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•Nākotnē liela daļa skolēnu strādās profesijās, kas pašlaik vēl nepastāv, un risinās 
problēmas, kuras šobrīd nav zināmas. 

•Profesijā no cilvēka sagaida ne tikai zināšanas konkrētā jomā, bet arī tādas prasmes, 
kā, piemēram, spēju sadarboties ar citiem, spēju pašam organizēt savu laiku, lietot 
digitālās tehnoloģijas, turklāt spēt arī patstāvīgi apgūt šīs jaunās iemaņas.

•Caurviju prasmes palīdz apgūt zināšanas dažādos kontekstos, izmantojot dažādus 
domāšanas un pašvadītas mācīšanās paņēmienus jeb stratēģijas.

•Caurviju prasmju izmantošana atšķirīgās mācību jomās nostiprina skolēnu spējas tās 
izmantot patstāvīgi un visdažādākās situācijās, tostarp kompleksās un neparedzamās.

•Caurviju prasmes ir būtiski nepieciešamas, lai palīdzētu skolēniem labāk un pamatīgāk 
apgūt mācību saturu un veiksmīgi darboties arvien jaunās un kompleksās situācijās, 
kā arī risināt dažādas ikdienas situācijas.

•Caurviju prasmes ir savstarpēji saistītas, un ikdienā cilvēks reti lieto tikai vienu 
nošķirtu prasmi.

•Pilnveidotajā mācību saturā Latvijā definēti sasniedzamie rezultāti skolēnam 
sešās caurviju prasmēs.



Kritiskā domāšana un 
problēmrisināšana, 
jaunrade un uzņēmējspēja

Latviešu valodas joma
Kultūras un pašizpausmes mākslā joma

Digitālā pratība Matemātikas joma
Tehnoloģiju joma

Sadarbība Dabaszinību joma

Pilsoniskā līdzdalība Sociālā un pilsoniskā joma

Pašvadīta mācīšanās Svešvalodu mācību joma



Lai attīstītu skolēnu caurviju prasmes, skolotājs 
izmanto šīs trīs darbības: 



Pašvadīta mācīšanās



Svešvalodu mācību joma

Izvēlētā caurviju prasme
Pašvadītā mācīšanās

Izvēles pamatojums:

Galvenais mērķis- veicināt skolēnu izpratni par pašvadītās mācīšanās principiem un veicināt šī 
prasmes, pašiem vadīt savu mācīšanos, attīstību. tādā veidā panākot to, ka skolēns pats prot 
vadīt savu mācīšanos, saprot ko, kāpēc un kā viņam ir jādara, lai sasniegtu mērķi.

 



Svešvalodu mācību joma
Jomas ietvaros veiktās aktivitātes, kuras 
veicinājušas pedagogu izpratni par izvēlēto 
caurviju prasmi un iespēju to realizēt mācību 
procesā. 

1) Kopīgās tikšanās (no caurviju prasmes 
izvēles un pamatojuma līdz uzdevumu 
apspriedei, kā veicas ar prasmes īstenošanu, 
kas ir uzlabojams, vai uzdevums ietver 
pašvadītās mācīšanās posmus)
2) Skolotājiem ir materiāls izskatīšanai, atziņu 
gūšanai par Pašvadīto mācīšanos (IM)
https://static1.squarespace.com/static/578397cb
725e25016e66856a/t/5f7d784ebfc9a4408a0eac
e7/1602058405589/Pasvaditas_macisanas_celv
edis.pdf

3) Ideju apmaiņa/ apspriede starp skolotājiem

Skolēniem piedāvātās aktivitātes/ uzdevumu veidi, lai sekmētu 
caurviju prasmes attīstību
1) Video pamācības noskatīšanās, savas recenzijas 
rakstīšana par filmu vai grāmatu.
2) Instagram konta veidošana par kopīgu tēmu - ceļošana 
Ventspilī.
3) Patstāvīgs darbs pie prezentācijas veidošanas par 
valsti.
4) Pašpārbaudes jautājumi darba gaitā, pašvērtējums 
rakstīšana pēc paveiktā darba.
5) Precīzi aprakstīti vērtēšanas kritēriji par veicamo darbu.
6) Tūrisma aģentūras reklāmas veidošana.
7) Patstāvīgs pētījums par interneta veikaliem un to 
piedāvājumu.
8) Ceļojuma žurnālu, kur katrs veidoja savu lapu par 
valsti, kurā aprakstīti trīs apskates objekti, izklaides 
iespēja un trīs tradicionāli ēdieni
9) Darba lapu veidošana un norādes patstāvīgai vielas 
apguvei padlet, eduspace, classroom platformās.
10) Vārdnīcas veidosāna, u.c.

