
Aktualitātes tehnoloģiju

mācību jomā

Mācību satura ieviešanas seminārs pašvaldību mācību jomu koordinatoriem

2018.gada 18.oktobrī, Rīgā



10.00 - 11.30 Galvenie ar mācību saturu un pieeju saistītie jautājumi mācību 

jomā

Pauze

11.50 - 13.20 Atbalsts un resursi jomas pedagogiem mācību satura un pieejas  

………………ieviešanā

Pauze

14.20 - 15.20 Mācību jomu koordinatoru sadarbība novada, pilsētas vai novadu 

……………….apvienības ietvaros

15.30 - 16.00 Skola2030 aktualitātes

DIENAS PLĀNS



•Izzināt nozīmīgākās aktualitātes mācību jomā un 

identificēt aktuālāko jautājumu saistībā ar mācību jomas 

saturu un pieeju.

•Novērtēt, kā atbalsta materiāli palīdz risināt jomas 

aktuālo jautājumu.

•Izplānot sadarbību starp mācību jomu koordinatoriem 

novada, pilsētas vai novadu apvienības ietvaros.

SEMINĀRĀ SASNIEDZAMIE REZULTĀTI



Galvenie ar mācību 

saturu un pieeju saistītie 

jautājumi mācību jomā



Skolēns spēj praktiski radīt  sev un 

sabiedrībai vajadzīgus produktus un 

digitālus risinājumus.

Mērķis 



DOMĀŠANAS 

VEIDS

PRASMES



Tehnoloģiju mācību jomas pamatā:
domāšanas veids



Domāšanas procesa pēctecīga attīstība

3.klase 6.klase 9.klase
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2.1.1. Atpazīst dažādus 
vienkāršus materiālus, no 

kuriem var radīt 
produktus, neradot 

apdraudējumu sev un 
videi.

2.1.1. Atpazīst un izvēlas 
atbilstošus materiālus, no 
kuriem var radīt produktus 

un vides risinājumus 
neradot apdraudējumu sev 

un videi.

2.1.1. Atpazīst, izvēlas un skaidro 
atbilstošu materiālu izvēles nozīmi 
produktu, pakalpojumu un vides 
risinājumu izstrādei un drošības 

nosacījumiem.
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2.3.1.2. Organizē darba 
vidi, veidojot paradumu 

ikdienā ievērot ieteikumus 
veselīgam darbam ar 
programmvadāmajām 

ierīcēm. 

2.3.1.3. Rūpējas par savu 
veselību un pielāgo darba 

vidi, strādājot ar 
programmvadāmajām 

ierīcēm, nodrošinot lietotāju 
labsajūtu un drošību.

2.3.1.2. Pielāgo operētājsistēmas 
saskarnes iestatījumus atbilstoši 
vajadzībām, t. sk. prot atbilstoši 

izmantot paplašinātas darbības ar 
logiem, mapēm un failiem, īsteno 

programmu instalēšanas un 
atinstalēšanas procesu.



Tehnoloģiju mācību 
jomas prasmju 
attīstība







Prasmju pēctecīga attīstība
3.klase 6.klase 9.klase
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2.1.5. Pēc skolotāja 

norādēm savieno vai 

sadala dažādus 

materiālus ar 

atbilstošiem 

paņēmieniem un 

tehnikām.

2.1.5. Savieno un sadala 

dažādus materiālus ar 

atbilstošiem paņēmieniem un 

tehnikām.

2.1.5. Atpazīst situācijas, kurās materiāli 

jāsavieno vai jāsadala, izmanto 

piemērotāko paņēmienu vai tehniku un 

pamato savu izvēli.
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2.3.3.2. Pagriež, skatās 
un dzēš attēlu 

programmvadāmajā 
ierīcē, ja nepieciešams, 
atskaņo audio un skatās 

video. 

2.3.3.2. Ar digitālu ierīci 
fotografē un nofilmē izvēlēto 

objektu, iegūto rezultātu 
apskata, parāda citiem un 
veido videoklipu, lietojot 

vienkāršu video 
apstrādes.lietotni.

2.3.3.2. Filmē, fotografē pēc izveidotā 
scenārija, veicot video pēcapstrādi, izvēlas 
lietošanas mērķim (piemēram, publicēšanai 

tīmeklī) atbilstošu attēla vai video izmēru 
un saglabāšanas formātu.



Mācību satura attīstība 



*Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem"

**Mācību priekšmetu Inženierzinības var īstenot integrēti  ar citiem mācību priekšmetiem, tā apguvei paredzot 35 

stundas 7.-9.klasē.

