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Mācības pedagogiem, izglītības metodiķiem un izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem 

 

“Lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanas didaktiskie 
pamatprincipi” 

(54h, 72h vai 160h programma) 
 

PROGRAMMAS MĒRĶAUDITORIJA: ikviens pedagogs, kurš vēlas izprast lietpratībā balstīta mācību satura 
īstenošanas didaktiskos pamatprincipus un pilnveidot savu darbu mācību stundā, 
īstenojot lietpratībā balstītu mācību saturu, izglītības metodiķi, direktoru vietnieki 
izglītības jomā un citi interesenti. 

 
PROGRAMMAS IZVEIDES PRINCIPI:  Programma ir strukturēta secīgi trīs pakāpju moduļos, t.i., pēc 1.moduļa 

apguves interesents izvēlas, vai turpināt mācības un apgūt 2.moduli, pēc 2.moduļa 
apguves ir iespēja izvēlēties turpināt apgūt 3.moduli. 

 
MODUĻU SASNIEDZAMAIS REZULTĀTS: 

1.modulis (54h un kopumā 4 klātienes tikšanās reizes) - Kursu dalībnieki pilnveido 
profesionālās zināšanas un prasmes par lietpratībā balstīta mācību satura 
didaktiskajiem pamatprincipiem (kādēļ, ko un kā dara pedagogs savā mācību stundā un 
izglītības iestādē, lai sekmīgi īstenotu jauno mācību saturu). 
2.modulis (72h un kopumā 6 klātienes tikšanās reizes) -  Kursu dalībnieki apgūst 
nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai sniegtu atbalstu saviem kolēģiem izglītības 
iestādē un iegūtu izglītības iestādes metodiķim nepieciešamās profesionālās 
kompetences (prasme izveidot kritērijus sava mācību darba pašvērtēšanai, vērot cita 
kolēģa mācību stundas un sniegt uz izaugsmi vērstu atgriezenisko saiti, sagatavot 
iekšējās kvalitātes vērtēšanas atzinumu par vērotajām mācību stundām pie kolēģiem, 
vadīt pedagogu neformālo mācīšanās grupu izglītības iestādē). 2.moduļa apguve paredz 
vienu prakses dienu citā izglītības iestādē. 
3.modulis (160h un kopumā 10 klātienes tikšanās reizes) - Kursu dalībnieki  apgūst  
nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai spētu plānot, vadīt un izvērtēt savu un citu 
pedagogu darbu pilsētā/novadā (līderības prasmes,  pieaugušo izglītības metodes un  
pamatprincipi,  metodiskā darba funkcijas un metodes, multidisciplināru un 
starpdisciplināru mācību teorētiskie pamati, pedagogu profesionālās pilnveides kursu, 
semināru un darbnīcu izveide un vadīšana).  3.moduļa apguve paredz praksi, vadot 
pedagogu profesionālās pilnveides darbnīcu divatā. 

 
KURSU LEKTORI: 

1.modulis un 2.modulis: Iveta Dziedātāja, Ineta Lāce-Sējāne, Laura Miķelsone, 
Sanita Zveja, Andžela Sokolova, Laura Katkeviča, Baiba Pagraba, Kristīne 
Paisuma, Rolands Ozols, Nora Alksne 

 
3.modulis – asoc.prof. Karine Oganisjana (metodiskais darbs, multidisciplināras 
un starpdisciplināras mācības), Inese Paidere un Ieva Kalniņa (līderības 
prasmes), Rolands Ozols un Iveta Dziedātāja (pieaugušo izglītība, pedagogu 
profesionālās pilnveides kursu, semināru un darbnīcu izveide un vadīšana)
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1.modulis 
54h 

8 nodarbības klātienē 
 

Dalībnieki saņem apliecību 

2.modulis  
(turpinājums 1.modulim) 
72h  ( 1.modulis 54h + 18h) 

