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Ievads
Kas ir kompetences?

Kompetences ir „kompleksa zināšanu, prasmju, izpratnes, vērtību, attieksmes un vēlmju 
kombinācija, kas nosaka efektīvu, iederīgu cilvēka rīcību noteiktā jomā”.1 Būt kompetentam 
nozīmē būt spējīgam efektīvi izmantot zināšanu, prasmju un attieksmes kopumu, lai 
veiksmīgi reaģētu uz situāciju vai atrisinātu problēmu reālajā dzīvē. Pirmo reizi termins 
„competence” profesionālajā kontekstā tika lietots Francijā 20.gs. septiņdesmitajos 
gados, lai apzīmētu darbiniekiem nepieciešamās spējas ārpus profesionālās 
kvalifikācijas, lai efektīvi reaģētu uz dažādām situācijām darbā.2 20.gs. astoņdesmitajos 
gados dažādās valstīs sāka attīstīt uz kompetencēm balstītu pieeju profesionālajā 
izglītībā un apmācībā. Kopš tā laika kompetencēs balstītas izglītības koncepcija tiek 
attiecināta arī uz vispārējās izglītības jomu.

Pamatprasmes var tikt izprastas dažādi atkarībā no nacionālā konteksta3. Kompetences 
var būt saistītas ar mācību priekšmetu, kā arī var būt starpdisciplināras. Papildus 
nacionālajām definīcijām un ieteikumiem eksistē dažādi starptautiski kompetenču 
ieteikumi, tajā skaitā Eiropas Savienības ieteikumi par pamatprasmēm mūžizglītībā4, 
UNESCO rekomendācija5, OECD DESECO rekomendācija6, Partnerships 21 
rekomendācija7, kā arī ATC21S rekomendācija8. eTwinning atzīst gan dažādās 
starptautiskās pieejas, gan katras nacionālās rekomendācijas nozīmi valsts un kultūras 
kontekstā, tomēr atskaites punkts šajā grāmatā aplūkotajiem projektiem ir Eiropas 
Savienības koncepts.

Eiropas ieteikuma 8 pamatkompetences

Eiropas Ieteikumā9 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
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Šīs pamatkompetences ir savstarpēji saistītas, katrā gadījumā uzsvars ir uz kritisko 
domāšanu, radošumu, iniciatīvu, problēmu risināšanu, riska izvērtēšanu, lēmumu 
pieņemšanu un konstruktīvu emociju menedžmentu.

Šīs grāmatas nodaļās dota katras minētās kompetences definīcija un demonstrēti divi 
vai trīs eTwinning projektu paraugi, kur video vai citā medijā atainots, kā skolotāji un 
skolēni strādāja pie konkrētās kompetences attīstīšanas savā eTwinning darbā. 

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. 

Kā uz kompetencēs balstītas izglītības nepieciešamību reaģē izglītības sistēmas?

Lielākā daļa ES valstu pēdējās desmitgades laikā nacionālajos izglītības standartos vai 
citos obligāto izglītību regulējošajos dokumentos ieviesušas pamatkompetenču un 
mācību rezultāta koncepciju. Piemēram, nesen reformas, kas attiecas uz pamatprasmju 
attīstīšanu valstiskā līmenī, notikušas Beļģijā, Francijā, Somijā, Zviedrijā, Portugālē un 
Maltā10. Tādās valstīs kā Somija un Zviedrija, kur kompetencēs balstīta pieeja ieviesta 
kopš 20.gs. deviņdesmito gadu vidus, nesen notika izglītības reforma, kur atkārtoti 
uzsvērts pamatkompetenču nozīmīgums nacionālajā mācību programmā, kas jāievieš 
tuvākajā nākotnē. Tomēr joprojām reti sastopamas kompleksās pieejas, kur vienlaicīgi 
tiek reformētas skolotāju apmācības, skolēnu novērtēšana, mācību resursi un skolu 
darba organizācija. Ir acīmredzama šāda holistiska un sasaistīta pieeja, lai efektīvi 
ieviestu kompetencēs balstītu izglītību. 

Pamatkompetenču ieviešana skolās nav tikai to norādīšana izglītības standartā, bet arī 
atbilstošu struktūru un mācību metožu ieviešana. Ņemot vērtā kompetencēs balstītas 
izglītības starpdisciplināro raksturu, lai nodrošināt starppriekšmetu saikni, darbs jāplāno 
visas skolas līmenī.

S K O L Ē N U  K O M P E T E N Č U  P I L N V E I D E  e T w i n n i n g  P R O J E K T O S
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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. Tieši tādēļ 
eTwinning projekti var būt veiksmīgs skolēnu kompetenču attīstīšanas veids. Lai gan 
iesaistīšanās projektos veicina skolēnu pašu aktīvu un atbildīgu attieksmi pret zināšanu 
apguvi, tomēr nepieciešama skolotāja vadība un precīzas instrukcijas. Skolēniem īpaši 
svarīgs ir atbalsts neatkarīgas mācīšanās prasmes attīstīšanā kompetencē „mācīšanās 
mācīties”. Skolām jāņem vērā skolēnu sociālā un emocionālā labklājība, jāļauj skolēniem 
pašiem vadīt savu mācību procesu.

Ceram, ka turpmākie piemēri ilustrēs, kā eTwinning projekti veicinājuši skolēnu 
kompetenču attīstīšanu, kā arī iedvesmos vēl vairāk skolotāju iesaistīties sadarbības 
projektos, kas pilnveido skolēnu mācīšanos.

1   Hoskins, B & Deakin Crick R., (2010) Competences for Learning to Learn and Active Citizenship: different 

currencies or two sides of the same coin? European Journal of Education, Vol. 45, Number 1, March. 
2   Legendre Marie-Françoise (2008). «La notion de compétence au coeur des réformes curriculaires :  

Effet de mode ou moteur de changements en profondeur?»
3   Lai rastu detalizētu aprakstu, kā Eiropas Savienības valstis definē un ievieš pamatprasmes savās izglītības 

sistēmās, skatiet Eurydice ziņojumu Pamatprasmju attīstīšana Eiropas skolās, kā arī KeyCoNet (Eiropas 

politikas tīkls par pamatprasmēm skolu izglītībā) nacionālo ziņojumu un gadījumu izpētes krājumā.
4   Pieejams šeit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=lv
5   Pieejams šeit: http://www.unesco.org/education/pdf/15_62.pdf 
6   Pieejams šeit: http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/

DEFINĪCIJAandselectionofcompetenciesdeseco.htm
7   Skatīt: www.p21.org 
8   Skatīt: http://www.atc21s.org
9   Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums 2006/962/EK (2006. gada 18. decembris) par 

pamatprasmēm mūžizglītībā, pieejams šeit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lv/TXT/

PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=lv
10   Pilns nacionālo izglītības reformu saraksts apskatāms KeyCoNet ES pārskatā. Attiecīgo valstu informācija 

pieejama: http://keyconet.eun.org/project-results.
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saziņa dzimtajā 
valodā
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Friends Fur-ever
Projekta mērķis ir jautri un interesanti izzināt suņus kā cilvēku draugus, balstoties uz 
Hovarda Gardnera (Howard Gardner) emocionālās inteliģences teoriju.

Saziņa dzimtajā valodā ir spēja izteikt un interpretēt jēdzienus, domas, jūtas, faktus 
un viedokli gan mutiski, gan rakstiski (klausīšanās, runāšana, lasīšana un rakstīšana), 
un atbilstošā un radošā veidā lingvistiski pilnvērtīgi iekļauties sociālajā un kultūras 
kontekstā – izglītībā un apmācībā, darbā, mājās un brīvajā laikā. 

Svarīgās zināšanas, prasmes un attieksme saistībā ar šo prasmi:

Saziņas prasmes pamatā ir dzimtās valodas apguve, kas ir nesaraujami saistīta ar indivīda 
izziņas spēju attīstību interpretēt pasauli un saistīt sevi ar citiem. Saziņai dzimtajā 
valodā indivīdam nepieciešamas vārdu krājuma, funkcionālās gramatikas un valodas 
funkciju zināšanas. Tas ietver izpratni par verbālās mijiedarbības galvenajiem veidiem, 
literāro un neliterāro tekstu specifiku, dažādu valodas stilu un diapazonu galvenajām 
īpašībām un valodas un saziņas daudzveidību dažādos kontekstos. Indivīdam jāspēj 
sazināties mutiski un rakstiski dažādās saziņas situācijās un pārvaldīt un piemērot savu 
saziņu situācijas prasībām. Šī prasme ietver arī spējas noteikt dažādu veidu tekstu 
atšķirības un lietot tos, meklēt un apstrādāt informāciju, izmantot palīglīdzekļus, 
pārliecinoši un atbilstīgi kontekstam formulēt un izteikt savus mutiskos un rakstiskos 
argumentus. Pozitīva attieksme pret saziņu dzimtajā valodā ietver atvērtību kritiskam 
un konstruktīvam dialogam, vēlmi sasniegt un novērtēt estētisko vērtību un interesi 
mijiedarboties ar citiem. Tas nozīmē izpratni par valodas ietekmi uz citiem, kā arī 
izpratni par nepieciešamību saprast un lietot valodu pozitīvi un sociāli atbildīgi.

http://youtu.be/LlVnLinmwk8  |   http://youtu.be/YFZMiEJqgtk
Video par projektu ar skolotāju un skolēnu intervijām:

Saite uz projektu:  www.etwinning.net/lv/pub/profile.cfm?f=2&l=lv&n=68520 

Projekta sagatave:  www.etwinning.net/lv/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=921&klang=lv&lang=lv

R A K S T U R Ī G Ā K I E  P R O J E K T I

D E F I N Ī C I J A

„Es nedomāju, ka varu nosaukt savu mīļāko 
aktivitāti, jo man patika visas”

Andreija Ungureanu 
(Andrei Ungureanu) no Rumānijas

„Skolēni pat nenojauta, ka viņi mācījās visos 
priekšmetos”

Maurīna (Maureen), sākumskolas
skolotāja no Lielbritānijas 

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/friends_fur_ever  
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Bookraft
„Skolu bibliotekāri sadarbojās ar skolotājiem Polijā, Kiprā un Grieķijā, lai ar darbiem un 
radošām aktivitātēm veicinātu skolēnu interesi par grāmatām.”

„Mēs pavadījām daudz laika skolas 
bibliotēkā, kur mēs iemācījāmies 
daudz jaunu un tradicionālu lietu.” 

Skolēns no Polijas

„Sadarbība un saziņa ar mūsu Polijas draugiem 
bija izcila, mēs ļoti labi viens otru sapratām.” 

Kornēlija Melcu (Cornelia Melcu), 
skolotāja no Rumānijas

R A K S T U R Ī G Ā K I E  P R O J E K T I

Twinnies around the world
„Projekta mērķis ir veidot stāstu, ko kopā raksta visu partnerskolu skolēni. Katrai skolai ir 
jāraksta sava daļa stāstam, kas norisinās viņu valstī, parādot galvenos varoņus slavenu 
vietu un apskates objektu tuvumā, noteiktās pilsētās, ēdot tradicionālos ēdienus, 
spēlējot tradicionālās spēles un tā tālāk. Stāsts jāraksta angļu valodā.”

