
  

Daugavpils Būvniecības tehnikums 
  

  

  

 

Meistarklase “Mācību priekšmetu integrēšana”  

kā viens no veidiem kompetenču attīstīšanai 
  

Metodiskā izstrādne 

  

 

Pedagogi: I.Simanoviča, I.Kuņicka, N.Andrejeva 

  

Daugavpils 

     2019 



Domāsim par to, ko varam darīt jau šodien! 

 Kādas pārmaiņas īstenojamas skolā, lai skolēna 

mācīšanās rezultāts varētu būt kompetence? 

 Kā skolēni prot vienā mācību priekšmetā apgūto 

pielietot citos mācību priekšmetos? Kā ietekmē 

sasniedzamo rezultātu skolotāju sadarbība? 

 



Izglītoties nenozīmē 

piepildīt tukšu 

spaini, bet gan 

tumsā iedegt 

gaismu. 

 

             Viljams 

Batlers Jīts 
 



Izglītības principi 

Lietpratība jeb kompetence ir indivīda 

spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes 

un paust attieksmes, risinot problēmas 

mainīgās reālās dzīves situācijās.  



Eiropas ieteikuma 8 pamatkompetences 

 
Eiropas Ieteikumā iekļautas šādas 8 kompetences, kas tiek uzskatītas par neatsveramām 

personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai aktivitātei, sociālajai iekļaušanai un 

nodarbinātībai. 

 1. Saziņa dzimtajā valodā 

 2. Saziņa svešvalodās 

 3. Matemātiskā kompetence un pamatkompetences dabaszinībās un tehnoloģijās 

 4. Digitālā kompetence 

 5. Mācīšanās mācīties 

 6. Sociālā un pilsoniskā kompetence 

 7. Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība 

 8. Kultūras izpratne un izpausme 

 Šīs pamatkompetences ir savstarpēji saistītas, katrā gadījumā uzsvars ir uz kritisko 

 domāšanu, radošumu, iniciatīvu, problēmu risināšanu, riska izvērtēšanu, lēmumu 

 pieņemšanu un konstruktīvu emociju menedžmentu. 

 https://etwinning.lv/wp-content/uploads/2017/09/lv_etwinning_2014.pdf 



 Mūsdienu bērniem ir jāiemācās dzīvot pasaulē, kas 

nepārtraukti mainās, un nākotnē jābūt gataviem radīt 

līdz tam nepieredzētu ekonomisko, politisko, sociālo un 

kultūras vidi. Pašlaik Latvijas skolēniem kopumā labi 

padodas uzdevumi, kas prasa atcerēties vai rīkoties 

pazīstamās situācijās, taču trūkst iemaņu un pieredzes 

iedziļināties un apstrādāt daudzveidīgus datus, 

darboties komandā, piedāvāt risinājumus nestandarta 

situācijām, veidot sakarības starp teorētiski apgūto un 

reāli dzīvē pieredzēto, analizēt paveikto un izvirzīt 

mērķus nākamajiem darbiem. Skolēniem trūkst prasmju 

īstenot savas ieceres jaunos apstākļos. 



 Attīstīt skolēnu spēju mācīties mūža garuma, domāt un darboties 

kompleksās situācijās, dzīvot daudzveidīgā pasaulē kā aktīvam, 

atbildīgam pilsonim. 

 Skolas absolventa veiksmes atslēga ir nevis iegūto zināšanu apjoms, 

bet gan, ko viņš spēj paveikt ar savām zināšanām. 

  

Andreas Schleicher, OECD, Director for the Directorate of Education and 

Skills 

 



Kāpēc nepieciešama kompetencēs 

balstīta izglītība? 

 Sociālo un ekonomisko motīvu ietekmē, kā arī, attīstoties izglītības pētniecībai, 
pasaules valstu izglītības sistēmās arvien biežāk izmanto kompetenču apguves 
modeli. 

 Šobrīd tiek plaši atzīta nepieciešamība uzlabot skolēnu kompetenču kvalitāti un 
atbilstību pirms formālo skolas gaitu beigām, īpaši ņemot vērā augsto Eiropas 
jauniešu bezdarba līmeni. 