 1.modulis + 2 dienas klātienē+6h prakse 
Dalībnieki saņem apliecību 

3.modulis  
(turpinājums 2.modulim) 

160h  (1.modulis 54+2.modulis18h+88h) 
1.modulis+2.modulis + 6 dienas klātienē + 52 h 

prakse un individuālais darbs 

Dalībnieki saņem apliecību 
Mērķauditorija: 

 pedagogi, metodiķi, izglītības iestādes 
vadītāja vietnieki, izglītības iestādes vadītāji 

Mērķauditorija: 
metodiķi, izglītības iestādes vadītāja 
vietnieki, izglītības iestādes vadītāji 

Mērķauditorija: 
metodiķi, izglītības iestādes vadītāja 
vietnieki, izglītības iestādes vadītāji 

Profesionālās pilnveides apliecība par 54h 
kursu  

 

“Lietpratībā balstīta mācību satura 
īstenošanas didaktiskie 

pamatprincipi” 
noklausīšanos 

72h pedagogu profesionālās pilnveides kursu 
apliecība 

 

“Lietpratībā balstīta mācību satura 
īstenošanas didaktiskie 

pamatprincipi” 
ar ierakstu – apguvis nepieciešamās 

zināšanas un prasmes, lai veiktu darbu kā 
izglītības iestādes metodiķis 

 

160h pedagogu profesionālās pilnveides 
apliecība 

 

“Lietpratībā balstīta mācību satura 
īstenošanas didaktiskie 

pamatprincipi” 
ar ierakstu – apguvis nepieciešamās 

zināšanas un prasmes, lai veiktu darbu kā 
izglītības iestādes un novada/pilsētas 

metodiķis 

 
 

Programma tiek īstenota dažādos Latvijas reģionos: Rīgā, Mārupē, Jelgavā, Saldū, Liepājā, Daugavpilī vai jebkurā citā 
vietā pēc kursu dalībnieku, izglītības iestādes vai izglītības pārvaldes pieprasījuma. 
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Mācību maksa: 

1.modulis – 8 tikšanās reizes klātienē (54h) 
 
1. Veicot samaksu atsevišķi par vienu tikšanās reizi (divām dienām, 12h)   50.00 euro + PVN    

2. Veicot maksājumu par visiem kursiem divās daļās  90 euro + PVN x 2 

3. Veicot samaksu par visu moduli kopā (54h)   160 euro + PVN 

Pedagogiem ir iespēja  izvēlēties atsevišķu, sev interesējošu tēmu un noklausīties divu dienu kursu (atsevišķu bloku,12h), saņemot 

sertifikātu par 12h kursu noklausīšanos. Samaksa par atsevišķu bloku jeb vienu tikšanās reizi (12h) 80 euro +PVN 

2.modulis – 3 tikšanās reizes (tai skaitā 1 diena prakse) 
Samaksa par 2.moduļa 2 tikšanās reizēm: 75 euro + PVN 
 

3.modulis – 7 tikšanās reizes (tai skaitā 1 diena prakse) 
Samaksa par 3.moduļa visām tikšanās reizēm kopā: 150 euro + PVN 
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1.MODULIS -   “Lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanas didaktiskie pamatprincipi” 

54h 

NODARBĪBU SARAKSTS RĪGA MĀRUPE JELGAVA SALDUS LIEPĀJA DAUGAVPILS 
Laiks: 

Piektdienās 14.00 – 
18.00 

Sestdienās  10.00 – 
14.00 

   16.10.2019.   

   17.10.2019. 
 

  

 

1. 

29.11.2019 29.11.2019. 29.11.2019. 29.11.2019. 08.11.2019. 08.11.2019. 

30.11.2019. 30.11.2019. 30.11.2019. 30.11.2019. 09.11.2019. 09.11.2019. 

 

2. 

13.12.2019. 13.12.2019. 13.12.2019. 06.12.2019. 06.12.2019. 06.12.2019. 