Projekta sagatave:  www.etwinning.net/lv/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=661&klang=lv&lang=lv

Projekta sagatave:  www.etwinning.net/lv/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=801&klang=lv&lang=lv

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/bookraft 

Video par projektu ar skolotāju un skolēnu intervijām: 
http://youtu.be/2z_CdUjOfBQ

Emuārs:  http://twinnies2010.blogspot.be/

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/twinnies_around_the_world

Skolotāja intervija:  http://youtu.be/b61fi7UkLWc 

Saite uz projektu:  www.etwinning.net/lv/pub/connect/browse_people_
schools_and_pro/profile.cfm?f=2&l=lv&n=33902

Saite uz projektu:  www.etwinning.net/lv/pub/profile.
cfm?f=2&l=lv&n=28256
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Ekspertu vērtējums

Komunikācija – spēja sazināties, paust attieksmi, izskaidrot un aprakstīt pasauli mums 
apkārt – sākas jau piedzimšanas brīdī. Mums pieaugot un apgūstot runas prasmes, 
mūsu spēja saprast pasauli pieaug – jo plašāks ir mūsu vārdu krājums, jo labāk mēs 
esam spējīgi vārdos izteikt ļoti sarežģītas un abstraktas domas un jūtas, jo labāk mēs 
varam veidot un ietekmēt pasauli. Šī saziņa, protams, sākas ar mūsu dzimtās valodas 
zināšanām un izpratni, kas, protams, ir cieši saistīts ar lasītprasmi tās plašākajā nozīmē.

Tāpēc ir tik svarīgi attīstīt šo prasmi, sākot jau ļoti agrā vecumā un turpinot visā 
formālās izglītības ceļā un arī pēc tam. Vitgenšteins (Wittgenstein), izcilais lingvistiskas 
filozofs, ir teicis „manas valodas robežas ir manas pasaules robežas” (Tractatus Logico-
Philosophicus). Ja man pietrūkst vārdu, lai izteiktu savas domas un jūtas, tad es esmu 
ierobežots iespējās izprast savu pasauli. Mūsdienās tas ir vēl svarīgāk, kad pasaulē valda 
ātra komunikācija, virspusēja analīze, trīs minūšu informācijas kumosi.

Trīs projekti, kas izcelti pie šīs kompetences, nodrošina izcilus piemērus, kā runas 
attīstība var tikt skatīta īpašā veidā, kas nodrošina saistošus un aizraujošus dzimtās 
valodas apguves līdzekļus. Divi sākumskolas līmeņa projekti apskata ļoti atšķirīgas 
tēmas, taču tiem ir vairākas kopīgas iezīmes. Abos projektos ļoti svarīgi bija rakstveida 
un mutiskie uzdevumi dzimtajā valodā. Abas tēmas bija izraudzītas skolēnu diskusijās, 
tāpēc tās bija bērniem tuvas. Īpaši projektā Friends Fur Ever skolotāji novēroja, ka, stāstot 
par mājdzīvniekiem, bērni var pastāstīt par savām jūtām dažādās situācijās, piemēram, 
smagu zaudējumu gadījumos, kas diez vai notiktu, ja šī tēma tiktu skatīta nepastarpināti. 
Savukārt projektā Twinnies Around the World jaunākā skolas vecuma bērni attīstīja savas 
dzimtās valodas kompetences, pielietojot stāstīšanas metodi.

Šīs sadaļas trešais projekts Bookraft šķiet iedvesmojošs, jo skolēniem ne tikai bija jālasa 
klasiskie literārie darbi, bet arī tie jāinterpretē teātrī, dziesmās un mākslas darbos. Šis 
projekts „atdzīvināja” vārdus, tekstu un izteiksmi, padziļināja rakstītā vārda izpratni un 
izrunātā vārda spēka apjausmu.

Ir pamatots iemesls saziņu dzimtajā valodā minēt kā pirmo kompetenci, jo tā kalpo par 
pamatu visai mācīšanās un zināšanu gūšanas pieredzei. Papildus tam, kā šī kompetence 
izpaužas šajā sadaļā minētajos projektos, ir svarīgi pieminēt arī, kādā līmenī tā paceļ citas 
prasmes, piemēram, skolēnu radošuma izpausmes, kritisko domāšanu un komandas 
darbu. eTwinning projekts nodrošina būtisku un jēgpilnu skolēnu kompetenču 
attīstību tā, ka tā ir gan atbilstoša, gan nozīmīga pašiem skolēniem. 

A N N E  G I L L E R A N A  –  V E C Ā K Ā  P E D A G O Ģ I S K Ā  E K S P E R T E
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saziņa 
svešvalodās



Euroguide
„Euroguide ir daudzpusējs Comenius projekts, kura mērķis ir visu iesaistīto dalībnieku 
komunikācijas un sociālo prasmju attīstīšana un nostiprināšana. Nodibinot divu gadu 
partnerību, vēlējamies dot saviem skolēniem iespēju iesaistīties starptautiskā projektā, 
kur viņi, sadarbojoties un apmainoties ar idejām, var atklāt Eiropas pilsētu un reģionu 
dažādību un atšķirības. Mūsu galvenais nolūks bija cieņpilni un aizraujoši uzzināt vairāk 
vienam par otra kultūru un sabiedrību, piedāvājot jauniešiem dažādas aktivitātes.”

Saziņai svešvalodās un saziņai dzimtajā valodā ir kopīgi galveno prasmju aspekti: 
tā balstās uz spēju saprast, izteikt un interpretēt jēdzienus, domas, jūtas, faktus un 
viedokļus gan mutiski, gan rakstiski (klausīšanās, runāšana, lasīšana un rakstīšana) 
attiecīgajā sociālā un kultūras konteksta diapazonā – izglītībā un apmācībā, darbā, 
mājās, brīvajā laikā – saskaņā ar indivīda vēlmēm vai vajadzībām. Saziņai svešvalodās 
nepieciešamas arī tādas prasmes kā informācijas atlase un starpkultūru izpratne. 
Indivīda prasmju līmenis ir atšķirīgs četros aspektos (klausīšanās, runāšanas, lasīšanas 
un rakstīšanas), kā arī atšķirīgs dažādām valodām un atkarīgs no indivīda iepriekšējās 
sociālās un kultūras pieredzes, vides vajadzībām un/vai interesēm.

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.

Saite uz projektu:  www.etwinning.net/lv/pub/profile.
cfm?f=2&l=lv&n=62028 

Projekta sagatave:  www.etwinning.net/lv/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1101&klang=lv&lang=lv

R A K S T U R Ī G Ā K I E  P R O J E K T I

D E F I N Ī C I J A

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/euroguide

„Es noteikti uzlaboju savas angļu valodas prasmes”
Serēna (Serena) no Itālijas
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„eTwinning ir iespēja iepazīties ar cilvēkiem un uzlabot angļu valodas iemaņas (..) tas liek 
sarunāties angliski. Manuprāt, ir skaisti satikt jaunas kultūras un cilvēkus.” 

Ksavjērs (Xavier) no Spānijas

R A K S T U R Ī G Ā K I E  P R O J E K T I

Moi, toi, lettres à nous
Šajā projektā vēlējāmies uzrakstīt epistolāru (vēstuļu) romānu, kurā skolēni raksta 
vēstules un atbildes uz savu Eiropas biedru vēstulēm. Tās tiek rakstītas par skolēniem 
kopīgām tēmām. Rakstītais saturs tiek ilustrēts ar video un foto.

Projekta sagatave:  www.etwinning.net/lv/pub/collaborate/kits/
detail.cfm?id=1106&klang=lv&lang=lv

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/moi_toi_lettres_a_nous

Saite uz projektu:  www.etwinning.net/lv/pub/profile.
cfm?f=2&l=lv&n=86896
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Ekspertu vērtējums

Kā jau minēts šīs sadaļas ievadā, 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.

Euroguide nodrošina lielisku rīku, lai skolēni izveidotu šo atšķirīgo ceļvedi. Ceļvedi, 
ko rakstījuši tīņi citiem tīņiem, iepazīstinot ar savas valsts kultūras un sociālajiem 
aspektiem, kas ir saistoši šai vecuma grupai. Šajā projektā skolēniem bija īpaša iespēja 
apciemot vienam otra skolas, satikties personīgi, kas darbam piešķīra īpašu dimensiju.

Otrs projekts – Moi, toi, lettres à nous – sākās ar daudz personiskāku sadarbību. Skolēni 
jau no paša sākuma strādāja pa pāriem ar partnerskolas bērniem, sarakstoties izvēlētajā 
svešvalodā, šoreiz – franču. Sarakstei attīstoties, vēstuļu temati kļuva arvien personiskāki, 
atklājot jauniešu cerības un sapņus.

Man šie abi projekti atklāj, ka, 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.

A N N E  G I L L E R A N A  –  V E C Ā K Ā  P E D A G O Ģ I S K Ā  E K S P E R T E
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matemātiskā 
kompetence un 

pamatkompetences 
dabaszinībās un 

tehnologijās˛



A. 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).

B. Kompetence dabaszinībās attiecas uz spēju un vēlmi izmantot zināšanu un metožu 
kopumu, ko izmanto dabas izskaidrošanai, lai izprastu jautājumus un izdarītu uz 
pierādījumiem balstītus secinājumus.

Tehnoloģiskā kompetence uzskata par zināšanu un metožu izmantojumu, reaģējot uz 
noteiktām cilvēku vēlmēm vai vajadzībām. 

Kompetence dabaszinībās un tehnoloģijās ietver izpratni par cilvēku darbības radītām 
izmaiņām un individuālu pilsonisko atbildību.

A. 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.

B. Svarīgās zināšanas dabaszinībās un tehnoloģijās ietver dabas pasaules principus, 
fundamentālos zinātniskos jēdzienus, principus un metodes, tehnoloģijas un to 
produktus un procesus, kā arī izpratni par zinātnes un tehnoloģiju ietekmi uz dabas 
pasauli. Pēc tam šīm kompetencēm būtu jādod indivīdam iespēja labāk izprast 
zinātnes izmantojuma un tehnoloģiju priekšrocības, ierobežojumus un zinātnes 
teoriju riskus sabiedrībā kopumā (saistībā ar lēmumu pieņemšanu, vērtībām, morāles 
jautājumiem, kultūru utt.). Prasmes ietver spēju lietot un rīkoties ar tehnoloģiskajiem 
instrumentiem un iekārtām, kā arī ar zinātniskajiem datiem, lai uz pierādījumu pamata 
sasniegtu mērķi, pieņemtu lēmumu vai izdarītu secinājumu. Indivīdam arī jāatpazīst 
zinātnisko pētījumu būtiskie raksturlielumi un jābūt spējīgam runāt par secinājumiem 
un pamatojumu, saskaņā ar kuriem tie izdarīti.