 Zināšanas un pamatprasmes ir nepieciešamas, taču vairs nav pietiekamas, lai 
apmierinātu šodienas sociālās prasības mūsdienu globālajā ekonomikā ar arvien 
pieaugošāku konkurenci. Pieaugoši digitalizētajā pasaulē, kur funkcionālajās 
prasmēs balstītās profesijas piedzīvo norietu, kompetencēs balstītai izglītībai ir 
īpaša nozīme. 

 Arī izglītības pētījumos, piemēram, Džona Deveja (John Dewey’s) mācīšanās 
sociālās perspektīvas un konstruktīvās mācīšanās teorijās arī uzsvērta kompetenču 
attīstība sociālās mācīšanās kontekstā, kad skolēni tiek iesaistīti aktīvā mācību 
procesā reālās dzīves situācijās. 

 



Plānošana uz kompetenci kā sasniedzamo 
rezultātu 

Kāds ir jēgpilns 
sasniedzamais 

rezultāts? 

Kā es zināšu, 
ka tas ir 

sasniegts? 

Kas man 
jādara, lai to 

sasniegtu? 

Wiggins &McTighe. Understanding by Design (1998) 



Caurviju prasmes 



KOMPETENCE KĀ MĀCĪŠANĀS REZULTĀTS 





“Es – pats” Mācās dziļi 
Izvirzīts mācīšanās mērķis; 

snieguma kritēriji  

Darbojas mainīgā 

vidē 
Mācīties 

Apzinās, kā mācās (izmanto kognetīvās 

un metakognetīvās stratēģijas) 

Saņem un dod atgriezenisko saiti; uzlabo 

savu darbību 

Analītiskā, 

kritiskā domāšana 

Analītiski 
Salīdzina, klasificē, šķiro, kategorizē. 

Spriež, saskata un veido sakarības  

Kritiski (vērtējoši) 

Skaidro, interpretē 

Argumentē, pamato, secina (vispārina) 

Izvērtē (rezultātu, procesu) 

Ideju, inovatīvu 

risinājumu 

radīšana 

Radoši 

Jautā pētnieciskus jautājumus, prognozē 

Modelē (identificē, lieto, uzlabo un rada 

modeļus) 

Veidoju, radu 

Veido pētījumus (lai pārbaudītu ideju, 

iegūtu pierādījumus) 

Rada darbību algoritmus 

Konstatē 

Tehnoloģisku risinājumu (ideju pārvēršot 

darbībā, radot alternatīvus risinājums)  

Apzinās iniciatīvas ekonomisko un sociālo 

pamatu. 

SKOLĒNA KOMPETENCES 

 



Kā skolotāji var attīstīt skolēnu 

pamatkompetences?  

 Ieteicamākās pamatkompetenču attīstīšanai ir nodrošināt 

interaktīvas mācību vides, kurā skolēni var veikt 

praktiskus pētnieciskus uzdevumus. Šādas mācību vides, 

kurās tiek veicināta sadarbība un starpdisciplināras 

mācības, papildina arī tehnoloģijas. Īpaši piemērota 

skolēnu kompetenču attīstīšanai ir mācību projektu 

metode, jo starppriekšmetu saikne veicina vienlaikus 

vairāku kompetenču attīstīšanu. 



Matemātikas joma 

 Matemātiskā pratība. Daudzveidīgās dzīves situācijās, 

jēgpilni un rūpīgi lietojot matemātikas instrumentus, veic 

aprēķinus, apstāda datus, lieto figūru īpašības; spriež 

vispārīgi un matemātiski modelē; problēmsituācijās 

izvēlās atbilstošo pieeju/stratēģiju; apzinās pierādījuma 

nepieciešamību un veido pamatotus spriedumus.  

 



Matemātiskā kompetence  

 Matemātiskā kompetence ir spēja attīstīt un piemērot matemātisko domāšanu, lai 
risinātu problēmu loku ikdienas situācijās. Par pamatu ņemot labas skaitļošanas 
iemaņas, tiek uzsvērts process un aktivitāte, kā arī zināšanas. Matemātiskā 
kompetence līdz noteiktam līmenim ietver spējas un vēlmi izmantot matemātiskās 
domāšanas veidus (loģisko un telpisko) un tās izpausmes (formulas, modeļus, 
konstrukcijas, grafikus/diagrammas). 