https://static1.squarespace.com/static/578397cb725e25016e66856a/t/5f7d784ebfc9a4408a0eace7/1602058405589/Pasvaditas_macisanas_celvedis.pdf
https://static1.squarespace.com/static/578397cb725e25016e66856a/t/5f7d784ebfc9a4408a0eace7/1602058405589/Pasvaditas_macisanas_celvedis.pdf
https://static1.squarespace.com/static/578397cb725e25016e66856a/t/5f7d784ebfc9a4408a0eace7/1602058405589/Pasvaditas_macisanas_celvedis.pdf
https://static1.squarespace.com/static/578397cb725e25016e66856a/t/5f7d784ebfc9a4408a0eace7/1602058405589/Pasvaditas_macisanas_celvedis.pdf


Svešvalodu mācību joma
Piemērs/piemēri(apraksts): Vācu valoda
Ventspils Instagram projekts par ceļošanu
Darbības soļi:

1. Skolēni iepazīstas ar projekta konceptu

2. Katrs skolēns piedāvā vienu variantu Instagram konta nosaukumam

3. Notiek balsošana par veiksmīgāko nosaukumu

4. Tiek izveidots Instagram konts

5. Skolēni iepazīstas ar vērtēšanas kritērijiem, izprot tos

6. Katrs skolēns izvēlas nedēļu, kurā viņam jānofotografē 

attēls un jāsagatavo apraksts

7. Katrs skolēns īsteno darba uzdevumus

8. Skolēni komentē cits cita sniegumu

9. Skolēni veic pašvērtējuma uzdevumus un izvērtē paveikto 

atbilstoši kritērijiem

10. Skolotāja veic summatīvo vērtēšanu semestra noslēgumā



Svešvalodu mācību joma

Piemērs/piemēri(apraksts): Angļu valoda

Poem about spring

Motivation: listening, reading, writing

Presentation about a country



Svešvalodu mācību joma

Piemērs/piemēri(apraksts): Krievu valoda



Kritiskā domāšana un problēmrisināšana



Jaunrade un uzņēmējspēja



Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas  mācību joma

Izvēlētā caurviju prasmes

Izvēles pamatojums:
Vienojāmies strādāt pie šo prasmju attīstīšanas, jo likās, 
ka tieši mūsu jomas pārstāvētie mācību priekšmeti ir 
visatbilstošākie, lai veicinātu mērķtiecīgu informācijas 
analīzi, radītu jaunas, noderīgas idejas un mēģinātu tās 
īstenot dzīvē.



Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma
Jomas ietvaros veiktās aktivitātes, kuras 
veicinājušas pedagogu izpratni par izvēlēto 
caurviju prasmi un iespēju to realizēt mācību 
procesā. 

1) Sadarbība ar citu jomu mācību priekšmetu 
skolotājiem;
2) kopīga pārbaudes darbu veidošana;
3) piedalīšanās pieredzes apmaiņas semināros, 
vebināros, citos pasākumos;
4) stundu vērošana (mācību gada sākumā);
5)Informācija par tālākizglītības kursiem un 
semināriem.

Skolēniem piedāvātās aktivitātes/ uzdevumu veidi, lai 
sekmētu caurviju prasmes attīstību

1) lasītāju semināri (lasītāja, karte, “īsais” viedoklis;
2) teātra izrāžu vērtēšana, analizēšana ( darba 

lapas, diskusijas, recenzijas)
3) Mācīšanās ar mākslu – prasmes ( redzēšana); 

māksla, lai mācītos – zināšanas ( skatīšanās); 
māksla kā skaidrojums – attieksme (vērošana).