D E F I N Ī C I J A
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„Es vēlētos, kaut man būtu bijušas tik izklaidējošas matemātikas nodarbības, kad es gāju skolā. 
Šis ir ļoti radošs veids, kā apskatīt matemātiskas problēmas, sasaistot tās ar reālās dzīves 
piemēriem, kas no sākuma varētu šķist tikpat saistīti ar matemātiku kā kulinārija un liriskā 
dzeja.”  Eiropas žūrija

R A K S T U R Ī G Ā K I E  P R O J E K T I

SOHO (Sunspots Online  
Helios Observatory)

A Taste of Maths (ATOM)

Astronomijas projekts par saules plankumu novērojumiem dažādās vietās Eiropā, lai 
slikti laikapstākļi netraucētu uzņemt labus attēlus. Skolēni guva zināšanas par Sauli kā 
zvaigzni un mūsu Saules sistēmas centru.

Projekts paredzēts 12-16 gadus veciem skolēniem. Darba valoda – angļu. Projekta 
ilgums ir seši mēneši. Projekta mērķis bija paaugstināt skolēnu motivāciju un interesi par 
matemātiku, stimulēt viņu pētnieku garu un zinātkāri, kombinējot parasto matemātikas 
mācību programmas saturu ar ikdienu dažādās Eiropas vietās, matemātisko jēdzienu 
atspoguļojumam izmantojot konkrētus objektus. Projekts veicina savstarpējo izpratni, 
iegūstot zināšanas par partneru valstu vēsturi un kultūru.

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/soho

Saite uz projektu:  www.etwinning.net/lv/pub/profile.
cfm?f=2&l=lv&n=3273

Saite uz projektu:   www.etwinning.net/lv/pub/profile.
cfm?f=2&l=lv&n=38463 

Video par projektu:  http://youtu.be/zdsW_pk_uCQ 

Video par projektu:  http://youtu.be/a0irY9WP5ME

„Projekts ir labi strukturēts un atspoguļo partneru kopīgas plānošanas procesu. Var pieminēt 
vēl daudzus citus pozitīvus aspektus: skolēnu pašrefleksijas iespēja, sasaiste ar mācību plānu 
un projekta popularizēšana ar emuāra palīdzību.”  Eiropas žūrija

Projekta sagatave:  www.etwinning.net/lv/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=741&klang=lv&lang=lv

„Mēs uzzinājām, kā atpazīt 
matemātiku kokā vai baznīcā”

Mācās Itālijā

Emuārs:  http://atasteofmaths.blogspot.be/ 

„Galvenais projekta uzdevums bija parādīt skolēniem, ka 
matemātika ir kas vairāk par garlaicīgu grāmatu un var 
būt radošuma pilna”  
Matemātikas skolotāja no Itālijas
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Ekspertu vērtējums

Šīs divas kompetences formālajā izglītībā bieži vien sastop vislielāko skolēnu, īpaši 
meiteņu, pretestību. Taču tieši tās ir pamats mūsu inženierijai, tehnoloģijām, komerciālai 
un ražošanas attīstībai. Runājot par daudz vienkāršākām lietām, – nepieciešamība 
rēķināt ir skarbs ikdienas ierobežojums iepērkoties, plānojot budžetu, vienkāršai naudas 
pārvaldībai. Ikdienu ierobežo arī nespēja saprast vienkāršus zinātniskus jēdzienus, 
piemēram, nesaprotot, kā mājās darbojas elektrība vai kāpēc ūdens ir tik vērtīgs resurss. 
Šo divu prasmju izkopšana var palīdzēt skolēniem rast padziļinātu izpratni par vidi, kurā 
viņi dzīvo, kā arī par rēķināšanas ietekmi uz ikdienas dzīvi.

Es vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka šīs sadaļas projektu piemēri ataino mācību sasaisti 
ar konkrēto un reālo. Piemēram, projekts ATOM, kurā matemātika tiek apskatīta 
neskaitāmos veidos, sākot no iepazīšanās ar Fibonači skaitļiem un virknēs balstītu 
dzejoļu radīšanas līdz par daļskaitļu „medībām” tīmeklī. Tāpat skolēni apskatīja, kā it 
visur var saskatīt matemātiku – priekšmetos, ēkās, kokos, baznīcās, logos, visuresošajos 
modeļos.

Projektā SOHO skolēni darbojās praktiski – mērīja saules plankumus, mēģināja izsekot 
to parādīšanās ietekmei uz vietējo vidi utt. Papildu šādām aktivitātēm projekts 
skolēnus tuvināja arī ar praktiskās zinātnes pasaulei – klasēs tika organizētas tiešsaistes 
video konferences ar praktizējošiem nozares ekspertiem. Skolēniem bija reta iespēja 
neformālā gaisotnē tiešsaistē sazināties ar īstiem zinātniekiem. 

Vislabāk šajos divos projektos man patīk, ka tiek noņemti aizspriedumi no divām jomām, 
pret kurām skolēniem visbiežāk izveidojas psiholoģiskā pretestība. Šie projekti apskata 
tēmas, ļaujot skolēniem saskatīt realitāti, saprast un izbaudīt zināšanu padziļināšanos, 
novērojumu un analīzes spēju, kompetenču attīstību.

A N N E  G I L L E R A N A  –  V E C Ā K Ā  P E D A G O Ģ I S K Ā  E K S P E R T E

SOHO (Sunspots Online  
Helios Observatory)
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digitālā 
kompetence



Digitālā kompetence ietver pārliecinošu un kritisku informācijas sabiedrības 
tehnoloģiju (IST) izmantojumu darbā, brīvajā laikā un saziņā. Tas ir sasaistīts ar pamata 
IKT iemaņām: datoru lietošana, lai iegūtu, novērtētu, saglabātu, radītu, demonstrētu un 
apmainītos ar informāciju, kā arī komunikācija un sadarbība tiešsaistē, internetā. 

Svarīgās zināšanas, prasmes un attieksmes saistībā ar šo kompetenci:

Digitālai kompetencei nepieciešama pamatīga izpratne un zināšanas par IST lietojumu, 
lomu un iespējām ikdienas situācijās: personīgajai, sociālajai dzīvei, kā arī darbam. Tā 
ietver tādas galvenās datoru izmantojuma jomas kā teksta apstrāde, izklājlapas, datu 
bāzes, informācijas uzglabāšana un vadība, kā arī izpratni par interneta un saziņas 
iespējām un potenciālo risku, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus (e-pastu, 
tīkla rīkus) darbam, atpūtai, informācijas pārraidei un sadarbībai tīklā, mācībām un 
pētījumiem. Indivīdam jāizprot, kā IST var veicināt radošu pieeju un inovāciju, un 
jāapzinās arī ar pieejamo informāciju saistītos derīguma un ticamības aspektus, ar IST 
interaktīvo lietojumu saistītos juridiskos un ētikas principus.

Nepieciešamās prasmes ietver: spēju meklēt, savākt un apstrādāt informāciju un 
izmantot to kritiski un sistemātiski, novērtējot tās atbilstību un atšķirot reālo no virtuālā, 
vienlaikus apzinoties to saikni. Indivīdam jābūt prasmēm izmantot rīkus, lai radītu, 
prezentētu un saprastu sarežģītu informāciju, un spējai piekļūt, meklēt un izmantot 
interneta pakalpojumus. Indivīdam arī jāspēj lietot IST, lai veicinātu kritisku domāšanu, 
radošu pieeju un inovāciju.

IST izmantošanai nepieciešama kritiska un pārdomāta attieksme pret pieejamo 
informāciju un atbildīga interaktīvo plašsaziņas līdzekļu izmantošana. Interese 
sabiedriskā un/vai profesionālā nolūkā līdzdarboties kopienās un sociālajos tīklos arī 
veicina šo kompetenci.

D E F I N Ī C I J A

Talking pictures
Mūsu skolēniem ir iespēja pamanīt līdzības un atšķirības mūsu kultūrās, lietojot attēlus 
un veidojot dialogu starp dalībvalstīm.

Saite uz projektu:  www.etwinning.net/lv/pub/profile.
cfm?f=2&l=lv&n=90487

Projekta sagatave:  www.etwinning.net/lv/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1110&klang=lv&lang=lv

R A K S T U R Ī G Ā K I E  P R O J E K T I

„Projektā, ņemot vērā skolēnu vecumu, ļoti veiksmīgi izvēlēta tēma, kā arī ļoti labi organizētas 
un plānotas sadarbību rosinošās un radošās aktivitātes (piemēram, kopīgi veidotais stāsts ar 
ceļa zīmēm no dažādām valstīm, IKT lietošana)”  Eiropas žūrija
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R A K S T U R Ī G Ā K I E  P R O J E K T I

Stories in History
Mūsu projekta pamattēma ir vēsture. Koncentrējāmies uz mazu bērnu pieredzi Otrā 
pasaules kara laikā. Mūsu skolēni sazinājās angļu valodā, lietoja IKT rīkus, lai apmainītos 
un koplietotu dokumentus, lai savstarpēji sarakstītos un sarunātos (tērzētavas, e-pastus, 
u.c.). Turpmāk viņi spēs izdomāt radošus veidus, kā strādāt kopā.

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/stories_in_history

Saite uz projektu:  www.etwinning.net/lv/pub/profile.
cfm?f=2&l=lv&n=86101

           
„Vēstures stāsti ir ļoti labs piemērs, kā veidot starptautisku projektu, lai atdzīvinātu 

šķietami sausu tēmu!”

Eiropas žūrija

Projekta sagatave:  www.etwinning.net/lv/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1109&klang=lv&lang=lv

„Es uzlaboju savas datorprasmes”

Serēna (Serena) no Itālijas
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Ekspertu vērtējums

Šķiet jau pašsaprotami teikt, ka tas, kā mēs dzīvojam, ir patiesi digitālā, vienmēr slēgtā 
pasaulē. Mēs kļūstam nervozi, ja nevaram pieslēgties, lai izlasītu ziņas, atrastu tuvākos 
restorānus, kaut vai apskatītu savu Facebook profilu. Tomēr, lai gan mēs nepārtraukti 
lietojam šos digitālos resursus, cik bieži mēs aktīvi apdomājam, kā mēs tos lietojam, cik 
uzticama ir iegūtā informācija, cik atbildīgi mēs rīkojamies, publicējot komentārus vai 
fotogrāfijas, kas ataino mūsu draugu uzvedību sabiedrībā. Nākotnes vīzijā iezīmējas 
„lietu internets” (Internet of Things), kurā visas sistēmas, kas pašlaik kontrolē mūsu 
pasauli, kļūst savstarpēji saistītas tā, ka informācija no vienas iekārtas izsauc reakciju 
citā. Nesenā prezentācijā, ko Igaunijā demonstrēja Jirgo Sorens Predens (Jürgo-Sören 
Preden), Tallinas Tehniskās universitātes Praktisko tehnoloģiju pētnieciskās laboratorijas 
vadītājs, bija piemērs par kafijas automātu virtuvē, kas uztvers manus sensoros signālus, 
pārbaudīs medicīnisko datu bāzi, apstrādās informāciju un sagatavos tasi kafijas, kurā 
būs tieši manai veselībai piemērotākais kofeīna daudzums.

Šādā pasaulē jauniešiem noteikti nepieciešams attīstīt ne tikai kompetenci spēt 
interpretēt apkārt esošo digitālo informāciju, bet arī kritiski to izmantot, analizēt tās 
uzticamību, kā arī spēt to kontrolēt, nevis ļautos tās kontrolei.