 Matemātikā nepieciešamās zināšanas ietver labas zināšanas par skaitļiem, 
matemātiskām vērtībām un struktūrām, pamatdarbībām un pamata paņēmieniem, 
matemātisko terminu un jēdzienu izpratni un izpratni tādos jautājumos, uz kuriem 
atbildes piedāvā matemātika. Indivīdam jābūt prasmēm izmantot vienkāršos 
matemātiskos principus un procesus ikdienā, mājās un darbā, kā arī izprast 
mainīgo savstarpējās atkarības. Indivīdam jāspēj matemātiski domāt, saprast 
matemātiskos pierādījumus, lietot matemātikas terminoloģiju un izmantot 
atbilstošus palīglīdzekļus. 

 

      https://etwinning.lv/wp-content/uploads/2017/09/lv_etwinning_2014.pdf 



Angļu valodas joma  

 Optimālajā līmenī svešvalodā skolēni saprot galveno domu sarežģītos tekstos, 

     samērā brīvi un spontāni, skaidri un detalizēti izsakās gan par konkrētiem, gan 

abstraktiem tematiem, pamato savu viedokli. 

 Augstākajā līmenī – gūst pieredzi pētniecībā, izmantojot izvēlētā virziena 

zinātnes nozaru pētniecības metodes, iedziļinās nozaru teorijā un attīsta 

nepieciešamās prasmes. Lai iegūtu augstāko līmeni, rada produktu – veic 

pētījumu, modelē, veido un vada starpdisciplināru projektu individuāli vai 

grupā. Veicot uzdevumus šajā līmenī, skolēni gatavojas studijām augstskolā.  

 



Svarīgās zināšanas, prasmes un 

attieksmes saistībā ar šo kompetenci: 

 Saziņai svešvalodās nepieciešamas vārdu krājuma, funkcionālās gramatikas un 

valodas funkciju zināšanas un izpratne par galvenajiem verbālās mijiedarbības 

un valodas diapazona veidiem. Svarīgas ir sabiedrības tradīciju zināšanas, 

valodas kultūras aspekts un mainīgums. Būtiskas prasmes saziņai svešvalodās 

ietver spējas saprast runātāja vēstījumu, sākt, uzturēt un nobeigt sarunu, 

lasīt, saprast un veidot indivīdam nepieciešamos tekstus. Indivīdam jāspēj 

pareizi izmantot palīglīdzekļus un mācīties valodas arī neformāli mūžizglītībā. 

Pozitīva attieksme ietver kultūras daudzveidības novērtējumu, kā arī interesi 

un zinātkāri par valodām un starpkultūru saziņu. 

  https://etwinning.lv/wp-

content/uploads/2017/09/lv_etwinning_2014.pdf 



 Daudzi dzimtās valodas apgūšanas aspekti darbojas arī svešvalodas apguvē. 

Papildus, protams, ir kultūras dimensija. Mēģinājums iejusties otra kultūrā – 

saprast viņa ieražas, paradumus, uzvedības modeļus un humora izjūtu, nemaz 

nerunājot par mākslu, literatūru un teātri. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc ka, 

saprotot cita cilvēka valodu un kultūru, rodas iespēja saprast, kas viņš 

patiesībā ir – bez bieži sastopamajiem stereotipiskajiem viedokļiem un 

nacionālajiem aizspriedumiem. 

 Attīstot svešvalodu kompetences, var sasniegt patiesu mācību autentiskumu. 

Valoda kļūst dzīva. Tas kļūst par reālu līdzekli reālai komunikācijai, nevis 

vienkārši uzdevumu krājums burtnīcā. Skolēniem mainās attieksme par 

svešvalodas apguvi, kad viņiem izdodas veiksmīgi komunicēt ar citiem 

jauniešiem par viņus interesējošām tēmām. 

 https://etwinning.lv/wp-

content/uploads/2017/09/lv_etwinning_2014.pdf 

 

 



Sociālā un pilsoniskā mācību joma 

 

 

  Pamatlīmenī – skolēns pēta un skaidro lokāli un globāli svarīgu 

sabiedrisku un politisku notikumu cēloņsakarības, izmantojot 

zināšanas un prasmes ekonomikā. 

  Optimālo un augsto līmeni – iespējams iegūt, padziļināti 

mācoties kādā no virzieniem  

(vēstures un humanitārās studijas); 

(vēstures un sociālās studijas); 

(sociālās un ekonomikas studijas (ekonomika, politika, tiesības 

ģeogrāfija) 



  Optimālājā līmenī – apzināti izvēlas attiecīgā virziena 

zinātņu nozari, apgūst teorētiskās zināšanas un lieto 

iegūtās prasmes problēmu risināšanā. Skaidro pasaules 

notikumu cēloņsakarības pagātnē un tagadnē, modelē 

sabiedriskus un ekonomiskus procesus, indivīda un 

sabiedrības rīcību, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību. 