4) 1) Izveidotās darba lapas vietnē 
www.liveworksheets.com Veicot uzdevumus, 
skolēni analizē, vērtē, aktualizē savu pieredzi, 
pauž domas par konkrētiem jautājumiem, kas 
saistās ar apgūstamo tematu;

5) miniatūru krājums vietnē www.padlet.com Kā, 
analizējot miniatūras un radot savu tekstu, ar 
spilgtiem tēlainās izteiksmes līdzekļiem atklāt 
mazo lietu skaistumu dabā?

6) digitālā tāfele ( un citas iespējas), kur vienlaikus var 
rakstīt visi skolēni vietnē www.nearpod.com.

7) balss un video ieraksti, to montāža  teātra mākslā.

http://www.liveworksheets.com/
http://www.liveworksheets.com
http://www.padlet.com/
http://www.padlet.com
http://www.nearpod.com/
http://www.nearpod.com


Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma
Piemērs/piemēri(apraksts)
Literatūra 7. klasē 
skolēnu miniatūru krājums vietnē www.padlet.com

Temats 7.4. Daba. Kā, analizējot miniatūras un radot savu tekstu, ar spilgtiem tēlainās izteiksmes līdzekļiem 
atklāt mazo lietu skaistumu dabā?

Kad skolēni iepazinuši miniatūras žanru, lasījuši un analizējuši vairākas miniatūras, radīja savu jaunrades darbu. 
Piedāvātie temati: “Mana bērnība”, “Pandēmija”, “Aprīlis”. Darbus skolēni publicēja vietnē padlet.com, kur vareja 
lasīt un vērtēt klasesbiedru veikumu.

https://padlet.com/tirmanite10/Miniatura2021 

http://www.padlet.com/
https://padlet.com/tirmanite10/Miniatura2021


Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma

Piemērs/piemēri(apraksts)
Teātra māksla Etīde par situāciju
Skolēniem bija jāsadalās pāros un jāizdomā, jāvienojas par situāciju, kuru attēlos. Pirms tam jāizpēta ( nosūtītajās prezentācijās), kas ir etīde, 
kā tā veidojas, kāds ir katra tēla ieguldījums un loma tajā.
Nākamais darbs bija situācijas apraksts un lomu-dialogu pieraksts, kas bija ne tikai radošuma pārbaude, bet arī pareizrakstības ievērošana bija 
obligāta prasība! Nākamajā solī skolēniem bija jānofilmē savs tēls, jāsadarbojas butaforiju un tērpu izvēlē un etīdes montāžā.  Etīde kā pāra 
darba rezultāts bija jāiesūta norādītajā laikā.
 Rezultāts: skolēni veicināja sadarbības prasmes, izprata tēla nozīmi situāciju atveidē, iejutās dramaturgu, scenogrāfistu, operatoru, režisoru, 
montieru un aktieru lomā. Pilnveidoja savas datorprasmes, komunikācijas prasmes, pašvadīti mācījās, plānoja savu laiku un rēķinājās ar 
partnera laiku. Attīstīja runas prasmes un mācījās objektīvi novērtēt savu un partnera ieguldījumu. Šīs etīdes varēs izmantot kā uzskates 
materiālu teātra mākslas stundās nākamajos gados.



Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas mācību joma

Piemērs/piemēri(apraksts)
Māksla
1) Mākslas empātijas karte izstādē “Stikla balss. Sadarbība.” Uzdevuma veikšanai skolēni iepazinās ar virtuālo izstādi. Noskaidroja 
jēdzienu “empātija” un mēģināja to praktizēt ar radošām izpausmēm. Pildīja uzdevumu ar sešiem pieturpunktiem zīmēšanai, rakstīšanai 
un domāšanai par tēmām: brīvība, piederība, indivīds, pieredze, atmiņa, sadarbība. (vidusskola)

