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Kursu saturs
1. Kas un kādas ir caurviju prasmes? Kā izglītības satura dokumentos formulēti 

sasniedzamie rezultāti caurviju prasmju mācīšanai skolēniem? Komplekss 
sasniedzamais rezultāts. 

2. Prasmju vērtēšana.

3. Mācību jomai specifisku prasmju plānošana un mācīšana. Produktīvs mācību 
process. Uzdevumu izvēle atbilstoši dziļas mācīšanās nepieciešamībai.

4. Vērtības un ieradumi mācību saturā. Sociāli emocionālā mācīšanās. 

5. Sadarbība kā caurviju prasme satura apguvei dažādās mācību jomās.

6. Informācijpratība, tās aktualitāte un mācīšana dažādās mācību jomās.

7. Prasmju plānošana starp dažādu jomu skolotājiem.

8. Starpdisciplināri projekti, to plānošana un realizācija mācību procesā

9. Līdzdalība kā caurviju prasme.

10. Pašvadīta mācīšanās.

Divi patstāvīgie darbi. 

1.Mācību nodarbības plāns caurviju prasmes mācīšanai konkrētā mācību jomā. 

2.Starpdisciplinārs projekts caurviju prasmju mācīšanai.

Uzdevums individuāli – sakārtot tematus secībā pēc svarīguma 
Jums (sākot ar Jums svarīgāko)!



Šodien nodarbībās

• Sarunāsimies par to, kas un kādas ir caurviju prasmes.

• Formulēsim konkrētas prasmes, kas jāiemāca 
skolēniem, akcentējot to pēctecību.

• Vienosimies, ko nozīmē komplekss sasniedzamais 
rezultāts. 

• Iegūsim idejas, kā vērtēt prasmes.

• Balstoties uz mācību stundā redzēto, iezīmēsim 
svarīgākos soļus prasmes mācīšanā.



https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/lps-videolekcija-medijpratiba.pdf

https://ec.europa.eu/epale/sites/epale/files/lps-videolekcija-medijpratiba.pdf


65% no jaunajiem cilvēkiem, kas 

šodien sāk mācīties skolā, strādās 

profesijā, kāda šodien vēl neeksistē

Realizing Human Potential in the Fourth Industrial Revolution
An Agenda for Leaders to Shape the Future of Education, Gender and Work, 

World Economic Forum, January 2017



2030. gadā

• 800 miljonus darbavietu aizstās roboti 

• Kabeļtelevīzija vairs neeksistēs

• 20% profesiju būs nepieciešamas pamatzināšanas 
programmēšanā

• 50% tradicionālās koledžas vairs neeksistēs, tā vietā dibinās 
mikro koledžas, kas piedāvās 2-4 mēnešu kursus, lai mainītu 
profesiju

• Jaunas profesijas...
... 3D printeru operatori
... 3D ēdienu pavāri....



UZDEVUMS 
INDIVIDUĀLI 

• Izlasiet vīziju!

• Atzīmējiet 3 skolēna 
rīcības/īpašības, kas 
Jums personīgi ir 
vissvarīgākās un 
kuras Jūs vēlētos 
redzēt savas skolas 
skolēnos!
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MĀCĪBU SATURA 
IZVEIDES PRINCIPI 





CAURVIJU BŪTĪBA



Caurviju prasmes (pratības) – vispārīgs/plašs
zināšanu, iemaņu un attieksmju kopums, kas
ir būtiski nepieciešams, lai veiksmīgi darbotos
mūsdienu pasaulē, izglītības un darba sfērā.

Tādas caurviju prasmes kā, piemēram, kritiskā
domāšana un problēmrisināšana, jaunrade un
uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība,
pilsoniskā līdzdalība un digitālā pratība, tiek
lietotas visās mācību un dzīves jomās.

Dēvētas arī par starpdisciplinārām, transversālām
prasmēm, arī par “21. gadsimta prasmēm”.



KĀDU VĒLAMIES KATRU SKOLĒNU



Vīzija par skolēnu

RADOŠS DARĪTĀJS
LIETPRATĒJS 
IZAUGSMĒ

PERSONĪBA AR 
PAŠAPZIŅU

ATBILDĪGS 
SABIEDRĪBAS 
DALĪBNIEKS

KĀDU VĒLAMIES KATRU SKOLĒNU



Caurviju prasmes
Kritiskā 

domāšana un 
problēm-
risināšana

Jaunrade un 
uzņēmējspēja

Pašvadīta
mācīšanās

Sadarbība Pilsoniskā 
līdzdalība

Digitālās 
prasmes



Akcentu pārbīde

• No zināšanām uz zināšanu lietošanu daudzveidīgās 
situācijās un kontekstos

• No gatavu zināšanu nodošanas un atprasīšanas uz 
sarunu, produktīviem uzdevumiem, ...

• No frontāla procesa uz sadarbību, iesaistīšanos

• No tikai summatīvās vērtēšanas uz jēgpilnu 
atgriezenisko saiti par mācīšanās procesu



Mācību saturs veidots, 

domājot par sasniedzamo rezultātu skolēnam. 

Tas veidots pēctecīgi un saskaņoti no pirmsskolas

līdz vidusskolai atbilstoši konkrētajam vecuma

posmam izvirzītajiem mērķiem un saskaņoti

vienotām lielajām idejām. 

Mērķis:

kompleksa prasme, lietpratība, pārnese.







SASNIEDZAMĀ REZULTĀTA KOMPLEKSUMS
Lielā ideja: Viela sastāv no mazām daļiņām

6. klase

1.3.2. Pamato, kādus priekšmetus var izgatavot no 

materiāla (metāls, plastmasa, koks, akmens, papīrs, māls, 

āda, audums, stikls), izmantojot dažādus informācijas 

avotus un eksperimentā pārbaudītās īpašības (blīvums, 

siltuma vadīšana, elektriskās strāvas vadīšana). 



SASNIEDZAMĀ REZULTĀTA KOMPLEKSUMS
Lielā ideja: Viela sastāv no mazām daļiņām

6. klase

1.3.2. Pamato, kādus priekšmetus var izgatavot no 

materiāla (metāls, plastmasa, koks, akmens, papīrs, māls, 

āda, audums, stikls), izmantojot dažādus informācijas 

avotus un eksperimentā pārbaudītās īpašības (blīvums, 

siltuma vadīšana, elektriskās strāvas vadīšana). 





aira.kumerdanka@lu.lv

mailto:uldis.dzerve@lu.lv

