
 

 

 

 

 

 

8.3.2.2./16/I/001 

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai  
 

Projekta mērķis Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz 

individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības 

iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību 

sasniegumus. 

Galvenās darbības: 

 

1. Ilgtspējīgas pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu atbalsta sistēmas 

izveide izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai (metodoloģisku 

ieteikumu izstrāde un pielietošanas mācības, IKT resursi, pedagogu 

profesionālās kompetences pilnveide, ārvalstu metodiku ieviešana);  

2. Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību 

satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā. 

Plānotie rezultāti 

 

Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās 

izglītības iestādes būs izstrādājušas un ieviesušas to izglītojamo vajadzībām 

atbilstošas individuālās pieejas mācību sasniegumu veicināšanai - ieviesušas 

jaunas mācību pieejas formas mācību satura apguvei (individualizētās 

nodarbības, nodarbību cikli, mācību vizītes, u.c.), kā arī nodrošinājušas 

alternatīvu neformālās izglītības pasākumu kopu (tematiskās nometnes, 

konkursus, inovatīvas interešu izglītības programmas (t.sk. STEM jomā), 

u.c.) un tām būs pieejama visaptveroša atbalsta sistēma (ārvalstu metodikas 

un datu krātuves), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus. 

Sadarbības partneri: Latvijas pašvaldības, izglītības iestādes 

 

Projekta 1.posmā 2017.-2019. notikušie pasākumi Sikšņu pamatskolā: 

• Liepājas ZINOO centra zinātnes diena skolā, piedalās 1.-9.klašu 

skolēni 

• Divas mācību vizītes uz Liepājas ZINOO centru un divas radošās 

darbnīcas 1.-9.klašu skolēniem 



• Ventspils planetārija apmeklējums –1.-9.klase 

• Divas mācību vizītes uz Ventspils Democentru un četras radošās 

darbnīcas 1.-9.klasei 

• Krāsaino graudu spēles –radošā nodarbība 1.-5.klasei 

• Divas mācību vizītes un radošās darbnīcas “Māksla, tehnika un rudzu 

grauda spēks” (ceptuve “Lāči”, filmu parks Cinevilla) 1.-6.klasei un 

7.-9.klasei 

• Sportiskas un veselību veicinošas darbnīcas Liepājas olimpiskā centra 

ledushallē 1.-9.klasei 

• Radošās nodarbības Liepājas ZINOO centrā 1.-9.klašu skolēniem 

• Divas mācību vizītes un radošās nodarbības “Kurzemes pasakas” 1.-

6.klasei un 7. –9.klasei 

 

Projekta 2.posmā 2020.-2021. plānotie pasākumi Sikšņu pamatskolā: 

• Nodarbības lasītprasmes un rakstītprasmes uzlabošanai 

• Latvijas Universitātes muzeja apmeklējums un interaktīvā nodarbība 

“Izgudro teleskopu!” 

• STEM vēstniecības vizīte skolā 

• Mācību vizītes – uz interešu izglītības centru “Mazā Brīniumzeme” 

Siguldā, uz Kurzemes Democentru Ventspilī, uz Irbenes lokatoru, uz 

interešu centru “Lielvārdi” Lielvārdē. 