2) “Fantastiski tēli”. Iepazinās ar prezentāciju “Kam līdzinās šie tēli” un pildīja tabulu “Fantastiski tēli dažādās kultūrās”  apskatot 
piemērus prezentācijā un atbildot uz jautājumiem. Uzdevums veidots kā projekta darbs, kura noslēgumā skolēns uzzīmē savu radošo 
darbu -  komiksu, pēc sava sacerēta stāsta (pamatskola 7. Klase)



Latviešu valodas mācību joma

Izvēlētās caurviju prasmes
Kritiskā domāšana un problēmrisināšana

Mācoties izteikt/uzrakstīt savu viedokli, skolēnam ir būtiski saprast, ka 
sacītais/uzrakstītais bez argumentācijas un faktiem ir “tukšas pļāpas”. Prasme 
argumentācijai izmantot pārliecinošus faktus, ne tikai savu personisko pieredzi, kā 
arī spēja faktu materiālu atklāt un pierādīt savu nostāju ir svarīga, sākot no 
7.klases, kad sāk mācīties rakstīt viedokli, līdz pat 12.klases pārspriedumam 
noslēguma eksāmenā un visu dzīvi.



Izvēlētā caurviju prasme

Jaunrade un uzņēmējspēja

Šī prasme ir attīstāma un pilnveidojama arī latviešu valodas stundās, 
palūkojoties uz dažādiem latviešu valodas problēmjautājumiem, situācijām un 
daiļdarbiem no dažādiem skatu punktiem. Ļaut un aicināt skolēnus uzdrīkstēties 
radīt un īstenot savas radošās idejas – tāds bija viens no mūsu sākotnējiem 
mērķiem.



Latviešu valodas mācību joma
Jomas ietvaros veiktās aktivitātes, kuras veicinājušas 
pedagogu izpratni par izvēlēto caurviju prasmi un 
iespēju to realizēt mācību procesā. 

1) Caurviju prasmes izvēle un pamatojums jomas 
sanāksmē septembrī.

2) Mācību satura pārrunāšana, stundu plānošana, 
uzdevumu veidošana un stundu savstarpēja vērošana 
gan ar ģimnāzijas kolēģiem, gan citu Ventspils skolu 
(4.vsk., 6.vsk., 1.psk.) un novada skolu (Ugāles vsk., 
Piltenes psk.) latviešu valodas skolotājiem visa mācību 
gada garumā.

3) Dalīšanās ar labās prakses piemēriem oficiālajās 
jomas sanāksmēs reizi semestrī, gan pieredzes 
apmaiņas pasākumā “Lasīt=prasme”, gan pilsētas jomas 
tikšanās reizē aprīlī, gan regulāra savstarpēja saziņa, 
atbalsts, ideju apmaiņa jaunā standarta ieviešanā 7.un 
10.klasē.

4) Semināri, kursi.

Skolēniem piedāvātās aktivitātes/ uzdevumu veidi, lai sekmētu 
caurviju prasmes attīstību

1)Īsā raksta jeb viedokļa pazīmju noskaidrošana/atkārtošana, 
vingrināšanās rakstīt viedokli pāros, grupās, sava viedokļa rakstīšana 
par visdažādākajām tēmām.
2) Dažādu problēmjautājumu pārrunāšana, diskusija, savu 
risināijumu piedāvāšana.
3) Raksts par kādu aktuālu problēmjautājumu savā klasē, skolā vai 
tās apkārtnē, ņemot vērā publicistiskā stila funkcijas (informējoša, 
ietekmējoša, audzinoša, izglītojoša, popularizējoša, organizējoša) un 
atbilstošus valodas līdzekļus.
4)Sadarbība ar citu mācību priekšmetu skolotājiem, starppriekšmetu 
saikne.
Mūzika – recenzija par noskatīto mūziklu.
Datorika – online prezenācijas veidošana par izlasīto grāmatu un 
gatavošanās Lasītāju semināram,
Literatūra:

1)   iepazīšanās ar miniatūras žanru un savas miniatūras 
rakstīšana, pēc tam jaunrades darbu apkopošana un klases 
miniatūru krājuma izveidošana, nofomēšana, priekšvārda 
rakstīšana un priekšlasījums miniatūras krājuma atvēršanas 
stundā;

2)   neformālās vēstules rakstīšana Kārlēnam (novele “Nāves 
ēnā”), Billei (romans “Bille”).