Mācību stundu skaits trīs gados mācību priekšmetā*

Mācību joma un 
mācību priekšmets

1. – 3. 
klase

4. – 6. 
klase

7. – 9. 
klase

Kopā

Tehnoloģiju mācību joma

Dizains un 
tehnoloģijas

175 (5) 140 (4) 140 (4) (13)

Datorika 105 (3) 175 (5) (8)
Inženierzinības** 35 (1) (1)



1.Variants

2.Variants

Līdz šim:

Izglītības jomas un mācību
priekšmeti

1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. Kopā

Informātika 1 1 1 3

Mājturība un tehnoloģijas 1 1 1 1 1 2 1 1 2 11

Izglītības jomas un mācību
priekšmeti

1.kl. 2.kl. 3.kl. 4.kl. 5.kl. 6.kl. 7.kl. 8.kl. 9.kl. Kopā

Informātika 1 1 1 3

Mājturība un tehnoloģijas 1 1 1 1 2 2 2 2 2 14



Pakāpeniska ieviešana

2019./2020.*
Pirmskola

2020./2021.*
1.kl.; 4.kl.; 
7.kl.; 10.kl.

2021./2022.*
2.kl.; 5.kl.; 
8.kl.; 11.kl.

2022./2023.*
3.kl.; 6.kl.; 
9.kl.; 12.kl

* Ņemot vērā 2018.gada jūnijā pieņemtos grozījumus 
Vispārējās izglītības likumā.  



Aktuālie jautājumi mācību jomā



Mācību saturs ir veidots tā, lai katrs skolēns iegūst lietpratību 

tehnoloģiju mācību jomā, apgūstot dažādas prasmes un ir guvis 

pieredzi, kas var palīdzēt izdarīt nākotnes izvēles. 

Visi skolēni apgūst visu moduļus un netiek dalīti grupās balstoties 

uz dzimumu. 

Arī turpmāk skolēnus ieteicams dalīt divās grupās, jo šis mācību 

priekšmets ir balstīts prasmēs un svarīgs ir tieši individuāls atbalsts 

ikvienam skolēnam katrā tematā.

1. Skolēna pieredze







1) Kādas ir trīs šādas pieejas galvenās 

priekšrocības?

2) Kādi ir trīs šādas pieejas galvenie trūkumi?

3) Kas tāpēc skolotājam jādara/jāplāno 

savādāk?

Jautājums apspriešanai grupās:



Skolotājs vada procesu un ir padomdevējs; tehnoloģiju 

mācību jomas skolotāji savstarpēji sadarbojas un 

plāno jomas īstenošanu.

Skolotāji savā starpā var vienoties par tematu 

īstenošanas secību un izpildi atbilstoši tehnoloģijām 

un materiāliem.

Skolotājs izmanto programmas paraugu, kā bāzi darba 

plānošanai un ir atbildīgs par tā pielāgošanu savu 

skolēnu vajadzībām/iespējām.

2. Skolotāja loma



1) Kāda ir līdzšinējā skolotāju sadarbības 

pieredze (sadarbojoties jomas ietvaros)?

2) Kāds atbalsts nepieciešams skolotājiem, 

lai to varētu īstenot?

3) Kādi atbalsta materiāli un kāpēc būtu 

nepieciešami skolotājiem, lai varētu plānot?

Jautājums apspriešanai grupās:



Mācību saturu skolās varēs īstenot ar dažādu instrumentu 

un ierīču pamata komplektu, kas vairumā skolu jau ir (?).

Tiek pilnveidotas vadlīnijas skolotājiem par instrumentiem, 

ierīcēm un materiāliem, kas ir nepieciešami izveidotā satura 

īstenošanai kā arī saraksts ar piederumiem papildus 

iespējām. 

3. Materiāltehniskais nodrošinājums



1) Pārrunāt, kādi materiāli, instrumenti/piederumi, ierīces 

un aizsargierīces šobrīd ir pieejamas jūsu skolās.

2) Aizpildīt darba lapu.

3) Pierakstīt un ar ! Atzīmēt tādus materiālus, 

instrumentus/piederumus, ierīces un aizsargierīces, 

kurus jūs vēlētos (kas nav pieejami šobrīd).