 

 Augstākajā līmenī – gūst pieredzi pētniecībā. Lai iegūtu 

augstāko līmeni, rada produktu – veic pētījumu, modelē, 

veido un vada starpdisciplināru projektu individuāli vai 

grupā. (Veicot uzdevumus šajā līmenī skolēni gatavojas 

studijām augstskolā.) 



 Pēta un skaidro pasaules notikumu cēloņsakarības 

pagātnē un tagadnē. Izmantojot starpdisciplināro pieeju, 

analizē dažādas sabiedrības norises un procesus un to 

ietekmi lokālā, nacionālā un globālā līmenī. Modelē 

indivīda un sabiedrības rīcību, lai veicinātu ilgtspējīgu 

attīstību. 

Projekts Nr. 8.3.1.1./16/1/002 Kompetenču pieeja mācību saturā 











Praktiskais darbs (matemātikā):  
 “Telpiskas figūras –  egles slāņa virsmas laukuma aprēķināšana.” 

Mērķis:  Aktivizēt un paplašināt zināšanas figūras laukuma aprēķināšanai, 

saistība ar reāla procesa modeli. 

Uzdevumi: 

attīstīt sadarbības prasmi  strādājot grupā; 

nostiprināt prasmi pielietot trijstūra un trapeces laukuma 

aprēķināšanas formulas, līdzīgo figūru laukuma aprēķināšanai,  konkrētā 

situācijā; 

pilnveidot prasmi prezentēt savu darbu; 

veidot iemaņas vizualizēt matemātisko informāciju. 



Apgūstamie jēdzieni un prasmes:   

 
Trīstūra, trapeces un veidotas virsmas laukumi; līdzīgo figūru saskaitīšana un 

laukuma aprēķināšana. 

Piederumi:  

telpiskas figūras – egles modelis, rakstāmpiederumi, formulu lapa, divas A4 

darba lapas. 

Darba gaita: 

iepazīties ar ģeometriskiem figūrām, no kurām veidojas katrs norādīts slānis; 

aizpildīt tabulu; 

katra grupa izdara aprēķināšanu un tad prezentē savu viedokli citām grupām. 



Uzdevuma nosacījums 

(kopā: 18 punkti) 

Formulas, paskaidrojumi Figūrās laukuma skaitliska 

vērtība 

Raksturot figūras no kurām 

veidojas norādītais slānis  

(4 punkti)  

    

  

---------------- 

Ceturtās daļas slāņa virsmas 

laukuma aprēķināšana  

(5+4 punkti) 

Piezīme: Norādīt dažās 

iespējas (formulas) trijstūra 

laukuma apreķināšanai (četras 

formulas), izvēloties vienu 

piemērotāko aprēķiniet 

trijsturu un trapeces laukumu. 

  

Visa norādīta slāņa virsmas 

aprēķināšana  

(1+1 punkti)  

    

Izmantojot iegūto liela 

trijstūra laukumu; liela un 

maza trijstūra malu garumus, 

aprēķināt maza trijstūra 

laukumu 

(2+1 punkti) 

    

Veiksmi darbā ! 



Egles elementi:                                                                 (1.grupa) 

 

                    7cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Egles elementi: (2.grupa) 

Egles elementi (3.grupa) 

45° 

45° 
45° 45° 



Lietišķā spēle „Starptautiskā 

tirdzniecība” 

Kompetences: 

• skolēnu mācību motivācijas veicināšana; 

• dzīves prasmju apguves sekmēšana; 

• problēmu risināšanas prasme; 

• prasme uzstāties un izvērtēt savu uzstāšanos; 

• problēmu risināšanas kompetence komandā; 

• prasme pielietot starpdisciplīnu zināšanas un iemaņas. 

 



 Plānotais skolēnu sasniedzamais rezultāts: 

• meklēt un pielietot racionālākus modeļus, lai atrisinātu  ekonomikas situāciju; 

• attīstīt loģisko domāšanu, prasmes pielietot savas zināšanas, risinot praktiskus uzdevumus, 
radīt interesi par priekšmetu; 

• attīstīt saskarsmes prasmes, īstenojot spēles izvirzītos uzdevumus. 