Sociālās zinības – biznesa pasaku rakstīšana.



Latviešu valodas mācību joma
Valodu vērtība un apguves motivācija

1.    Atrodiet klasē 3-4 domubiedrus un pārrunājiet jautājumus!

·   Kāpēc cilvēki izvēlas mācīties valodas?

·   Kāpēc būtu jāmācās un pastāvīgi jāpilnveido latviešu valoda un citas valodas?

·   Ko nozīmē “labi zināt latviešu valodu”?

·   Kas nosaka valodas vērtību reģiona, valsts un pasaules kontekstā?

2.    Formulējiet galvenos kritērijus, pēc kuriem cilvēki izvēlas apgūt vienu vai citu valodu!

3.    Raksturojiet būtiskākos faktorus, kas veicina un kas kavē valodu apguvi!

4.    Galvenās atziņas pierakstiet kladē! 

5.    Pasāstiet par savām pārdomām un secinājumiem!



Latviešu valodas mācību joma

Kas raksturīgs preses izdevumu valodai?

1) Iepazīstieties ar informāciju norādītajās interneta adresēs!

https://satori.lv/article/prasme-ieraudzit-nemirstigas-kludas

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/vai-politiki-runa-pareiza-latviesu-valoda-aizliegtais-panemiens-peta-izteikumus.a269463/

https://www.fenikssfun.com/smiekligi/mediji-kludas-9000

2) Izpētiet viena laikraksta vai žurnāla vairākus numurus, kā Jūs vērtējat izvēlētā literatūras avota valodu! 
Uzrakstiet pāris teikumos savus secinājumus!

3)  Vai Jūs piekrītat apgalvojumam, ka neliterārās runas izplatīšanos sekmē dažādi informācijas līdzekļi? 
Kāpēc?

4) Piedāvājiet savus risinājumus, kā pasargāt latviešu valodu no nevēlamiem vārdiem, vārdu 
konstrukcijām!

https://satori.lv/article/prasme-ieraudzit-nemirstigas-kludas
https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/vai-politiki-runa-pareiza-latviesu-valoda-aizliegtais-panemiens-peta-izteikumus.a269463/
https://www.fenikssfun.com/smiekligi/mediji-kludas-9000


Latviešu valodas mācību joma

Kās jāievēro, rakstot īso rakstu jeb viedokli?

1. Izlasiet veiksmīga, labi uzrakstīta īsā raksta jeb viedokļa pazīmes!
Teksts atbilst tematam. Ir interesants, prātā paliekošs piemērs. Domas ir patstāvīgas. Domas izteiktas 
plānveidīgi. Domas ir pamatotas. Ir ievadteikums, daži teikumi galvenajā daļā un nobeigums 
(secinājums/apkopojums). Tekstā ir 50–70 vārdu. Teksts saprotams, loģisks, pabeigts. Izmantotas 
dažādas sintaktiskās konstrukcijas, dažādi teikumi pēc uzbūves. Izmantota tematam atbilstoša, 
daudzveidīga leksika. Ievērota pareizrakstība. Teksts atklāj, skaidri parāda autora attieksmi pret tematu, 
izvirzīto jautājumu. 

2. Sagrupējiet dotās pazīmes!
Saturs Uzbūve Valoda

3. Darbs pāros. Ivēlieties vienu no piedāvātajiem sakāmvārdiem un uzrakstiet viedokli par to!



Latviešu valodas mācību joma

Īsais raksts jeb viedoklis

Rakstot viedokli, atceries par 4 soļiem!
1. Jāatrod temata atslēgas vārds.
2. Pirmie 1-2 teikumi ir vispārīgi.
3. 2-3 apgalvojumi ar pamatojumu.
4. Secinājums.

 Uzraksti viedokli par apgalvojumu - par savu sapņu profesiju jāsāk domāt jau tagad!