Uzdevums grupā:



PAPĪRS
VEIDOŠANAS 

MATERIĀLI TEKSTILS PĀRTIKA
KOMPLEKSI 
MATERIĀLI KOKS DATORIKA

MATERIĀLI

Papīrs, 
kartons;

Līme

Veidošanas 
pasta, plastilīns, 
māls utt.; Līme; 

Krāsas;
Rotājumi

Audums; Izšūšanas 
diegi; Lentītes; 

Diegi/dzija; Pogas;
Kartons; Līme; Krīts vai 

ziepes gabaliņš;

Pārtikas produkti;
Garšvielas;

Trauku mazgāšanas 
līdzeklis

Ievākti dabas materiāli; 
Aukla; Līme;

Karstā līme; Sveču 
masa; Degļa diegs; 
Aušanas materiāls; 

Krāsvielas;
Smaržvielas

Kokmateriāls; Ievākti dabas 
materiāli; Stieple; Līme; Krāsa; 

Beice; Laka;
Šķīdinātājs

INSTRUMENTI/ 
PIEDERUMI

Papīra 
nazis;

Lineāls;
Zīmulis;
Paliktnis 

griešanai;
Šķēres

Veidošanas 
nazis;

Lāpstiņa;
Veidošanas rullis;

Ota;
Skalošanas 

trauks;

Tapošanas adatas;
Adāmadatas;
Šujamadatas;

Tamboradatas;
Šķēres

Trauku mazgāšanas 
sūklis;
Dvielis;

Galdauts;
Trauki ēšanai;

Trauki gatavošanai;
Katli; Pannas;

Karotes; Dakšas;
Naži; Griešanas dēlītis;

Rīve; Mizotājs

Sveču/ziepju liešanas 
formas; Īlens; Šķēres

Trafareti; Zāģis; Līmspīles; 
Urbis; Smilšpapīrs; Slīpēšanas 

brusiņš;
Ēvele; Kalts; Vīle; Ota; 

Skalošanas trauks; Lineāls; 
Stūrenis; Aizzīmēšanas 

instrumenti;
Šķēres; Bīdmērs;

Uzgriežņu atslēga;
Plakanknaibles;

Knaibles; Lodāmurs;

Datorprogrammatūra:
teksta apstrādei,
attēla apstrādei,

skaņas apstrādei,
video apstrādei,
attēla izveidei,
video izveidei,

IERĪCES Šujmašīna
Ledusskapis; Izlietne;

Cepeškrāsns; Plīts 
virsma

Plīts karsēšanai;
Līmes pistole

Virpa; Urbjmašīna

Datori;
Skandas,
Projektors

Planšetdatori,
Datorpeles,

Printeris

AIZSARG-IERĪCES

Priekšauts;
Galvassega;

Virtuves cimdi

Aizsargbrilles;
Respirators;

Aizsargaustiņas

PAPILDUS 
INSTRUMENTI/ 

IERĪCES

Adāmmašīna;
Divrindu tapošanas 

dēlis;
Vienrindas tapotājs;
Riņķveida tapotājs;

Tosteris;
Sulu spiede;

Virtuves kombains;
Gaļas maļamā mašīna;

Blenderis;
Mikseris;

Tvaiku nosūcējs

Iedzedzināšanas ierīce;
Asināšanas iekārta;

Universālā slīpmašīna;
Lentas zāģis;

Ripzāģis;
Biezumošanas iekārta



Atbalsts un resursi jomas

pedagogiem mācību

satura un pieejas

ieviešanā



Atbalsts izglītības iestādēm
Pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešana

Dokumenti 
un materiāli

Valsts 
pamatizglītības standarts

Mācību priekšmetu 
programmu paraugi

visos mācību priekšmetos

Mācību līdzekļu paraugi

Metodiskie atbalsta materiāli
pedagogiem

Video resursi
www.youtube.com/skola2030

Digitālā mācību resursu krātuve

Cita informācija
(raksti, intervijas, konferenču video u.c.) 

E-ziņu izdevums skolām
pieteikties: www.skola2030.lv

Profesionālā 
pilnveide

Mācības 100 pilotskolu
komandām (Skola2030)

Mācības skolu vadības 
komandām

(1600 pedagogi, ne - pilotskolas)
2017.g. aug – 2019.g. dec. (LU)

Mācības pedagogiem par 
iekļaujošo izglītību

(240 pedagogi) 2018.g. okt. –
2019.g. dec. (LiepU) 

Mācības tehnoloģiju mācību 
jomas pedagogiem 

(1200 pedagogi, Skola2030)
no 2019.g. rudens

E – mācību pašmācības moduļi
no 2019.g. rudens

Informatīvi,
izglītojoši, citi pasākumi

Ieviešanas semināri:
skolām, 

kuras nav pilotskolas;

pašvaldību mācību jomu
koordinatoriem

Semināri
izglītības pārvaldēm

Projekta konferences

Citi VISC kursi

http://www.youtube.com/skola2030


Sasniedzamie rezultāti
Tehnoloģiju mācību jomā



LIELĀS IDEJAS

Standarta konstrukcija



1. Produktu, pakalpojumu, informācijas 
un vides risinājumus izstrādā dizaina 

procesā.