Šim procesam būtu jāsākas jau ļoti agrā bērnībā, un projekts Talking Pictures tieši to 
arī veicina. Skolēni sākumskolā izmantoja fotogrāfijas kā valodu, lai stāstītu savus un 
saprastu citu stāstus, kā arī modelēja, veidoja video un animācijas. Skolēni apguva, ka 
lietas ne vienmēr ir tādas, kā izskatās – fotogrāfijas var tikt apstrādātas, parādot dažādus 
skatpunktus. Viņi iemācījās izprast zīmes un simbolus, kā arī izveidot populāru savas 
valodas vārdu un frāžu video vārdnīcu.

Savukārt otrā projektā Stories in History tika izpētīta dzīve Otrā pasaules kara laikā 
dažādu aculiecinieku redzējumā. Tas ļāva skolēniem saprast, ka informācija var 
mainīties mainās atkarībā, no kāda viedokļa vai kādā nolūkā tiek pasniegta, informāciju 
var izmantot dažādos veidos un dažādiem mērķiem.
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 mācīšanās 
mācīties



Mācīšanās mācīties ir spēja uzņemties un turpināt mācīšanās procesu, organizēt 
to, tostarp efektīvi plānojot laiku un informāciju, gan individuāli, gan grupās. Šī 
kompetence ietver izpratni par savu mācīšanās procesu un vajadzībām, nosakot 
pieejamās iespējas un spēju pārvarēt šķēršļus, lai mācītos veiksmīgi. Šī kompetence 
nozīmē jaunu zināšanu un prasmju ieguvi, apstrādi un uzņemšanu, vadošu norādījumu 
meklēšanu un izmantošanu. Mācīšanās mācīties mudina skolēnus savas zināšanas 
būvēt, par pamatu ņemot iepriekšējo mācīšanās un dzīves pieredzi, lai varētu lietot 
un piemērot zināšanas un prasmes dažādos kontekstos: mājās, darbā, izglītībā un 
apmācībā. Indivīda kompetencei galvenais ir motivācija un ticība sev.

Svarīgās zināšanas, prasmes un attieksmes saistībā ar šo kompetenci:

Ja mācīšanās ir vērsta uz konkrētu darbu vai karjeras mērķiem, indivīdam jābūt 
zināšanām par viņam nepieciešamajām kompetencēm, zināšanām, prasmēm un 
kvalifikāciju. Visos gadījumos mācīšanās mācīties prasa, lai indivīds zinātu un izprastu 
viņa izvēlētās mācīšanās stratēģijas, prasmju un kvalifikāciju stiprās un vājās puses, 
būtu spējīgs meklēt izglītības un apmācības iespējas un pieejamos ieteikumus un/vai 
atbalstu. Mācīšanās mācīties kompetence, pirmkārt, prasa tādas pamatprasmes kā lasīt 
un rakstīt prasme, rēķināšanas prasme un IKT prasme, kas nepieciešamas turpmākajam 
mācīšanās procesam. Pamatojoties uz šīm prasmēm, indivīdam jāspēj piekļūt, iegūt, 
apstrādāt un uzņemt jaunas zināšanas un prasmes. Tam nepieciešama efektīva paša 
izglītojamā mācīšanās, karjeras un darba organizācijas shēmu vadība un jo īpaši spēja 
būt neatlaidīgam mācoties, ilgstoši koncentrējoties un kritiski pārdomājot mācīšanās 
nolūkus un mērķus. Indivīdam jāspēj ne tikai patstāvīgi un pašdisciplinējoši veltīt laiku 
mācīšanās procesam, bet arī strādāt sadarbojoties, kas ir mācīšanās procesa daļa, 
iegūt no darba neviendabīgā grupā un dalīties ar to, ko ir iemācījies. Indivīdam jāspēj 
organizēt savu mācīšanos, novērtēt savu darbu un, ja nepieciešams, meklēt padomu, 
informāciju un atbalstu.

Pozitīva attieksme ietver motivāciju un ticību sev, lai ar panākumiem mācītos visas 
dzīves laikā. Uz problēmu risināšanu vērsta attieksme veicina gan pašu mācīšanās 
procesu, gan indivīda spēju pārvarēt šķēršļus un pielāgoties izmaiņām. Vēlme likt lietā 
iepriekš apgūto un dzīves pieredzi un zinātkāre meklēt mācīšanās iespējas un likt lietā 
apgūto dažādās dzīves situācijās ir būtisks pozitīvas attieksmes elements.
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R A K S T U R Ī G Ā K I E  P R O J E K T I

Reporting without borders

LYPS – Let Your Passion Shine

„Skolēni sadarbojās, veidojot e-žurnālu: viņi izvēlējās tēmas, kuras vēlējās izzināt, 
intervēja savus Eiropas partnerus, lai uzzinātu viņu viedokļus par šīm tēmām, apkopoja 
savākto informāciju un veidoja savus rakstus.”

„Projekta mērķis ir ar dažādu tematisko aktivitāšu palīdzību izpētīt skolēnu potenciālu 
un atklāt viņu talantus. Palīdzot skolēniem atklāt savus talantus, tiek veicināta veselīga 
skolēnu pašapziņa, kas ir nozīmīga skolēnu nākotnei. Lai apjaustu savas spējas un 
prasmes, skolēniem jāizmēģina dažādas lietas, tāpēc nepieciešams dot iespēju 
izmēģināt dažādas aktivitātes. Pēc īsas ievada daļas izsludinājām konkursu. Skolēni no 
starptautiskajām komandām kopā ar skolotājiem kā projekta komandas mentoriem 
strādā, ievērojot viens otra un arī kopīgās intereses. Projekta komanda kopā spēlē 
spēles, veic uzdevumus, dalās ar atklājumiem un kopā atzīmē viens otra panākumus, kā 
arī mācās sadarboties un kopā strādāt neatkarīgi no etniskās izcelsmes. Komunikācijai 
un sadarbībai projektā iesaistītie izmanto Web 2.0 rīkus un iespējas.”

Saite uz projektu:  www.etwinning.net/lv/pub/profile.
cfm?f=2&l=lv&n=41236

Saite uz projektu:  www.etwinning.net/lv/pub/profile.cfm?f=2&l=lv&n=82576

Projekta sagatave:  www.etwinning.net/lv/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=781&klang=lv&lang=lv

Projekta sagatave:  www.etwinning.net/lv/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1105&klang=lv&lang=lv

 
„Fakebook bija viena no mūsu aktivitātēm. Tas izskatās 
kā Facebook, taču ataino slavenu cilvēku dzīves”

Skolēns no Polijas

„Projektā atklājās visu skolēnu 
aizraušanās un talanti”

Skolotāja no Grieķijas

Video par projektu: http://bit.ly/1sNSm9U

Video par projektu: http://youtu.be/o673QpF38rE

„Projekta galaprodukts – e-žurnāls – ir ļoti kvalitatīvs. Skolēniem bija skaidrs galvenais 
uzdevums – rakstīt rakstus žurnālam, kā arī apakšuzdevumi, kas bija saistīti viens ar otru un 
gala mērķi, veidojot e-žurnālu. Tika izveidotas starptautiskas skolēnu grupas, ļaujot skolēniem 
iesaistīties patiesā starptautiskā kopdarbā. Šis e-žurnāls ir labi sagatavots, tā rezultāts kā 
materiāls ir brīvi pieejams citām skolām.”  Eiropas žūrija

„..vislabāk man patika darboties komandā”
Rebeka (Rebecca) no Maltas

„..tas ir daudz dinamiskāk, un mēs gribam dar-
boties vēl” Delfīne (Delphine) no Beļģijas

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/reporting_without_borders
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Ekspertu vērtējums

Manuprāt, šīs kompetences ilgtspējīga attīstība mūsu pašreizējā izglītības sistēmā ir 
vissarežģītākā. Īpaši grūti ir vidusskolā, kur skolēnu laiks pārsvarā tiek veltīts eksāmeniem 
un citiem mācību programmas ierobežojumiem, kas ir nopietns spiediens uz skolēniem 
un skolotājiem. Skolēni bieži vien negrib mācīties, daudzi tik ļoti, ka pamet formālo 
izglītību, dažreiz pirms apgūtas nepieciešamās pamatprasmes. Kā lai iesaista skolēnus? 
Kā lai viņiem liek iemīlēt atklājumu prieku un mācīšanos sevis labā, nevis tāpēc, ka 
jānokārto eksāmens? 

Vairāki eTwinning projekti risina šo problēmu, izmantojot Hovarda Gārdnera (Howard 
Gardner) Daudzpusīgo inteliģenču teoriju. Skolotāji strādā pēc principa, ka skolēni 
visaktīvāk darbojas un visefektīvāk mācās, ja uzzina kaut ko par sevi interesējošu 
jomu veidā, kas viņus uzrunā. Saspiesta teksta vietā viņi redz attēlus, krāsas, skaņu, 
interaktīvus objektus utt.

Manuprāt, projekts LYPS ir ideāls šīs kompetences attīstīšanas veids. Projektā iesaistījās 
skolēni vecumā no 9 - 11 gadiem. Kā jau rosina domāt nosaukums (Let Your Passion 
Shine), projektā skolēni izzināja tēmas, kas viņus interesē un attīstīja savas iemaņas. 
Projektā bija radoši, jautri un inovatīvi apskatīts plašs tēmu un uzdevumu klāsts. 

Projekta mērogs ir plašs – tajā ir mākslas un mūzikas, vēstures, dabaszinātņu un 
matemātikas temati. Skolēniem bija jāizzina katrs priekšmets, jāizlemj, kurš viņiem 
patīk vislabāk un tad jāstrādā starptautiskā komandā, visai komandai meklējot atbildes 
izaicinājumiem. Šī darba gaitā skolēni uzzināja, kā pašiem attīstīt savas idejas, strādāt 
pie savām stiprajām pusēm.

Arī otrajā projektā Reporting without borders skolēni varēja izvēlēties viņiem saistošus 
tematus, un rezultātā tapa spilgts un saistošais tiešsaistes žurnāls, kas skaidri parāda 
iesaistīto skolēnu aizraušanos. Arī šis projekts demonstrē skolēnu apgūtās sociālās 
prasmes – redaktora izvēle, radošā izteiksme un izkārtojums, kā arī spēja sastrādāties 
komandās. 
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sociālā un 
pilsoniskā 

kompetence



Šī kompetence ietver personīgās, starppersonu un starpkultūru kompetences un 
attiecas uz visām uzvedības formām, kas sagatavo indivīdu efektīvai un lietišķai dalībai 
sabiedriskajā un darba dzīvē arvien daudzveidīgākajā sabiedrībā, ja nepieciešams, 
arī konfliktu risināšanai. Pilsoniskā kompetence sagatavo indivīdu pilnīgai līdzdalībai 
pilsoniskajā dzīvē, kuras pamatā ir zināšanas par sociāliem un politiskiem jēdzieniem, 
struktūru, kā arī gatavība aktīvai un demokrātiskai līdzdalībai.