 

 Mērķis: nostiprināt teorētiskās zināšanas praktiskajā darbībā. 

 

 Uzdevumi: 

• attīstīt prasmi strādāt, sadarboties grupā; 

• attīstīt kritisko domāšanu problēmjautājumu risināšanā; 

• veidot iemaņas vizualizēt ekonomikas priekšmeta informāciju pielietojot praktiski tās. 

 

 Apgūstamās prasmes: izglītojamā spējas kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust 
attieksmes, risinot problēmas, mainīgās reālās dzīves situācijās. 

 Apgūstamie jēdzieni: starptautiskā tirdzniecība, eksports, imports, barters, nauda, 
pieprasījums, piedāvājums, cena, izmaksas. 

 

 



Praktiskais darbs (angļu valodā) 

 Praktiskā darba mērķis: 

• izglītojamā personības izaugsmes pilnveidošana, veicinot angļu  valodas 

kompetentu lietošanu saziņā, mūžizglītībā un kultūru dialogā mūsdienu 

sabiedrībā.  

 Praktiskā darba  uzdevumi: 

• pilnveidot zināšanas par angļu valodas likumsakarībām un lietošanas funkcijām; 

• vārdu krājuma papildināšana, izmantojot to definīcijas; 

• mācīt skolēniem savstarpēji sadarboties un apspriest/analizēt/izvērtēt citu 

cilvēku viedokli/ teikto; 

• attīstīt loģisko domāšanu, prasmes pielietot savas zināšanas, risinot praktiskus 

uzdevumus, radīt interesi par priekšmetu; 

• nostiprinātas un pilnveidotas sarunvalodas prasmes. 

 Nepieciešamie mācību materiāli:  

• izstrādātas darba lapas skolēniem. 



Integrētās meistarklases 

izvērtējums 
I. Kuņicka  

I. Simanoviča 

N. Andrejeva  

 



Stundas atskaites lapas apkopojums integrētajai 
stundai matemātikā, ekonomikā un angļu valodā 

1. Vai Tev patika izvēlētā  

stundas darba forma? 
 



2. Vai es izpratu visus piedāvātos 

uzdevumus? 



3. Vai es izpratu terminus matemātikas priekšmetā ? 



4. Vai es izpratu terminus ekonomikas priekšmetā ? 



5. Vai es izpratu terminus angļu valodas priekšmetā? 



6.Piedāvātā darba forma dod iespēju:  



IZGLĪTOJAMO ATGRIEZENISKĀ SAITE  
 1. Izglītojamie kopumā apgalvoja, ka iegūtās zināšanas šajā starpdisciplīnu saitē var dot 

precīzas atbildes risinot praktiskus jautājumus ikdienā.  

2. Izglītojamie atzīmēja, ka šādi darbojoties var vieglāk izprast teorētiskos aspektus, 

darbojoties praktiski. 

3. Veicot uzdevumus grupā-komandā var attīstīt arī saskarsmes spējas. 

4. Izglītojamie ļoti ātri tika galā ar uzdevumiem ekonomikā un angļu valodā, jo praktiskā 

darbība bija aizraujoša, nesagādāja lielas grūtības gan no ekonomikas, gan no svešvalodas 

priekšmeta skatījuma. 

5. Risinot praktisko darbu matemātikā, pielietojot matemātikas aprēķinus izglītojamie 

nonāca pie loģiska sprieduma. Izglītojamie paši apgalvoja, ka šis uzdevums pēc 

sarežģītības līmeņa nebija ļoti sarežģīts. 

 



Paldies par sniegtajām atbildēm !  

 



Secinājums par novadīto un filmēto 

stundu 

 Mūsu filmētā stundā vienlaicīgi tiek attīstītas vairākas 

starpdisciplināras kompetences. Tajā skaitā – kritiskā 

domāšana, radošums, iniciatīva, problēmu risināšana, 

risku izvērtēšana, lēmumu pieņemšana un konstruktīva 

emociju vadīšana. Uzreiz tiek apgūtas daudzas prasmes. 

Galvenais, ka tās tiek sasaistītas kopā jēgpilnās ar reālo 

dzīvi saistītās tēmā. 



Paldies!    Thank you! 