DIZAINA PROCESS



2. Atbilstoša, prasmīga un droša materiālu un 
izstrādes tehnoloģiju izvēle un izmantošana dod 
iespēju dizaina procesā radīt labākus produktus, 
pakalpojumus, informācijas un vides risinājumus.

PRAKTISKAIS DARBS



3.Cilvēki izstrādā produktus, pakalpojumus, 

informācijas un vides risinājumus atbilstoši 

sabiedrības vajadzībām, vēlmēm, izpratnei un 

iespējām. 

KONTEKSTS



SR ir kompleksi, formulēti no bērna 
pozīcijām, akcentējot lietpratību. 

9.klase

1.3.5. Patstāvīgi un plānveidīgi īsteno izstrādāto risinājumu atbilstoši iepriekš 
radītajam darba plānam un vērtēšanas kritērijiem, dokumentē īstenošanas 
procesu un vajadzības gadījumā  precizē vai maina materiālu izvēli, tehnikas, 
darba gaitu un pielāgo izmaiņām turpmāko darba plānu.

2.2.1. Plāno un izstrādā savas receptes ēdienam un atbilstošu nepieciešamo 
produktu daudzumu, kas paredzēts noteiktam mērķim, piemēram, svētku 
vakariņām ģimenē, saviesīgam pasākumam skolā u. tml. 



1) Atrodiet 1.2.1, 2.2.3., 2.3.3.2,  SR līnijas.

2) Vai tajā un kā ir redzama prasmju / attieksmju / 

zināšanu attīstība? 

3) Kāds piemērs ilustrē to, ka skolēns ir sasniedzis 

šādu rezultātu?

Uzdevums



Atbalsta materiāli skolotājam
Tehnoloģiju mācību jomā



• Ieteicamais laiks temata apguvei

• Temata apguves mērķis – ko mācās, kādā veidā un kāpēc 

svarīgi apgūt?

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

• Atziņas/ ziņas

• Prasmes 

• Ieradumi

• Komplekss rezultāts

Temata ietvars



• Jēdzieni

• Starppriekšmetu saikne

• Temata apguves secība:

• Metodiskie ieteikumi skolotājam

• Papildus aktivitātes

• Mācību līdzekļi:

informatīvie – izejmateriāli – papildmateriāli – piederumi/instrumenti – ierīces – aizsarglīdzekļi

Temata ietvars

I II III IV







Atbalsts skolēnam

Mācību materiāli:

• Temata atsegums;

• Vizualizācijas;

• Vingrināšanās uzdevumi;

• Stratēģija;

• Vārdnīca;

• Vērtēšana.



Temata atsegums

• Ir skaidri ieraugāmi galvenie skolēna mācīšanās 
rezultāti tematā!

• Ir ieraugāms mērķis, fokuss; tas ir vērsts uz 
būtisko, galveno tematā!

• Ir izveidots vizuāli uzskatāmi, lakoniski, skaidri!





Vizualizācijas



Vingrināšanās 
uzdevumi

• Ir SR (mērķis), ko apgūst šos uzdevumus pildot!

• Ir parādīts domāšanas dziļums, tas ir saprotams arī 
skolēnam!

• Ir atbalsta struktūra, lai skolēns varētu mācīties un 
sasniegt mērķi!

Uzdevums: Apskatīt piedāvātos paraugus un pārliecināties, 

vai tajos izpildās minētie kritēriji! Vai šādi uzdevumi varētu 

būt noderīgi temata ietvarā izvirzīto SR sasniegšanai?





Stratēģija

Padarīt mācīšanos 
apzinātu – skolēnam 
tiek dots mācību 
uzdevums, stratēģijas 
darbināšanas procesa 
apraksts konkrētā 
piemērā un 
vispārinājums, kā 
mācīšanās notiek pa 
soļiem.



Vārdnīca

Būtisko terminu skaidrojums obligātā satura 
apguvei, tos saskaņojot atbilstoši 
vecumposmiem un visām jomām. 



Vērtēšana

• Ir skaidri sasniedzamie rezultāti, ko mēra konkrētie 
uzdevumi!

• Ir iekļauti dažāda kognitīvā dziļuma uzdevumi! 

