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Kompetences 
būtība

Kompetence ir vairāk nekā tikai 
zināšanas un prasmes. Tā ietver sevī 
spēju izpildīt sarežģītus uzdevumus, 

izmantojot un mobilizējot 
psiholoģiskos un sociālos resursus, 
ieskaitot prasmes, attieksmes un 

vērtības katrā konkrētā kontekstā.

Piemēram, spēja efektīvi sazināties ir 
kompetence, kas balstās indivīda 

valodiskajās zināšanās, praktiskajās 
informācijas tehnoloģiju prasmēs un 
attieksmē pret cilvēkiem, ar kuriem 

indivīds komunicē. 



Kompetencēs 
balstītās 
mācības

• koncentrējas uz to, kas skolēniem ir 
jāmācās darīt, nevis uz to, kas viņiem ir 
paredzēts mācīties zināt atsevišķu 
mācību priekšmetu ietvaros; 

• centrētas uz skolēniem un elastīgi 
pielāgojamas skolēnu, skolotāju un 
sabiedrības mainīgajām vajadzībām; 

• mācību saturam (zināšanām, 
prasmēm, attieksmēm) un videi būtu 
jābūt maksimāli tuvinātai reālās dzīves 
situācijām;

• saistās ar caurviju prasmēm, saturu no 
mācību jomām, ar vērtībām un 
tikumiem;

• aicina pilnveidot pedagogu sadarbību 
un skolu komandu sadarbību





Mācību 
satura 

organizācija

Mācību jomās skolēni apgūst 
mācību priekšmetus, kā arī 
starppriekšmetu moduļus:

veselību,

drošību,

kultūras izpratni, 

karjeras izglītību, 

tekstpratību un citus.

Sasniedzamie rezultāti 
starppriekšmetu moduļu 
apguvei iekļauti mācību jomu 
saturā.



Sociālās un pilsoniskās jomas virsuzdevumi

• Sociālās un pilsoniskās jomas saturs ir cieši saistīts ar
katra indivīda spējām saprast sabiedrību un tajā
notiekošos procesus, kā arī prasmi iekļauties un
līdzdarboties tajā.

• Apgūstot sociālās zinības un vēsturi pamatskolā,
skolēns veido savu vēsturisko un pilsonisko apziņu, kā
arī noturīgus sociālos ieradumus saziņā un saskarsmē
ar līdzcilvēkiem.

• Skolēns attīsta un skaidro savu “es”, vērojot un
līdzdarbojoties tuvējās apkārtnes sociālajā vidē;
pieņem sev un apkārtējiem ikdienas situācijās
nozīmīgus lēmumus; pēta Latvijas valstij un sabiedrībai
nozīmīgas ekonomiskās, politiskās un sabiedriskās
problēmas tagadnes un pagātnes griezumā.



Tehnoloģiju jomas virsuzdevumi
• Tehnoloģiju jomā skolēns iepazīst dažādus aspektus, kā

pasaulē rodas lietas (produkti), tās izgatavojot ar
rokām, instrumentiem, ierīcēm, iekārtām vai
automatizēti.

• Pamatskolas laikā skolēns gūst tehnoloģiju progresa
praktisku pieredzi, iesaistoties lietu (produktu) un
digitālu risinājumu tapšanā un realizēšanā, mācoties
domāt un darīt kā amatnieks, dizainers, inženieris,
programmētājs.

• Beidzot pamatskolu, skolēns spēj praktiski radīt sev un
sabiedrībai vajadzīgus produktus un digitālus
risinājumus (..) ir ieguvis vienkārša tehnoloģiska
procesa realizācijas un inženiertehnisku problēmu
risināšanas praktisku pieredzi…



Jomu standartos formulētie 
sasniedzamie rezultāti

• Veic tirgus izpēti.(T;9)
• Novērtē, pēta, apraksta dažādus dizaina risinājumus cilvēka

dzīves kvalitātes uzlabošanā un vides saudzēšanā.(T;9)
• Veido vienkāršas skices, patstāvīgi izgatavo realizējamu

tehnisko rasējumu divos skatos un citu tehnisko
dokumentāciju. (T;9)

• Analizē datus par importa un eksporta rādītājiem un
pieejamajiem resursiem, lai secinātu, kādas nozares un kāpēc
ir perspektīvas Latvijā. (T;9)

• Lieto vairāku platformu mācību procesā un sadzīvē lietotās
operētājsistēmas un lietotnes. (T;9)

• Atpazīst biežāk lietotās lietotnes un to veidoto datņu tipus,
ikonas un paplašinājumus, t.sk. mākonī. (T;9)

• Skaidro, kā zināšanas un jaunas prasmes palīdz cilvēkam sevi
pilnveidot un realizēt savas vēlmes un vajadzības ikdienā.(S;3)



Jomu standartos formulēto 
sasniedzamo rezultātu piemēri

•Salīdzina uzņēmumus un savā novadā/pilsētā, meklē
informāciju par sava novada veiksmīgiem uzņēmumiem un
stāsta par tiem. (S;6)
•Skolēni ir guvuši daudzveidīgu pieredzi piedaloties vietējas
nozīmes uzņēmējdarbības pasākumos, veic aprēķinus par
ienākumiem, izdevumiem un peļņu. (S;6.)
•Analizē faktorus, kuri ietekmē iedzīvotāju skaita izmaiņas un
darbaspēka pietiekamību nākotnē. Skaidro, kā rodas bezdarbs un
kāda ir tā ietekme individuālā un valsts līmenī. (S;6.)
•Raksturo kopējo ienākumu veidošanos tautsaimniecībā, diskutē,
kādi faktori nodrošina virzību uz augstākas pievienotās vērtības
produktu radīšanu. Skaidro, kā lēmumi par patēriņu,
uzkrājumiem un investīcijām nosaka turpmāko tautsaimniecības
attīstības gaitu. (S;6.)



Kopīgais 
karjeras 

izglītībā un 
kompetenču 

pieejā 
izglītībai

• Centrā ir skolēns un viņa vajadzības;

• Uzsvars uz vispārējo prasmju (arī
kompetenču) attīstību mūža garumā;

• Kopīgi temati un moduļi mācību
saturā atsevišķos mācību priekšmetos;

• Kopīgi pasākumi motivācijas, prasmju, 
ieradumu, zināšanu pilnveidošanai un 
nostiprināšanai, sadarbojoties 
daudziem izglītības iestādes 
pedagogiem, iesaistot ģimeni, vietējo 
kopienu un uzņēmējus;

• Karjeras izglītība dabiski un jēgpilni
integrējas uz kompetencēm balstītā
izglītībā.



PALDIES PAR 
UZMANĪBU!