Svarīgās zināšanas, prasmes un attieksmes saistībā ar šo kompetenci:

A. Sociālā kompetence ir saistīta ar personisko un sociālo labklājību, kam nepieciešama 
izpratne par to, kā nodrošināt optimālu fizisko un garīgo veselību, kas tostarp ir paša 
cilvēka, viņa ģimenes un tuvākās sociālās vides resursi, kā arī zināšanas par to, kā 
veselīgs dzīvesveids var to veicināt. Veiksmīgai starppersonu un sociālai līdzdalībai ir 
būtiski izprast dažādās sabiedrībās un vidēs (piemēram, darbavietā) vispārpieņemtos 
uzvedības un izturēšanās kodeksus. Tikpat svarīgi ir apzināties pamatkoncepcijas saistībā 
ar indivīdiem, grupām, arodorganizācijām, dzimumu līdztiesību un nediskrimināciju, 
sabiedrību un kultūru. Būtiska loma ir Eiropas sabiedrību multikulturālās un sociāli 
ekonomiskās dimensijas izpratnei un izpratnei par to, kā nacionālās kultūras identitāte 
mijiedarbojas ar Eiropas identitāti.

Šīs kompetences būtiskākās prasmes ietver spēju lietišķi komunicēt dažādās vidēs, 
būt iecietīgam, izteikt un saprast atšķirīgus viedokļus, sarunāties, spējot radīt uzticību, 
un just empātiju. Indivīdam jāspēj pārvarēt stresu un neapmierinātību un jāspēj runāt 
par to lietišķi, kā arī atšķirt personisko dzīvi no profesionālās. Šīs kompetences pamatā 
ir attieksme, kas vērsta uz sadarbību, pašpārliecību un godīgumu. Indivīdam jābūt 
interesei par sociāli ekonomisko attīstību un starpkultūru saziņu, jāciena daudzveidība 
un citi, kā arī jābūt gatavam gan pārvarēt aizspriedumus, gan atbalstīt kompromisu.

B. Pilsoniskā kompetence balstās uz zināšanām par demokrātiju, tieslietām, līdztiesību, 
pilsonību un pilsoņu tiesībām, tostarp par to, kā tās ir izteiktas Eiropas Savienības 
Pamattiesību hartā un starptautiskās deklarācijās, kā tās tiek piemērotas dažādās 
iestādēs vietējā, reģionālā, valsts, Eiropas un starptautiskā līmenī.

Eiropas un starptautiskais līmenis ietver zināšanas par mūsdienu notikumiem, kā 
arī par galvenajiem notikumiem un tendencēm valsts vēsturē, Eiropas un pasaules 
vēsturē. Papildus jāattīsta izpratne par sociālo un politisko kustību mērķiem, vērtībām 
un politiku. Būtiska nozīme ir arī zināšanām par Eiropas integrāciju un ES struktūru, 
galvenajiem mērķiem un vērtībām, kā arī izpratnei par dažādību un kultūras 
identitātēm Eiropā. Prasmes, kas veido pilsonisko kompetenci, ir saistītas ar spēju kopā 
ar citiem efektīvi iesaistīties sabiedrības pārvaldē, izrādīt solidaritāti un interesi tādu 
problēmu risināšanā, kas ietekmē vietējo un plašāku sabiedrību. Tas ietver kritisku un 
radošu domāšanu un lietišķu līdzdalību kopienas vai apkārtnes pasākumos un lēmumu 
pieņemšanā visos līmeņos, sākot no vietējā līdz valsts un Eiropas līmenim, jo īpaši ar 
balsošanu. 
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Getting closer
„Šis ir vēstuļdraugu projekts, kurā bērni iepazina viens otru, ikdienas dzīvi, valstis un 
kultūras. Skolēni tika sadalīti piecās dažādu valstu pārstāvju grupās, kas mācību gada 
laikā sacentās dažādās spēlēs. Katra komanda ir transporta līdzeklis, kas ceļo – spāņu 
komanda ceļu sāk Palmas salu Tenerifē, bet Somijas skolēnu komanda no Somijas – 
tuvojas viens otram. Jo vairāk punktus iegūst komanda, jo tuvāk tā tiek, satiekoties kaut 
kur Eiropā. Uzvarēja komanda, kas satikās pirmā.”

Saite uz projektu:  www.etwinning.net/lv/pub/profile.
cfm?f=2&l=lv&n=17998

Projekta sagatave:  www.etwinning.net/lv/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=581&klang=lv&lang=lv

„Lielākais sasniegums bija tas, ka skolēniem 
kļuva dabiski sazināties ar partneriem”

Somijas skolotājs

„Mēs daudz ko apgūstam, saprotot atšķirīgo”    http://youtu.be/BppZe5OTBow

Prof. Bobs Freijers (Pr. Bob Fryer)

„Manu skolēnu vecāki uzskata, ka eTwinning ir 
ļoti interesants un piedāvā daudz iespēju”

Delfīne (Delphine) no Beļģijas 

Video par projektu ar skolotāju un skolēnu intervijām: 
http://youtu.be/o0CmeNBRmuA

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/getting_closer

Cilvēktiesību, tostarp vienlīdzības kā demokrātijas pamata, pilnīga ievērošana un 
dažādu reliģiju vai etnisko grupu vērtību sistēmu atšķirību novērtēšana un izpratne 
veido pozitīvas attieksmes pamatu. Tas nozīmē gan piederības sajūtu savai vietai, 
valstij, ES un Eiropai kopumā, pasaulei, gan vēlmi piedalīties demokrātiskā lēmumu 
pieņemšanā visos līmeņos. Tas ietver arī atbildības sajūtu, kā arī sapratni un cieņu pret 
kopējām vērtībām, kas vajadzīgas, lai nodrošinātu sabiedrības saliedētību un cieņu 
pret demokrātijas principiem. Konstruktīva līdzdalība ietver arī pilsonisko aktivitāti, 
sociālās daudzveidības, vienlīdzības, ilgtspējīgas attīstības veicināšanu, gatavību cienīt 
citu vērtības un privāto dzīvi.
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Rainbow village
„Varavīksnes nācija ir mierā ar sevi un pasauli” – Nelsons Mandela. Vai vēlies pievienoties 
mūsu „Varavīksnes ciematam”, kur skolēni no Francijas, Grieķijas, Itālijas, Polijas, Turcijas, 
Rumānijas, Slovākijas un Lielbritānijas mācās dzīvot kopā un dalīties savā pieredzē? 
Projektā tiek lietota angļu un franču valoda. eTwinning platformā skolēni vispirms 
iepazīstas, runā par ikdienas tēmām un salīdzina savas un Eiropas partneru ieražas. No 
šiem datiem tad tiek veidots virtuālais ciemats, kurā tiek miksētas kultūras, kurās skolēni: 
1) pieņem jaunas identitātes (fizisko aprakstu, raksturu, simpātijas un antipātijas...); 
2) apraksta savu ideālo ciematu; 3) izveido savu ģerboni, himnu un likumdošanu. 
Ciematā notiek dažādi notikumi, dalībnieki uz tiem reaģē un tādējādi sazinās. Viņu 
radītais apkopots speciālā šī projekta emuārā. Skolēniem ir iespēja sazināties e-pastos 
vai videokonferencēs. Vienlaicīgi Nancijas Universitātes (Nancy University) mācību 
platformā vai eTwinning virtuālajā vidē skolēniem tiek nodrošināts īpašs mācību 
materiāls (uzsvars tiek likts uz kognitīvo un metakognitīvo stratēģiju apmācību). 
Visbeidzot, skolēni un skolotāji dalās savos iespaidos par projektu.

Saite uz projektu:  www.etwinning.net/lv/pub/profile.
cfm?f=2&l=lv&n=58043

Projekta sagatave:  www.etwinning.net/lv/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=961&klang=lv&lang=lv

Video par projektu ar skolotāju un skolēnu intervijām: 
http://youtu.be/h5u8AYQlFiQ

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/rainbow_village

R A K S T U R Ī G Ā K I E  P R O J E K T I

„Iemācījos sevi parādīt mēra vēlēšanās, kā 
arī apguvu darbu komandā ar saviem 
klasesbiedriem”

Skolēns no Francijas

„Tas parādīja, ka ar maziem darbiem var 
sasniegt lielas lietas. Tas sniedza pozitīvu 
pašvērtējumu, kā arī pozitīvu skatījumu uz 
savu skolu”

Francijas skolotāja
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Health4life
„Cilvēkiem veselība ir vispārējs indivīda prāta, ķermeņa un gara stāvoklis, kas parasti 
nozīmē brīvību no slimībām, savainojumiem vai sāpēm. Veselību uztur un uzlabo 
ne tikai medicīnas zinātnes attīstība un sasniegumu izmantošana, bet arī paša un 
sabiedrības dzīves stila izvēles un rūpes. Mūsdienās jauniešu dzīvesveids būtiski 
atšķiras no tā, kāds tas bija pirms 50 gadiem, kad pusaudži vairāk iesaistījās sporta un 
ikdienas aktivitātēs, kā arī vairāk interesējās par mācību procesu. Mūsdienās jaunieši 
vairāk interesējas par ballītēm, alkoholu, smēķēšanu un seksuāla rakstura izklaidēm.”

Saite uz projektu:  www.etwinning.net/lv/pub/profile.cfm?fuseaction=app.
project&pid=79799&lang=lv

Projekta sagatave:  www.etwinning.net/lv/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1102&klang=lv&lang=lv

Video par projektu ar skolotāju un skolēnu intervijām: 
https://www.youtube.com/watch?v=1X9vaRh3eoY

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/health4life

„eTwinning aktivitātes ir labi saskaņotas ar sagatavošanos eksāmeniem – tās iekļautas mācību 
procesā tik aizraujošā veidā, ka mācības netiek pamanītas”

Eiropas žūrija

 „Te es saņemu informāciju un mācību materiālus 
no visas Eiropas, no dažādiem skolotājiem”  

Paulīna (Paulien), māca bioloģiju  
Nīderlandē

„Vienreiz es varēju piedalīties videokonferencē 
pat būdama slima mājās”

Mācās Nīderlandē

„Kad kaut kas nogāja greizi, mēs varējām 
par to kopā pasmieties un nepārdzīvot”

Mācās Nīderlandē

„Man patīk dabaszinātnes, jo mēs daudz 
uzzinām par dabu un tas ir aizraujoši”

Marija (Maria) no Rumānijas

„Man ļoti patika eksperimenti, ko veicām, jo tie bija jātulko angliski, tehniskos terminos, kuri 
bija zinātniski, ne ikdienas valodā”

Mācās Itālijā 
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Ekspertu vērtējums

Šī ir ļoti komplicēta pamatkompetence. Tajā ietilpst virkne dažādu aspektu, sākot ar 
izpratnes veidošanu par veselību, labklājību un faktoriem, kas veicina veselīgu dzīves 
stilu, līdz spējai saprast uzvedības modeļus, kas ļauj iejusties sabiedrībā produktīvā un 
konstruktīvā veidā, pārliecinoties, ka lēmumi, ko mēs kā indivīdi vai grupas pieņemam, 
darbojas visu labā.