• Izvēlētie uzdevumi mēra būtiskus, nozīmīgus 
sasniedzamos rezultātus attiecībā pret Lielo ideju!

• Ir skaidri vērtēšanas kritēriji (un process)!

• Ir iespēja veikt pašnovērtējumu par tematā apgūto!





Uzdevums: Apskatīt piedāvātos paraugus un pārliecināties, 

vai tajos izpildās minētie kritēriji! Vai šādi uzdevumi varētu 

būt noderīgi temata ietvarā izvirzīto SR sasniegšanai?

• Ir skaidri sasniedzamie rezultāti, ko var vērtēt, 
izmantojot doto materiālu!

• Ir iekļauti dažāda kognitīvā dziļuma uzdevumi! 

• Izvēlētie uzdevumi mēra būtiskus, nozīmīgus 
sasniedzamos rezultātus attiecībā pret Lielo ideju un 
temata SR!

• Ir skaidri vērtēšanas kritēriji (un process)!

• Ir iespēja veikt pašnovērtējumu par tematā apgūto!



Mācību jomu koordinatoru sadarbība,

atbalstot skolotājus 

savā novadā



1.Sadalieties sava novada, pilsētas vai novadu apvienības grupās!

2. Dalieties savas jomas aktuālajos jautājumos, 

ko dzirdējāt dienas sākumā!

3. Iepazīstieties ar Skolotāja snieguma aprakstu un apspriediet, kuri

punkti, jūsuprāt, ir būtiskākie tieši jūsu novadā vai pilsētā!

15 min

SADARBĪBA SAVA NOVADA, PILSĒTAS 
VAI NOVADU APVIENĪBAS IETVAROS



SADARBĪBA SAVA NOVADA, PILSĒTAS
VAI NOVADU APVIENĪBAS IETVAROS

Apspriedieties un vienojieties par kopīgu plānu, kā sadarbojoties varat atbalstīt savus

skolotājus!

Izveidojiet plānu, atbildot uz jautājumiem:

1) ko mēs darīsim, lai atbalstītu savus skolotājus pilnveidotā mācību satura un pieejas

ieviešanā, un kāpēc? (Sadarbības mērķi)

2) kad tieši mēs to darīsim? (Kurā laikā, cik bieži?)

3) kā mēs to darīsim? (Kādā veidā, ar kādiem paņēmieniem? Kādu sistemātisku

procesu veidosim? Kāds būs pirmais solis jau tuvāko 2 nedēļu laikā?)

20 min



1. Veidojiet grupas: apvienojieties 3 pilsētu, novadu vai novadu apvienību

komandas un pārrunājiet savus plānus!

2. Klausieties un pierakstiet atgriezenisko saiti, atbildot uz jautājumiem:

1) Kas plānotajā sadarbībā savu skolotāju atbalstam, manuprāt, atzīstams

par veiksmīgu un kāpēc?

2) Ko tieši un kā es ieteiktu uzlabot!

3. Sniedziet atgriezenisko saiti; iepazīstieties ar saņemto atgriezenisko

saiti; pārrunājiet, kuri ieteikumi jums ir visnoderīgākie!

SADARBĪBA SAVA NOVADA, PILSĒTAS
VAI NOVADU APVIENĪBAS IETVAROS

20 min



REFLEKSIJA

Seminārā sasniedzamie rezultāti

• Izzināt nozīmīgākās aktualitātes mācību jomā un identificēt aktuālāko jautāj

umu saistībā ar mācību jomas saturu un pieeju.

• Novērtēt, kā atbalsta materiāli palīdz risināt jomas aktuālo jautājumu.

• Izplānot sadarbību starp mācību jomu koordinatoriem novada, pilsētas vai n

ovadu apvienības ietvaros.

• Kā man izdevās sasniegt šodienas semināra

sasniedzamos rezultātus?

• Kas no visa pieredzētā man noderēs visvairāk un kāpēc?

• Par ko vēl palikušas šaubas? Kādas man ir idejas, kā tā

varētu kliedēt?



•Izzināt nozīmīgākās aktualitātes mācību jomā un identificēt

aktuālāko jautājumu saistībā ar mācību jomas saturu un 

pieeju.

•Novērtēt, kā atbalsta materiāli palīdz risināt jomas aktuālo

jautājumu.

•Sniegt atgriezenisko saiti par mācību jomas standartu.

•Izplānot sadarbību starp mācību jomu koordinatoriem

novada, pilsētas vai novadu apvienības ietvaros.

SEMINĀRĀ SASNIEDZAMIE REZULTĀTI
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