrošināšanā.
• vad s māc bu satura, diagnosticējošo darbu un eksāmenu
satura iīstrādes ekspertu grupu darbu. Organiīēs māc bu
un metodisko l dīekļu sagatavošanu publicēšanai.

Struktūrvien bu
vad s
Māc bu
satura
iīstrādes
struktūrvien bas vad tājs + 15 vecākos eksperti, 6 – 401
eksperts (autors). Eksperti tiks piesaist ti uz 0,3 l dī 1 slodzei
ne maīāk kā uz vienu mēnesi (Iesaistīto ekspertu skaits būs
mainīgs dažādos projekta īstenošanas periodos atbilstoši
veicamā darba apjomam).
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Mācību satura ieviešanas
struktūrvienība:
• nodrošinās pedagogu profesionālās pilnveides
programmu un nodarb bu iīstrādi aprobācijai, vad šanai
un iīvērtēšanai t.sk. nodarb bām e - māc bu vidē;
• vad s aprobācijā iesaist to skolu pedagogu un māc bu
satura iīstrādē iesaist to pedagogu profesionālo
pilnveidi;
• organiīēs māc bu satura aprobācijas un māc bu satura
ieviešanas pasākumus.
Struktūrvien bu
vad s
Māc bu
satura
ieviešanas
struktūrvien bas
vad tājs
+
5
vecākie
eksperti,
komunikāciju eksperts, sabiedrisko attiec bu speciālists un
15 eksperti (pieļaujot, ka daļa ekspertu varētu strādāt ar
uz 0,5 slodīēm, tad proporcionāli palielināsies ekspertu
skaits) un 5 ekspertus uz 0,3 slodīēm.
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Projekta īstenošanas atbalsta
struktūrvienība:
nodrošinās darbu ar sadarb bas partneriem un sociālajiem
partneriem;
• pārraudī s projekta stenošanai nepieciešamo digitālo
risinājumu iīstrādi un ieviešanu, nodrošinās tehnoloģisko
risinājumu savietojam bu. Organiīēs digitālās māc bu resursu
krātuves iīveidi un uīturēšanu, e-māc bu vides paplašināšanu
un uīturēšanu;
• koordinēs māc bu satura aprobācijas norisi iīgl t bas iestādēs
un sadarb bas partneru darbu iīpildi atbilstoši sadarb bas
l gumā noteiktajam. Nodrošinās profesionālās pilnveides
pasākumu, semināru, un konferenču tehnisko organiīāciju un
norisi.
Struktūrvien bu vad s
stenošanas atbalsta struktūrvien bas
vad tājs
(0,5
slodze)
+
vecākais
eksperts
partner bu
nodrošināšanā, partner bu koordinators, IKT vecākais eksperts,
IKT risinājumu ieviešanas nodrošinājuma eksperts, 2 speciālisti
materiālu iīstrādes koordinēšanai, aprobācijas organiīēšanai,
pasākumu koordinēšanai un 3 asistenti.
•
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Sadarbības partneri

R gas Pedagoģijas un iīgl t bas vad bas akadēmija
(RPIVA)
Latvijas Universitāte
Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Latviešu valodas aģentūra
Straīdumuižas internātvidusskola - att st bas centrs
vājredī giem un neredī giem bērniem
Rēīeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA)
Liepājas Universitāte
Daugavpils Universitāte (DU)
Pašvald bas (80 iīgl t bas iestādes)
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Vispārējās izglītības iestāžu atlase
aprobācijai
• Tiks uzaicinātas 9 republikas pilsētu un 110 novadu pašvaldības
nominēt ne vairāk kā trīs to padotībā esošās vispārējās izglītības
iestādes (Rīga – ne vairāk kā 15 izglītības iestādes)

• Pēc pieteikumu saņemšanas no pašvaldībām pēc noteiktiem
kritērijiem tiks veikta izglītības iestāžu atlase, paredzot aprobācijā
iesaistīt ne mazāk kā 80 vispārējās izglītības iestādes, tai skaitā
pirmsskolas izglītības iestādes, sākumskolas, pamatskolas,
speciālās izglītības iestādes, vidusskolas, ģimnāzijas un valsts
ģimnāzijas, no visiem plānošanas reģioniem.
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Izglītības iestāžu atlase

Iestāžu tipi

Sadalījums
no reģiona

V vai
pašvaldību
imnāzijas

1

Vidusskolas

5
(6)

Pamatskolas/
sākumskolas

5
(6)

Pirmsskolas

3

Speciālās
izglītības
iestādes

1

Atlases
kritēriji

2015.gada 24.novembra
MK noteikumu Nr. 670
pielikums
Ne mazāk kā piecas
izglītības iestādes Rīgas
pilsētā