Tā ir cieši saistīta ar tiesību un pienākumu tēmu. Mūsdienu pasaulē ir liels uzsvars uz 
tiesībām – balsstiesībām, tiesībām saņemt labu pakalpojumu, tiesībām uz augstu dzīves 
līmeni u.c. Taču roku rokā ar tiesībām nāk arī pienākumi izmantot tiesības atbildīgi – 
neaizskart un neizmantot citus, realizējot savas tiesības. Tas savukārt ir cieši saistīts ar 
to, kā mēs jūtam savu vietu sabiedrībā – vai mēs jūtamies novērtēti un akceptēti, vai 
gluži pretēji – aizskarti un apspiesti. Tas izceļ cilvēku ķēdes reakciju, redzot cēloņus un 
sekas. Mēs esam savstarpēji atkarīgi, mēs sabiedrību veidojam kopā, mēs visi atbildam 
par savu rīcību sabiedrībā – gan lieliem, gan maziem darbiem. 

Health4life ir projekts, kas koncentrējās uz veselības, labklājības un veselīga dzīvesveida 
faktoru izpratni un attīstīšanu. Projekta laikā skolēnus aicināja apsvērt jauniešu 
ikdienas uzvedību, arī tādas darbības kā smēķēšana, narkotiku lietošana, seksuāli 
kontakti, alkohola lietošana. Skolēni aptaujāja savus vienaudžus, veica eksperimentus 
laboratorijās, lai pārliecinātos par dažādu vielu ietekmi uz ķermeni. Paveiktais ir ļoti labi 
dokumentēts projekta TwinSpace. Tur var patiešām sajust, cik daudz ir apgūts par to, 
cik svarīgi ir rūpēties par ķermeni. Manuprāt, tas ir arī labs piemērs, kā vienā projektā 
var iekļaut vairākas kompetences. Projekts parāda, ka matemātikas un dabaszinātņu 
kompetences var skatīt ne tikai teorētiskā, bet arī praktiskā, pielietojamā veidā. Projekts 
attīstīja arī pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības kompetenci, liekot skolēniem izdarīt 
pašiem savus spriedumus.

Manuprāt, projekts The Rainbow village ir perfekts piemērs, kā jauniešiem mācīt un 
veicināt izpratni par diezgan kompleksajām sociālajām un pilsoniskajām prasmēm.

Projektā 12-15 gadus veci jaunieši iztēlojās pasauli pēc „armagedona”, kurā viss, ko 
viņi zināja, ir iznīcināts. Viņiem bija jāuzbūvē jauna dzīve un sabiedrība pašu radītajā 
ciematā. Projekta TwinSpace atklāj daudzos skolēnu veiktos uzdevumus, sākot ar 
lēmumu par ciemata izvietošanu, beidzot ar sabiedriskās kārtības noteikumiem un 
īstām vēlēšanām. Viņus aicināja kārtīgi apdomāt sociālos un tiesiskos jautājumus, kā 
arī apsvērt gan pilsoņu, gan viņu vadītāju tiesības un pienākumus. Skolēni ļāva vaļu 
savam radošumam, analītiskajām un spriešanas spējām, mācījās sevi parādīt publiskās 
situācijās.

A N N E  G I L L E R A N A  –  V E C Ā K Ā  P E D A G O Ģ I S K Ā  E K S P E R T E
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pašiniciatīva un 
uzņēmējdarbība



Pašiniciatīva un uzņēmējdarbība attiecas uz indivīda spēju pārvērst idejas darbībā. 
Tā ietver radošu pieeju, inovāciju un riska uzņemšanos, kā arī spēju plānot un vadīt 
projektus, lai sasniegtu mērķus. Tā atbalsta personas ne tikai ikdienas mājas un 
sabiedriskajā dzīvē, bet arī darbavietā, palīdzot apzināties darba nozīmi un izmantot 
izdevības, un ir īpašu zināšanu un prasmju pamats, kas nepieciešamas tiem, kas veicina 
vai nodarbojas ar sociālo darbību vai komercdarbību. Tam jāietver ētisko vērtību 
apzināšanās un jāveicina laba pārvaldība.

Svarīgās zināšanas, prasmes un attieksme saistībā ar šo kompetenci:

Nepieciešamās zināšanas ietver kritisku izpratni par iespējām personiskai, profesionālai 
un/vai komercdarbībai, ietverot „plašākas ainas” jautājumus, kas nodrošina kontekstu, 
kurā cilvēki dzīvo un strādā, piemēram, plašāka izpratne par ekonomikas darbības 
principiem un iespējām vai izaicinājumiem, ar ko sastopas darba devējs vai organizācija. 
Indivīdam arī jāapzinās uzņēmuma ētiskā nostāja un tas, kā viņi var būt labais spēks, 
piemēram, ar godīgu tirdzniecību vai sociālu organizāciju. 

Prasmes ir saistītas ar proaktīvu projektu vadību (ietverot, piemēram, spēju plānot, 
organizēt, vadīt, uzņemties līdera lomu un deleģēt, analizēt, sazināties, sniegt 
norādījumus, uzskaitīt un novērtēt), efektīvu pārstāvēšanu un sarunu veikšanu, kā arī 
spēju strādā gan individuāli, gan sadarbojoties komandās. Būtiska ir spēja spriest par 
savām stiprajām un vājajām pusēm, noteikt tās un novērtēt un pieņemt risku tā un tad, 
kad tas nepieciešams.

Uzņēmējdarbības attieksmi raksturo iniciatīva, proaktivitāte, neatkarība un inovācija 
gan personiskajā un sabiedriskajā dzīvē, gan darbā. Tā ietver arī motivāciju un 
apņēmību sasniegt mērķus, tie var būt personiski nolūki vai mērķi vai kopīgi ar citiem, 
tostarp arī darba mērķi.

D E F I N Ī C I J A
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R A K S T U R Ī G Ā K I E  P R O J E K T I

Photography as a  
pedagogical tool

BELL, Business Economics 
Language Learning

Šis Comenius-eTwinning projekts, kas ilgst divus gadus, mācīšanās procesu uztver kā 
reālu rīcību. Skolēniem jāizmanto foto kameras un pasaulē jāpamana tās lietas, par 
kurām viņi tobrīd mācās stundās. Kamera un fotogrāfijas kļūst par atbalstu mācību 
procesam. Skolēni fotogrāfijās iemūžina idejas un teorijas, izkārto tās prezentācijās, 
kuras kopīgo eTwinning platformā, lai saņemtu aprakstus no partneriem. Pēc tam top 
žurnāls, rokasgrāmata un vietne, kurā pedagoģiskie piemēri tiek sasaistīti ar praktiskiem 
piemēriem. Skolēnu tikšanās reizēs notiek sporta sacensības (basketbols, korfbols, 
šotbols, handbols, futbols), kurās pēc nejaušības principa sastāda jauktas komandas. 
Sporta noteikumi var mainīties saskaņā ar partneru vienošanos. Šī aktivitāte veicina 
spēles bez uzvarētāju un zaudētāju noteikšanas.

„Šī projekta fokuss ir valodu apmācība un apguve, lietojot biznesa un ekonomikas 
terminoloģiju. Projektu veidoja skolas no Austrijas, Čehijas, Luksemburgas, Spānijas, 
Vācijas un Islandes. Tas kalpos kā platforma Comenius projektam.”

Saite uz projektu:  www.etwinning.net/lv/pub/profile.
cfm?f=2&l=lv&n=54616

Saite uz projektu:  www.etwinning.net/lv/pub/profile.cfm?fuseaction=app.
project&pid=36261&lang=lv

Projekta sagatave:  www.etwinning.net/lv/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1107&klang=lv&lang=lv

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/bell 

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/photography_pedagogical_tool

Video par projektu ar skolotāju un skolēnu intervijām: 
https://www.youtube.com/watch?v=6GRBC-3Ft04

„eTwinning palīdz man dzīvē, jo māca man saziņu ar cilvēkiem no citām zemēm.”
Mācās Lietuvā

„Šis ir lielisks skolotāju komandas darba piemērs, lai izveidotu projektu, kas ir gan pedagoģiski 
atbilstošs, gan aizraujošs jauniešiem. Šāds projekts ļāva skolēniem mācīties daudz 
motivējošākā, saistošākā un radošākā veidā, vienlaicīgi radot daudz derīgu resursu.”
Eiropas žūrija
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Ekspertu vērtējums

Manuprāt, šis kompetenču komplekts nozīmē cilvēku proaktivitāti, nevis pasivitāti. 
Lai veicinātu jauniešu proaktivitāti, jāļauj viņiem būt analītiskiem, zinātkāriem un 
pētošiem. Lai jaunieši varētu uzņemties atbildību par savu dzīvi, lai dzīve viņiem notiek, 
nevis gadās.

Tomēr pasaule, kurā mēs dzīvojam, vairāk veicina pasivitāti un virspusējību, nevis 
proaktivitāti. Es jau iepriekš esmu atsaukusies uz trīs minūšu ziņām, kas nodrošina tikai 
virspusēju situācijas izklāstu, neaicinot uz dziļākām pārdomām un analīzi. Piemēram, 
mūsdienās populārās izklaides – televīzijas – skatīšanās vai datorspēļu spēlēšana. Tās ir 
pasīvas aktivitātes, kas nedz atspoguļo realitāti, nedz veicina pārdomas. Darbavietas un 
biznesa patiesā dzīve bieži ir ļoti tālu no skolēnu pieredzes tradicionālajā skolu vidē – 
tas reti veicina skolēnu proaktīvu attieksmi.

Laimīgā kārtā vienmēr ir izņēmumi. Projektā BELL skolēni ne tikai uzlabo savas biznesa 
angļu valodas zināšanas, bet arī izzina godīgas tirdzniecības (Fair Trade) jēdzienu 
biznesā un darbavietās. Projekta laikā skolēni izpētīja, kā godīga komercdarbība noris 
vietējā un globālā mērogā, kā nauda veido savu vērtību, kā tiek ražotas preces un 
pakalpojumi mazos uzņēmumos, veica biznesa modeļu izpēti un ieviesa tos dzīvē. 
Mācīšanās kļuva par realitāti, kad skolēni paši izveidoja savu uzņēmumu un tirgoja ar 
īstas preces. Apskatot projekta TwinSpace (http://new-twinspace.etwinning.net/web/
p36261/welcome), var saprast, cik padziļināti skolēni apguva šo kompetenci.

Otrs piemērs redzams projektā The pizza business across Europe. Tā uzdevums bija 
ne tikai saprast ēdiena, kas kļuvis populārs visā pasaulē, vēsturi, bet arī saprast, kas 
vajadzīgs, lai izveidotu picēriju. Skolēni izstrādāja biznesa modeļus, intervēja picēriju 
īpašniekus un paši veidoja savas receptes, balstoties savu vienaudžu vēlmju izpētē. Viss 
projekts kopumā ir izcils piemērs tam, kā skolēni veido priekšstatu, kā darbojas bizness, 
kā viņi var attīstīt paši savu iniciatīvu vai ideju.

Skolotāja intervija: https://www.youtube.com/watch?v=z_NiYi3U9HM

http://pizzacrosseuropetorneo.blogspot.ie/

http://www.pizzabusiness.altervista.org/
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kultūras izpratne 
un izpausme



Ideju, pieredzes un emociju nozīmes novērtējums vairākos medijos, tostarp mūzikā, 
izpildītājmākslā, literatūrā un vizuālajā mākslā.