14.12.2019. 14.12.2019. 14.12.2019. 07.12.2019. 07.12.2019. 07.12.2019. 

 

3. 

10.01.2020. 10.01.2020. 10.01.2020. 17.01.2020. 17.01.2020. 17.01.2020. 

11.01.2020. 11.01.2020. 11.01.2020. 18.01.2020. 18.01.2020. 18.01.2020. 

 

4. 

07.02.2020. 07.02.2020. 07.02.2020.  14.02.2020. 14.02.2020. 

08.02.2020. 08.02.2020. 08.02.2020.  15.02.2020. 15.02.2020. 
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1. MODUĻA PROGRAMMAS SATURS 

NPK Tematika Stundu skaits 

 IEVADDAĻA, PRAKTISKAIS DARBS  
 Individuālais darbs  

Programmas ievada daļa, sagatavošanās:  

6 

 - Videolekcija   “21.gadsimta prasmes 21.gadsimta mācību stundā” 2 

 - Individuāls darbs ar materiālu “Mācīšanās lietpratībai”  4 

1. 1.BLOKS 12 
1.1. Pārmaiņas izglītībā 

Lietpratībā balstīta mācību satura īstenošanas didaktiskie pamatprincipi 
 

6 

1.2. Pedagoga profesionalitāte, vadītprasme un līderība 
- Pedagogs un viņa profesionālās darbības plānošana 
- Pedagoga profesionālā uzticamības galvenie pamatprincipi, pedagoga profesijas prestižs 
 

6 

2. 2.BLOKS 12 
2.1. Mācību stundas struktūras lietpratības pieejas īstenošanai 

Didaktika, didaktiskie modeļi jeb mācību stundas struktūra 
Mācību stundu modelēšana: 9G Hantere  5E 
 

6 

2.2. Mācību stundas struktūras lietpratības pieejas īstenošanai 
Mācību stundu modelēšana: 9G Hantere  5E  Šulcs  Klafki 
 

6 

3. 3.BLOKS  12 
3.1.  Mācību uzdevumu veidošana un pielāgošana lietpratības pieejas īstenošanai 

 
 

6 

3.2. Audzināšanas un sadarbības process izglītības iestādē 6 
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Caurviju prasmes, vērtības, tikumi, audzināšana: pieejas, metodes 
Pilsoniskā audzināšana un līdzdalība 
Uzņēmība un uzņēmējspēja 
Tradicionāls, multidisciplinārs un starpdisciplinārs mācību process – kopīgais un atšķirīgais 
 

4. 4.bloks  12 
4.1. Izglītojamie ar speciālajām vajadzībām 

Darbs ar skolēniem ar speciālajām vajadzībām 
 

6 

4.2.  Pedagoga profesionālā darbība un tās izvērtēšana izglītības iestādē 
- Kvalitātes vērtēšana izglītībā 
- Mācību stundu vērošana 
- Vērtēšana mācību procesā 
- Atgriezeniskā saite 
- Metodiskais darbs 

6 

 KOPĀ 54 
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2.modulis  “Izglītības iestādes metodiķis” 
 72h  

(1.modulis 54h + 2.modulis 18h) 

NODARBĪBU 
BLOKS 

RĪGA MĀRUPE JELGAVA SALDUS LIEPĀJA DAUGAVPILS 

 
5. 
 

 
14.,15.02.2020. 

 
14.,15.02.2020. 

 
14.,15.02.2020. 

 
14.,15.02.2020. 

 
21.,22.02.2020. 

 
21.,22.02.2020. 

2. MODUĻA PROGRAMMAS SATURS 

NPK Tematika Stundu skaits 

5. 5.bloks 12 
5.1.  Pedagoga profesionālā darbība un tās izvērtēšana izglītības iestādē 

- Mācību satura plānošana izglītības iestādē; 
- Mācību un audzināšanas darba sistēmiska analīze. 