Mācību un metodiskie līdzekļi

•
•
•
•
•

•

6 māc bu un metodiskie l dīekļi pirmsskolai (iīgl tojamajiem
vecumā no pusotra l dī četriem gadiem un vecumā no
pieciem l dī sešiem gadiem)
13 māc bu un metodiskie l dīekļi 1.-6.klasei
27 māc bu un metodiskie l dīekļi 7.-12.klasei
15 māc bu un metodiskie l dīekļi adaptēti vieglajā valodā 7.9.klasei (iīgl tojamajiem ar speciālām vajadī bām
iekļaujošās iīgl t bas stenošanai)
10 māc bu l dīekļi iīgl tojamajiem ar gar gās att st bas
traucējumiem
5 integrēti māc bu l dīekļi iīgl tojamiem ar smagiem gar gās
att st bas traucējumiem un dažādiem att st bas
traucējumiem
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Mācību satura specifiskas apguves
mācību un metodiskie līdzekļi
• Māc bu un metodiskie l dīekļi satura un valodas
integrētai apguvei pirmsskolas iīgl t bas, pamatiīgl t bas
un vidējās iīgl t bas pakāpē
• Digitāls Eiropas Valodu portfelis svešvalodu (angļu
franču, krievu, latviešu un vācu valodas) apguvei
• Pielāgotas māc bu grāmatas Braila rakstā pamatiīgl t bas
un vidējās iīgl t bas pakāpē
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Diagnostikas instrumentu izstrāde

• Las tprasmes novērtēšanas testa 4.- 6.klases
iīgl tojamiem ar speciālām vajadī bām iīstrāde
• Datorprogrammas „no teksta uī runu” (text-tospeech) iīstrāde
• 20 Diagnosticējošo darbu iīstrāde
• Iīstrādāts dabasīin bu, fiīikas un ķ mijas
eksāmenu satura projekts
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Pedagogu profesionālās
pilnveides programmu īstenošana
•
•
•
•
•

•
•
•

Māc bu satura iīstrādē iesaist tajiem pedagogiem – 240
pedagogi
Aprobācijā iesaist to iīgl t bas iestāžu pedagogiem -1731
pedagogi
Pirmsskolas iīgl t bas iestāžu metodiķiem un vad tājiem -1090
pedagogi
Vispārējās pamata un vidējās iīgl t bas iestāžu direktoru
vietniekiem māc bu darbā (skolu vad bai) – 1600 pedagogi
Svešvalodu skolotāju sagatavošana darbam ar EVP – 955
pedagogi
Speciālistu sagatavošana darbam ar DIBELS Next testu – 99
pedagogi
Pedagogiem iekļaujošas iīgl t bas jomā – 200 pedagogi
Pedagogiem par CLIL metodes iīmantošanu – 45 pedagogi

Kopējais skaits – 6000 pedagogi
1
9

Rezultāts: Apstiprināto vadlīniju un standartu skaits
vispārējā izglītībā, kas nodrošina kompetenču pieejā
balstīta mācību satura īstenošanu

Apstiprināšana
MK

Ieviešana

Izstrāde

Aprobācija

Pilnveide

Apspriešana
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Mācību satura ieviešana

2018./2019. m.g.
Pirmsskola;
1.kl.; 4.kl.

2019./2020. m.g.
Pirmsskola;
1.kl.; 2.kl.;
4.kl.; 5.kl.;
7.kl.; 10.kl.

2020./2021. m.g.
Pirmsskola;
1.kl.; 2.kl.; 3.kl.;
4.kl.; 5.kl.; 6.kl.;
7.kl.; 8.kl.;
10.kl.; 11.kl.

2021./2022. m.g.
Pirmsskola;
1.kl.; 2.kl.; 3.kl.;
4.kl.; 5.kl.; 6.kl.;
7.kl.; 8.kl.; 9.kl.;
10.kl.; 11.kl.; 12.kl.
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Mācību satura ieviešanas pasākumi
pedagogiem
Informat vu un iīgl tojošu semināru organiīēšana 5 Latvijas
plānošanas reģionos, lai iepaī stinātu pedagogus ar
kompetenču pieejā balst tu māc bu saturu no 2018. l dī
2021.gadam (82 semināri)
• Konferenču organiīēšana:
3 apkopojošas konferences
2018./19. m.g. sākumā, uīsākot māc bu satura
ieviešanu pirmskolā un 1.-6.klasē;
2019./20. m.g. sākumā, uīsākot māc bu satura
ieviešanu 7.-12.klasē;
2021.gada vasarā, lai īiņotu par projekta reīultātiem
(katrā 1000 dal bnieki);
7 tematiskas konferences vidēji reiīi pusgadā, sākot ar
2018.gadu (katrā 500 dal bnieki).
•
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Ineta Upeniece, Vispārējās iīgl t bas satura nodrošinājuma nodaļas vad tāja

2016.gada oktobr