Svarīgās zināšanas, prasmes un attieksme saistībā ar šo kompetenci:

Kultūras zināšanas ietver izpratni par vietējā, valsts un Eiropas kultūras mantojumu un 
tā vietu pasaulē. Tās ietver pamatzināšanas par lielākajiem kultūras darbiem, tostarp 
populāro mūsdienu kultūru. Ir būtiski izprast Eiropas (un citu pasaules reģionu) kultūras 
un valodu daudzveidību, vajadzību saglabāt to un estētisko faktoru nozīmi ikdienas 
dzīvē.

Prasmes attiecas gan uz spēju novērtēt, gan pašam izteikt: mākslas darbu un 
sniegumu novērtēšanu un izbaudīšanu, kā arī pašizpausmi dažādos veidos, izmantojot 
iedzimtās spējas. Prasmes ietver arī spēju saistīt savus radošos un izpausmes uzskatus 
ar citu atzinumiem un noteikt un realizēt sociālās un ekonomiskās iespējas kultūras 
pasākumos. Kultūras izpausme ir būtiska, lai attīstītu radošās iemaņas, kuras var 
daudzveidīgi izmantot profesionālajā saskarsmē.

Pilnīga savas kultūras izpratne un identitātes izjūta var būt pamats atklātai attieksmei 
un cieņai pret kultūras daudzveidības izpausmēm. Pozitīva attieksme ietver arī 
jaunradi un vēlmi attīstīt estētiskās spējas ar māksliniecisku pašizpausmi un 
līdzdarbību kultūras dzīvē.

D E F I N Ī C I J A
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R A K S T U R Ī G Ā K I E  P R O J E K T I

PEK, the Traveller Flea 3 - 
Evolution
„Mūsu sīkās blusiņas Pekas jaunie piedzīvojumi. Vēl vairāk izpētāmu vietu un 
piedzīvojumu. Jaunā skolēnu paaudze ir gatava sadarboties, lai radītu jautras un 
unikālas situācijas. Katru stāstu radījuši skolēni no dažādām valstīm. Projekta rezultāts ir 
daudz reālu objektu atspoguļojums un grāmata vairākās valodās.”

Tandem
Kādi resursi atrodami senatnē? Skolēni salīdzina dažādas lietas Francijā un Spānijā, lai 
saprastu, pētītu, analizētu un sajustu piederību klasiskajai civilizācijai.

Projekta sagatave: www.etwinning.net/lv/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=941&klang=lv&lang=lv

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/tandem

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/pek

Video par projektu ar skolotāju un skolēnu intervijām: 
http://youtu.be/vDCPJDRDDt8

Video par projektu ar skolotāju un skolēnu intervijām: 
https://www.youtube.com/watch?v=INSldTSQUD4

Saite uz projektu:  www.etwinning.net/lv/pub/profile.cfm?f=2&l=lv&n=16915

Saite uz projektu:  www.etwinning.net/lv/pub/profile.cfm?f=2&l=lv&n=58602

„Viņu pieredze, pārrunātais ar partneriem, vēlēšanās izprast, papildus ziņu meklēšana  
resursos – tas ir visnozīmīgākais”  Skolotājs no Francijas

„Es biju scenārija autors stāstam par Peku”  Skolēns no Francijas

„Bija ļoti jautri to visu organizēt, pielaikot kostīmus un runāt latīņu frāzēs.  
Man tas ļoti patika”  Skolēns no Spānijas

„Visskaistākā aktivitāte bija dziedāšana, jo man ļoti patīk dziedāt”
Marija (Maria) no Rumānijas

„Mēs izmantojām īstu skatuvi, radot pagātnes un tagadnes kontrastu”
Skolēns no Francijas

„Pateicoties projektiem, skolēni var radīt kaut ko paliekošu un arī palūkoties uz Eiropas  
darba tirgu”  Skolotāja no Spānijas
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Esam jau pieskārušies kultūras izpratnes tēmai iepriekš apspriestajās kompetencēs, kas 
tikai vēlreiz parāda, cik ļoti savstarpēji saistītas ir pamatkompetences. Mēs esam runājuši 
par to, cik svarīgi ir padziļināt izpratni par citu kultūru, lai varētu pasauli ieraudzīt tās 
kultūras acīm. Taču izpratne par kultūru aptver ne tikai mūsu izpratni un spēju novērtēt 
citu tautu kultūras, bet arī paredz padziļinātu izpratni par mūsu pašu kultūras saknēm, 
mantojumu, folkloru un tradīcijām. Šī kompetence ir arī spēja novērtēt kultūras 
estētiskās izpausmes – mūziku, mākslu, literatūru, teātri, deju, arhitektūru u.c.

Pirmais projekts Tandem veltīts šīs pēdējās kultūras izpratnes daļas apskatīšanai, 
atgriežoties pie abu projekta valodu – franču un spāņu – latīniskajām saknēm. Mērķis 
bija saprast latīņu valodu, pamanīt, kuri latīņu vārdi un izteicieni joprojām tiek lietoti 
ikdienas runā. Projektā senās Romas paradumi salīdzināti ar ikdienas dzīvi mūsdienu 
ģimenē, institūcijās un pilsētu vadībā u.c. Tika apskatīta arī Romas estētika, māksla un, 
protams, mantotie arhitektūras pieminekļi un ēkas.

Pek, the Traveller Flea projektam bija atšķirīga pieeja. Skolēni no Francijas, Spānijas, Itālijas, 
Portugāles, Čehijas un Turcijas profesionālajām skolām kopīgi darbojās, lai pastāstītu 
stāstu par savu mazo blusiņu Peku, kas ceļo pa Eiropu – ko viņa redzēja, dzirdēja, ēda 
un uzzināja par cilvēkiem un valstīm, ko apmeklēja. Stāsts bija digitāls komikss, kas 
skolēnos attīstīja gan digitālo, gan svešvalodu kompetenci, kā arī paplašināja viņu 
radošuma un plānošanas izpausmes.

Ar to mēs noslēdzam mūsu projektu piemērus, kas izcēla veidus, kā ar eTwinning 
projektu palīdzību, strādājot kopā skolēniem no dažādām valstīm, skolēni apgūst 
pamatkompetences. Jāpiemin, ka eTwinning projektu darbs ir īpaši vērtīgs, lai attīstītu, 
starpdisciplinārās prasmes, kuras skolotājiem ir grūti attīstīt viena priekšmeta ietvaros.

A N N E  G I L L E R A N A  –  V E C Ā K Ā  P E D A G O Ģ I S K Ā  E K S P E R T E

Ekspertu vērtējumsEkspertu vērtējums
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Secinājumi
Ko ilustrē projektu piemēri šajā grāmatā?

Šīs grāmatas piemēri uzskatāmi demonstrē, ka mācīšanās projektu ietvaros bez šaubām 
ir lielisks veids, kā attīstīt dažādas kompetences. Grāmatā minētie piemēri ir īpaši 
saistāmi ar kādas noteiktas kompetences attīstību, tomēr projektos parasti vienlaicīgi 
tiek attīstītas vairākas starpdisciplināras kompetences. Tajā skaitā – kritiskā domāšana, 
radošums, iniciatīva, problēmu risināšana, risku izvērtēšana, lēmumu pieņemšana un 
konstruktīva emociju vadīšana. Mācīšanās ar projektu palīdzību ir tik vērtīga, jo uzreiz 
tiek apgūtas daudzas prasmes. Galvenais, ka tās tiek sasaistītas kopā jēgpilnās ar reālo 
dzīvi saistītās tēmās. Starpdisciplināro un autentisko mācīšanos veicina arī iespējas 
projektu laikā ārpus skolu vides satikt profesionāļus, kuri tiek aicināti sadarboties ar 
skolēniem un skolotājiem. 

Cits svarīgs aspekts, ko var pamanīt šajos piemēros, ir, cik liela loma ir tam, ka skolēni 
paši atbild par mācību procesu. Tas tiek sasniegts, nodrošinot, ka skolēni var noteikt 
projekta realizācijas laikā izskatāmās tēmas un ieņemamās lomas. Šādā veidā skolēni 
aktīvi līdzdarbojas, kontrolē savu mācīšanās procesu un paši spriež, kā viņiem ir vislabāk 
mācīties. Šīs grāmatas piemēri ir bijuši veiksmīgi skolēnu motivācijas uzturēšanā, kas 
bieži tika panākta ar padziļinātiem pētnieciskiem atvērtiem jautājumiem, kas caurvij 
projektu, kā arī ar inovatīvu tehnoloģiju lietojumu, lai veicinātu mācīšanos. Un, vēlreiz 
atkārtojoties, uzsveram īpašo sadarbības nozīmi visiem projektā iesaistītajiem – 
skolēniem, skolotājiem, profesionāļiem, vecākiem un plašākai sabiedrībai, gan vienas, 
gan vairāku valstu ietvaros. Tieši sadarbība kopā ar citiem minētajiem aspektiem ir 
eTwinning projektu būtība. Mēs ļoti ceram, ka šīs grāmatas piemēri iedvesmos arī tevi 
veidot sadarbību projektos.

Kā eTwinning palīdz skolotājiem attīstīt kompetences?

Grāmatā aplūkotie piemēri parādīja, kā eTwinning projekti sekmīgi attīstījuši skolēnu 
kompetences. Kā mēs novērojām, projektu realizēšana ir ļoti vērtīga, taču arī tajā 
sastopamies ar izaicinājumiem. Skolotājiem nepieciešams atbalsts, lai attīstītu projektu 
un citas metodes, kas atbalsta kompetencēs balstītu pieeju mācīšanai, un pārorientētu 
skolotāju sākotnējo mācību struktūru, nepārtraukti mācoties un gūstot kolēģu atbalstu. 
Tieši to nodrošina eTwinning, piedāvājot skolotājiem dažādas profesionālās pilnveides 
iespējas – tiešsaistes kursus un grupas, kā arī neformālu skolotāju kopienu. eTwinning 
sniedz skolotājiem laiku un vietu, kas viņiem nepieciešama, lai gūtu zināšanas no 
ekspertiem, kā arī iespēju dalīties un sazināties ar kolēģiem, lai attīstītu pedagoģiskās 
kompetences dažādās jomās un tēmās, tajā skaitā tehnoloģijās, CLIL (Content and 
Language Integrated Learning programma jeb mācību priekšmeta satura un valodas 
integrētā apguve), starptautiskā sadarbībā un mācībās projektos. eTwinning aicina uz 
skolu komandu veidošanu, lai īstenotu projektus, kuros ir mācībspēku sadarbība un 
starpprogrammu pieeja. eTwinning vēstnieki un skolotāji regulāri veido un iesaistās 
kolēģu tiešsaistes apmācībā. Tiešsaistes apmācības mūsdienās ir kļuvušas par vienu no 
visaugstāk novērtētajām mācību iespējām.
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eTwinning ir apņēmies attīstīt skolotāju kompetences, nodrošinot, ka viņi var pilnveidot 
jaunās paaudzes zināšanas, prasmes un attieksmi, lai tā varētu dzīvot pilnvērtīgu 
profesionālo un personisko dzīvi. eTwinning ar prieku turpinās attīstīt skolotāju 
kompetences, apbruņojot ar prasmēm, kas ļauj pieņemt nākotnes izaicinājumus.
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valstu un eiropas 
kontaktpunkti 
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ETWINNING CENTRĀLAIS ATBALSTA DIENESTS 
European Schoolnet

www.etwinning.net

info@etwinning.net

Centrālais atbalsta dienests vada atbalsta komandu, kas risina skolu jautājumus un 
sarežģījumus, kas saistīti ar etwinning.net platformas lietošanu: helpdesk@etwinning.net.