6 

5.2. Pedagoga profesionālā darbība un tās izvērtēšana izglītības iestādē 
- Pedagogu neformālās grupas vadīšana, tās darbības īstenošana; 
- Kvalitātes vērtēšanas atzinums, tā sagatavošana; 
- Starpinstitucionālā sadarbība izglītības iestādē. 
 

6 

6. 6.bloks  6 
6.1. Izglītības metodiķis, tā pienākumi, profesionālā darbība 

Prakse ar stundu vērošanu izglītības iestādē un ziņojuma sagatavošanu 
6 

 KOPĀ: 72    (54h + 18h) 
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3.modulis “Izglītības metodiķis novadā/pilsētā” 

  160h 

(1.modulis 54h + 2.modulis 18h + 88h) 

Nodarbibu bloks Vieta tiks precizēta 
7. 06.,07.03.2020 

8. 17.,18.04.2020. 

9. 08.,09.05.2020. 

10. Jūnijs 
 

3. MODUĻA PROGRAMMAS SATURS 

NPK Tematika Stundu skaits 

 Individuālais darbs ar materiāliem: 
- Mācību procesa diferenciācija, individualizācija un personalizācija; 
- Mācīšanās organizācijā; 
- Pieaugušo izglītība/Andraegoģija. 
 

16 

 Individuālais darbs un prakse pieaugušo izglītībā  
- profesionālais portfolio un tā veidošana; 
- kursu piedāvājuma izveide, konferenču/darbnīcu vadīšana. 

 

36 

7. 7.bloks 12 
7.1.  Pieaugušo izglītība  

- Izglītības metodiķis novadā un pieaugušo izglītība;  
12 
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- Neformālā izglītība pieaugušajiem; 
- Pedagogu profesionālā pilnveide; 
- Lektora personība, profesionālās darbības iezīmes; 
- Metodiskie materiāli pedagogiem, to izstrāde; 
- Darbnīcas izveide komandā. 

8. 8.bloks  12 
8.1. Metodiskais darbs   3 

8.2. Darbs ar talantīgajiem skolēniem  3 

8.3. Starpdisciplinārās mācības uzņēmības, uzņēmējspējas un radošuma attīstībai  3 

9. 9.bloks  12 
9.1. Ļoti efektīvu cilvēku 7 paradumi izglītības metodiķa personības izaugsmei 

 
12 

10. 10.bloks   
 Prakse  - 2020.gada jūnija konference par metodiskā darba aktualitātēm (darbnīcu vadīšana)  

 KOPĀ 160  
(54h + 18h + 88h) 

 

 

 

  

 

 

 

 

mailto:vitae.biedriba@gmail.com
http://www.vitae.lv/


 
 

 

Reģ. Nr: LV40008245551, Brīvības iela 58 - 513, Rīga, LV-1011, tālr.: +371 29179865 

e-pasts: vitae.biedriba@gmail.com, mājas lapa: www.vitae.lv  

 

PIETEIKŠANĀS: 

 

RĪGA       https://docs.google.com/forms/d/1-DgIQAtTcLp_N-wdJMQIUyUpXH3z-8JivcxV5iatV5k/edit   

LIEPĀJA    https://docs.google.com/forms/d/1K5DtM99WvHWQfPNlb5k1uxfZXUTzH6rVZa_q4WwutSo/edit 

DAUGAVPILS   https://docs.google.com/forms/d/1Y-S7R9-Dk0s6CqceSZwvvlSJ5poodpR9Gr6Pzh8-O9E/edit 

MĀRUPE   https://docs.google.com/forms/d/1AQdCY6GGe0Z4dw1jMmjio_gfRraO83sH5fv8Nv8_WGA/edit 

SALDUS   https://docs.google.com/forms/d/15iGFuFl0izDj7W4JLavdsym2LEKNPYZuWJJ_MhTZYdA/edit 

JELGAVA   https://docs.google.com/forms/d/1_90o_f0SAXRPGJaoFJjq7kGYquEZ8mQyITANQTP0sGg/edit 
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