Sadarbība



Dabaszinātņu mācību joma

Izvēlētā caurviju prasme: sadarbība



Dabaszinātņu mācību joma

Izvēles pamatojums: Sadarbība kā prasme veicinās skolēna iekļaušanos 
daudzveidīgā sabiedrībā turpmākās dzīves laikā. Skolēnam būs jāspēj komunicēt 
ar ļoti dažādiem cilvēkiem, lai sasniegtu gan savus personiskos, gan grupas 
kopējos mērķus. 



Dabaszinātņu  mācību joma
Jomas ietvaros veiktās aktivitātes, kuras 
veicinājušas pedagogu izpratni par izvēlēto 
caurviju prasmi un iespēju to realizēt mācību 
procesā. 

1) Tikšanās klātienē un attālināti jomas 
skolotājiem, lai  izvēlētos caurviju prasmi, 
kā arī lai dalītos pieredzē.

2) Sadarbība ar citu jomu skolotājiem, lai 
uzlabotu digitālo prasmi.

Skolēniem piedāvātās aktivitātes/ uzdevumu 
veidi, lai sekmētu caurviju prasmes attīstību

1) Digitālie laboratorijas darbi fizikā 
(https://phet.colorado.edu/  un 
https://ophysics.com/w.html )

2) Sugu noteicēju veidošana.
3) Plakātu veidošana 

(https://www.canva.com/lv_lv/ )
4) Klātienes nodarbībās laboratorijas darbu 

izstrāde, sadarbojoties pāros un grupās.
5) Spēles kā mācību metode.

https://phet.colorado.edu/
https://ophysics.com/w.html
https://www.canva.com/lv_lv/
















Digitālā pratība



Tehnoloģiju mācību joma

Izvēlētā caurviju prasme: digitālā pratība

Izvēles pamatojums
Galvenais uzsvars mūsu jomā likts uz digitālās pratības ieviešanu, ne tikai mūsu mācību priekšmetos, bet arī citos priekšmetos. Lai uzlabotu digitālo 
pratību skolēniem, arī skolotāji regulāri papildina savas zināšanas digitālās pratības jomā.Ieviešot jauno mācību saturu notiek regulāra sadarbība 
starp skolotājiem, gan stundu plānošanā, organizēšanā, gan vadīšanā.



Tehnoloģiju mācību joma
Jomas ietvaros veiktās aktivitātes, kuras 
veicinājušas pedagogu izpratni par izvēlēto 
caurviju prasmi un iespēju to realizēt mācību 
procesā. 

1)Sadarbība jomas ietvaros(stundu plānošana, 
vadīšana, uzdevumu veidošana, mācību satura 
izvērtēšana, kopīgu pārbaudes darbu 
veidošana)
2)Sistemātiska jomu tikšanās, lai dalītos 
pieredzē par digitālo rīku izmantošanu mācību 
procesā
3) Skolotāju tālākizglītība( digitālo prasmju 
uzlabošanai/apgūšanai)

Skolēniem piedāvātās aktivitātes/ uzdevumu 
veidi, lai sekmētu caurviju prasmes attīstību

1)Jaunu digitālo rīku/platformu apgūšana caur 
uzdevumiem(tinkercad.com, inkscape.com, 
homebyme.com, glitch.com, wordpress.com, 
programmēšanas valodas (scratch,java, 
phython), MS Teams, canva.com, google diska 
lietošana.
2)sadarbība ar citiem mācību priekšmetiem 
(latviešu valoda, dizainā un tehnoloģijās, 
matemātikā)
3) iegūto zināšanu pielietošana darbu izstrādē, 
noformēšanā jebkurā mācību priekšmetā
4) uzdevumu došana pa soļiem( produkta, 
projekta izveide)
5) mācību video(gan skolotāju veidoti, gan 
interneta vidē atrasti)



Tehnoloģiju mācību joma







Skolēnu praktiskie darbi uzturā





Pilsoniskā līdzdalība



Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Izvēlētā caurviju prasme-
 Pilsoniskā līdzdalība

Šī caurviju prasme ir izvēlēta, lai skolēni iegūtās zināšanas un sociālos, politiskos 
un ekonomiskos procesus varētu aprobēt jēgpilnā konkrētā darbībā, darbojoties 
dažādos projektos, veicot pētījumus un eksperimentējot



Sociālā un pilsoniskā mācību joma
Jomas ietvaros veiktās aktivitātes, kuras 
veicinājušas pedagogu izpratni par izvēlēto 
caurviju prasmi un iespēju to realizēt mācību 
procesā. 