Par visiem jautājumiem skolotājus aicinām tiešā veidā kontaktēties ar saviem 
Nacionālajiem atbalsta dienestiem. 

NACIONĀLIE ATBALSTA DIENESTI
Saņem atbalstu sev ērtā valodā!

Katrā valstī eTwinning darbojas eTwinning Nacionālais atbalsta dienests. Zemāk 
norādītā kontaktinformācija ļaus sazināties ar NAD, lai saņemtu palīdzību un padomus.

ALBĀNIJA
Izglītības tehnoloģiju un statistikas birojs

Albānijas Izglītības un sporta ministrija

Kontaktpersona: Ornela Koleka, M.Sc.

 

APVIENOTĀ KARALISTE
Britu Padome 

Kontaktpersona: eTwinning komanda

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.britishcouncil.org/etwinning

 

AUSTRIJA
Österreichische Nationalagentur Lebenslanges Lernen 

(Austrijas Mūžizglītības programmas nacionālā aģentūra) 

Kontaktpersona: Ursula Panuschka, Martin Gradl, Marcela Alzin

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.etwinning.at
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BEĻĢIJA (FRANČU VALODĀ RUNĀJOŠĀ KOPIENA)
Ministère de la Communauté française

(Franču valodā runājošās kopienas ministrija)

Kontaktpersona: Cécile Gouzee

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.enseignement.be/etwinning

 

BEĻĢIJA (FLĀMU VALODĀ RUNĀJOŠĀ KOPIENA)
EPOS vzw

Kontaktpersona: Sara Gilissen

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.etwinning.be

 

BEĻĢIJA (VĀCU VALODĀ RUNĀJOŠĀ KOPIENA) 
eTwinning Koordinierungsstelle in der DG

Jugendbüro der DG

Kontaktpersona: Michèle Pommé

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne:  
http://www.jugendbuero.be/unsere-programme/erasmusplus/etwinning/

 

BIJUSĪ DIENVIDSLĀVIJAS REPUBLIKA MAĶEDONIJA
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

(Nacionālā aģentūra Eiropas izglītības programmu un mobilitātes jomās)

Kontaktpersona: Dejan Zlatkovski

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.mk

BOSNIJA UN HERCEGOVINA
Pirmsskolas, sākumskolas un vidusskolas izglītības aģentūra

Kontaktpersona: Zaneta Dzumhu

S K O L Ē N U  K O M P E T E N Č U  P I L N V E I D E  e T w i n n i n g  P R O J E K T O S
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BULGĀRIJA 
Център за развитие на човешките ресурси

(Cilvēku resursu attīstības centrs)

Kontaktpersona: Milena Karaangova 

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://etwinning.hrdc.bg

 

ČEHIJA
Dům zahraniční spolupráce – Národní podpůrné středisko pro eTwinning, Národní 
agentura programu Erasmus+

(Starptautiskās sadarbības centrs izglītības jomā – Čehijas eTwinning Nacionālais 
atbalsta dienests, Erasmus+ nacionālā aģentūra)

Kontaktpersona: Barbora Grecnerova, Pavla Sabatkova

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.etwinning.cz

 

DĀNIJA
UNI-C

(Dānijas Izglītības un pētniecības IT centrs)

Kontaktpersona: Ebbe Schultze, Claus Berg

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://etwinning.emu.dk 

 

FRANCIJA
Scérén-Cndp

Bureau d’assistance national français (BAN)

Kontaktpersona: Marie-Christine Clément-Bonhomme

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.etwinning.fr

 

GRIEĶIJA
Zinātnes akadēmiskais informācijas tehnoloģiju institūts

(Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών)

Kontaktpersona: eTwinning komanda  

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.etwinning.gr

Telefona numurs (tikai zvanot no Grieķijas): 801 11 38946
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HORVĀTIJA 
Agecija za mobilnost i programe Europske unije

(ES programmu un mobilitātes aģentūra )

Kontaktpersona: Tea Režek

Nacionālā tīmekļa vietne: http://www.etwinning.hr/

 

IGAUNIJA
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

(Informācijas tehnoloģiju izglītībā fonds)

Kontaktpersona: Elo Allemann

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.tiigrihype.ee

 

ĪRIJA
Léargas, Apmaiņas birojs 

Kontaktpersona: Marie Heraughty

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.etwinning.ie

 

ISLANDE
Rannis - Islandes Pētniecības centrs 

Kontaktpersona: Guðmundur Ingi Markússon

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.etwinning.is

 

ITĀLIJA
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

(Nacionālais dokumentācijas, inovācijas un izglītības pētniecības institūts)

Kontaktpersona: etwinning@indire.it

Helpdesk: etwinning.helpdesk@indire.it

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.etwinning.it

S K O L Ē N U  K O M P E T E N Č U  P I L N V E I D E  e T w i n n i n g  P R O J E K T O S
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KIPRA 
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης

(Eiropas Mūžizglītības programmu pārvaldības fonds)

Kontaktpersona: Thekla Christodoulidou, Sylvia Solomonidou

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.llp.org.cy/etwinning

 

LATVIJA
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Kontaktpersona: Santa Prancāne, info@etwinning.lv

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.etwinning.lv

 

LIETUVA
Švietimo mainų paramos fondas / Nacionalinė agentūra, atsakinga už Erasmus+

(Izglītības apmaiņas atbalsta fonds / Erasmus+ nacionālā aģentūra)

KontaktpersonaKontaktpersona: Violeta Čiuplytė

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://www.etwinning.lt

LIHTENŠTEINA
Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten

(Nacionālā starptautisko izglītības sakaru aģentūra)

Kontaktpersona: Stefan Sohler

LUKSEMBURGA 
ANEFORE asbl Agence nationale pour le programme européen pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie

Kontaktpersona: Sacha Dublin

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.eTwinning.lu
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MALTA
Izglītības kvalitātes un standartu direktorāts

Nacionālā izglītības standarta vadības un e-mācību departaments

Kontaktpersona: Amanda Debattista, Jacqueline Frendo

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://etwinning.skola.edu.mt

 

NĪDERLANDE
EP-Nuffic

Kontaktpersona: Marjolein Mennes; etwinning@epuffic.nl

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.etwinning.nl

+31 70 4260 260

 

NORVĒĢIJA
Utdanningsdirektoratet

(Norvēģijas IKT izglītības centrs)

Kontaktpersona: Lisbeth Knutsdatter Gregersen 

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://iktsenteret.no/prosjekter/etwinning 
& http://iktipraksis.no/etwinning

 

POLIJA
Izglītības sistēmas attīstības fonds 

Kontaktpersona: Barbara Milewska; etwinning@frse.org.p

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.etwinning.pl

 

PORTUGĀLE
Direção-Geral da Educação – Ministério da Educação e Ciência

(Izglītības ģenerāldirektorāts – Izglītības un zinātnes ministrija)

Equipa de Recursos e Tecnologias (ERTE)

(Resursu un izglītības tehnoloģiju komanda)

Kontaktpersona: eTwinning@dge.mec.pt

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://etwinning.dge.mec.pt/
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RUMĀNIJA
Institutul de Stiinte ale Educatiei 

(Izglītības zinātņu institūts)

Kontaktpersona: Simona Velea

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.etwinning.ro

 

SERBIJA
Nodibinājums „Tempus”

Kontaktpersona: etwinning@tempus.ac.rs

SLOVĀKIJA
Žilinas Universitāte 

Kontaktpersona: Lubica Sokolikova, Gabriela Podolanova

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.etwinning.sk

 

SLOVĒNIJA
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS

(Slovēnijas Republikas izglītības apmācību programmu un mobilitātes centrs)

Kontaktpersona: etwinning@cmepius.si

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.cmepius.si/etwinning.aspx

 

SOMIJA
Nacionālā izglītības padome 

Kontaktpersona: Yrjö Hyötyniemi

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: 

www.edu.fi/etwinning (somu valodā)

www.edu.fi/etwinning/svenska (zviedru valodā)
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SPĀNIJA
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Kontaktpersona: Carlos J. Medina

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.etwinning.es

 

TURCIJA
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

(Izglītības ministrija: Inovāciju un izglītības tehnoloģiju ģenerāldirektorāts) 

Kontaktpersona: Murat YATAĞAN 

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: http://etwinning.meb.gov.tr

UNGĀRIJA
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Digitális Pedagógiai Osztály 

(Izglītības sabiedriskie bezpeļņas pakalpojumi LLC – Digitālās izglītības departaments)

Kontaktpersona: etwinning@educatio.hu 

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.etwinning.hu

 

VĀCIJA
Pädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz

Kontaktpersona: Ellen Kammertöns 

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.etwinning.de 

Hotline: 0800- 3 89 46 64 64

 

ZVIEDRIJA
Universitets- och högskolerådet.

(Zviedru augstākās izglītības padome)

Kontaktpersona: Anders Brännstedt, Jenny Nordqvist

Nacionālā eTwinning tīmekļa vietne: www.utbyten.se
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eTwinning Plus partneru 
atbalsta agentūras
eTwinning Plus (plus.etwinning.net) nodrošina platformu skolām Eiropas kaimiņvalstīs 
ar mērķi veidot sadarbību ar eTwinning dalībvalstu skolām.

eTwinning Plus piedalās šādas valstis: Azerbaidžāna, Armēnija, Gruzija, Moldova, 
Tunisija un Ukraina.

Katrai iesaistītajai valstij ir noteikta partneru atbalsta aģentūra jeb PAA. Partneru atbalsta 
aģentūras uzdevumi ir skolotāju reģistrēšana eTwinning Plus, skolotāju apmācība un 
atbalstīšana darbā ar eTwinning Plus platformu, kā arī palīdzība skolotājiem atrast 
piemērotas sadarbības skolas eTwinning dalībvalstīs.

ARMĒNIJA
Nacionālais tehnoloģiju apmācību centrs (NCET)

http://etwinningplus.armedu.am/?lang=en

Kontaktpersona: etwinning@ktak.am

AZERBAIDŽĀNA
Madad Azerbaijan

www.madad.az/etwinningplus/

Kontaktpersona: etw@madad.net 

GRUZIJA
Nacionālais skolotāju profesionālās attīstības centrs (TPDC)

Kontaktpersona: etwinningplus@tpdc.ge

MOLDOVA
Moldovas Austrumeiropas Fonds (EEF)

www.eef.md/

Kontaktpersona: info@etwinning.md 

˛
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TUNISIJA
Nacionālais izglītības tehnoloģiju centrs (CNTE)

www.cnte.tn

Kontaktpersona: etwinning@cnte.tn

UKRAINA
NSBC „Ukrainskiy proriv”

www.etwinning.com.ua

Kontaktpersona: helpdesk@etwinning.com.ua
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Piezīmes:
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Developing pupil competences 
through eTwinning

2 0 1 4