1)apmeklēti Ventspils pilsētas vēstures un sociālo zinību 
jomas semināri 
2)apmeklēti kursi DemkrātiJĀ-Gudrība
3) notikusi pedagogu savstarpējā sadarbība ( 
Baltiņa-Jozus sadarbība māc. priekšmets vēsture un 
sociālās zinātnes, 10. klasei, Daliņa-Jurova, projektā- 
piedalies un veido nākotni- politisko partiju programmu 
izpēte. 
4) dalība Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas organizētajā 
pieredzes pasākumā metodisko jomu pieredzes 
apmaiņā
5) pedagogu individuāli apmeklētie kursi profesionālajai 
pilnveidei

Skolēniem piedāvātās aktivitātes/ uzdevumu veidi, lai 
sekmētu caurviju prasmes attīstību

1) dalība Demokrātijas nedēļas 2021 ietvaros eseju
konkurssā skolēniem un studentiem "Ko es darītu 16.maija 
rītā?" 

2) dalība EP Vēstnieku skolas rīkotajos pasākumos, 
tiešsaistes tikšanās ar valsts amatpersonām, nodarbība 
klasesbiedriem par vēlēšanām 

3) uzdevumi-  valsts iestāžu mājaslapu izpēte,  politisko partiju 
programmu izpēte, tuvojoties pašvaldību vēlēšanām,  
argumentētās esejas sociālo procesu izpētei, dokumentu 
izpēte, statistikas datu izpēte

6) dalība starptautiskajā projektā DigiYouth

7) dalība projektā Kurzemes Inovāciju granti studentiem 
(KInGS)

8) dalība BA TURĪBA- Uzņēmējdarbības skolas nodarbībās

9) dalība JALatvija organizētajos pasākumos, 



Sociālā un pilsoniskā mācību joma
Radošais darbs „Intervija ar pirmās Latvijas brīvvalsts  iedzīvotāju 1938.gadā. ”

 Tava intervējamā persona- Namsaimnieks Rīgā . Kāda dzimuma pārstāvis, tas tavā ziņā. 
Radošā darba mērķis:

1.     zināsiet, kādi bija svarīgākie ieguvumi un zaudējumi parlamentārisma un  autoritārā režīma laikā  Latvijas vēsturē;
2.     izskaidrosiet, kādas pārmaiņas valsts pārvaldē, ekonomikā un kultūrā tika īstenotas gan parlamentārisma, gan autoritārā režīma laikā;
3.     izskaidrosiet, kā LR pirmās brīvvalsts( 1920-1938 gadam) svarīgākie notikumi veicināt un kavēt sabiedrības attīstību Latvijā!

 
Radošā darba apraksts

1. jūs esat žurnālists, kuram ir dots uzdevums izveidot žurnāla atvērumu par LR pirmajā brīvvalsts laikā;
2. intervē vienu pirmās Latvijas brīvvalsts  iedzīvotāju, kurš dzīvojis Latvijā sākot ar 1920.gadu.



Pētnieciskais darbs- Valsts iestāžu mājaslapu izpēte

Darba mērķis- izpētīt, kāda informācija ir iegūstama, izpētot valsts iestāžu mājaslapas

Snieguma apraksts maksimālajam snieguma līmenim

Ievērota darba gaita, melnraksts nodot atbilstoši prasībām.

 Prezentācija veidota saviem vārdiem, kā arī stāstījums ir plūstošs, saviem vārdiem. 

Jūtama izpratne par tēmu, uzdoti jautājumi, izvirzītas hipotēzes. 

Secinājumos tiek veikta īsa darba analīze. Pārzin terminus. 

Pārliecinoši atbild uz jautājumiem. I

Izmantoti gan dotie, gan citi avoti



Sociālais pētījums 9. klasē par nepilngadīgo likumpārkāpumiem



Skolēnu mācību uzņēmumu produkti

     















Paldies!


