
Atsevišķu virzienu izstrādes
Jaunā satura ieviešana (pašvadītas mācības, radošums, kritiskā domāšana, 

‘zaļā domāšana’)

Iekļaujoša izglītība (mikroklimats, pieejamība, fiziska un emocionāla drošība, 

alternatīvās mācības, 360°atbalsts, MOT)

Angļu valodas padziļinājums (tai skaitā CLIL)

Atbalsts izcilībai (pētniecības projekti, padziļinātie un specializētie kursi, e-

kursi augstākiem sasniegumiem, T&J forums)

Pilsoniskuma un identitātes stiprināšana (skolēnu balss, tradīcijas, 

muzejs, izpēte, latvietība, kultūrizglītība – kori, tautas dejas, videi draudzīga

skola)

Globālā izglītība (starptautiskie projekti, vieslektori, viesskolēni, partnerības)

Neformālās un formālās izglītības sasaiste (pulciņi, sporta un mākslas 

aktivitātes, skolēnu projekti, VAM, mācības ārpus klases, velodarbnīca, 

karjeras izglītība)

Digitālās kapacitātes/kompetences/drošības stiprināšana (kombinētas

mācības, robotika, programmēšana, virtuālā realitāte, IKT kopiena)



Monogrāfija

“Mācīšanās lietpratībai”

LIETPRATĪBA jeb KOMPETENCE

VĒRTĒŠANA

SADARBĪBA

https://www.siic.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/siic/Kolektiva_monografija/Monografija_Macisanas_Lietpratibai.pdf


Dabaszinātņu un Eiropas studiju virzieni RAĢ 

vidējā izglītībā

Dabaszinātnes Eiropas studijas

Eiropas studijas 

bez 

3.svešvalodas

Eiropas studijas 

ar 3.svešvaloduDabaszinātnes 

B

Dabaszinātnes 

A

Padziļinātie kursi:

Latviešu valoda un literatūra II

Angļu valoda II 

Sociālās zinātnes II

Fizika II Ķīmija II Bioloģija II 

Matemātika II

Programmēšana II

Ķīmija I 

Fizika I 

Bioloģija I 

Ģeogrāfija I

Dabaszinības 

un viens no pamatkursiem: 

Ķīmija I   Fizika I 

Bioloģija I  Ģeogrāfija I

Padziļinātie kursi

Angļu valoda II 

un divi no

Latviešu valoda un literatūra II 

Sociālās zinātnes II

Matemātika II

Programmēšana II

Latviešu valoda I 

Angļu valoda I

Vācu / Krievu valoda (B1)

Vācu / Franču valoda (B1)

Vācu / Krievu valoda (B1)



Moduļi un dubultstundas - ieguvumi skolēnam:

● mazina fragmentārismu un sadrumstalotību, ieplānojot mazāku mācību priekšmetu 

skaitu dienā un nedēļā;

● palielina iespēju iedziļināties, mācoties priekšmetu lielāku stundu skaitu īsākā laika 

periodā (ceturkšņos, nevis semestros);

● nodrošina pilnvērtīgākas atbalsta saņemšanas iespējas (priekšmeta apguves 

periodā - vairāk laika vienā nodarbībā; gala vērtējuma neiegūšanas gadījumā - var 

kārtot “parādus”, kamēr nav kārtējo darbu priekšmetā).

Mācību 

priekšmetu 

plānojums 

moduļos un 

dubultstundās 

7. klasēm



Ej dabā, mācies ar izpratni!

Maini 
mācību vidi

Piedzīvo 
dabā

Izpēti 
dabā

Uzzini 
dabā

Secini 
un gūsti 
atziņas

Pielieto 
citur

Radīt skolēniem iespēju pašiem piedzīvot atklāsmi, izpētīt 
un nonākt pie secinājumiem, atziņām, mācību saturu 

apgūstot dabā.



Iekļaujošā izglītība – kāpēc tā tik svarīga visu skolēnu 
attīstībai?

SADARBĪBA

SATURS

PIEEJAMĪBA 
un VIDE

Individuāls 
atbalsts 

pamatizglītības 
posmā. 

(1.kl.-9.kl.)

⮚Sadarbība ar vecākiem, 
konsultatīvais atbalsts;

⮚Kopienas pasākumi;
⮚ Jaunas prasmes visiem 

(kursi, semināri, vebināri)

⮚ Pedagogu atbalsta sistēmas un 
mācību procesa pilnveide;

⮚Metodiskais atbalsts;
⮚ Iekļaujošā izglītība - Skola2030;
⮚Klasvadība;

⮚Agrīna diagnostika, individuāla atbalsta īstenošana;
⮚ Izglītību veicinošu nodarbību kopums (AMC);
⮚Atbalsts mācību valodai (citvalodīgie, reemigranti);
⮚Atbalsts mācībām, individuālā pieeja mācību 

traucējumu kompensēšanai, prasmju pilnveide;
⮚ Personības attīstība (savu spēju izzināšana, 

empātijas mērķtiecības attīstīšana);
⮚Karjeras attīstības atbalsts;
⮚ Talantu attīstība;
⮚ Interešu izglītība;

⮚Skolēnu labsajūtība skolā;
⮚Pozitīva un iekļaujoša vide;



RAĢ ikvienam ir iespēja būt izcilam



ANGĻU VALODAS SKOLOTĀJU IETEIKUMI:

• Pamatskolā katrā klašu grupā ieviest fakultatīvo stundu izcilākajiem skolēniem;

• Pārbaudes darbos diferencēt uzdevumus pēc grūtības pakāpes;

• Ģimnāzisti vairāk iesaistās mācību procesā- mācot viens otru vai jaunāko klašu skolēnus;

• Ģimnāzistiem organizēt (piem., maijā) sarunu grupas (līdzīgi kā sarunu šovs Lampa) angļu 

valodā ar skolotājiem, vecākiem, absolventiem;

• Ja Skolēnu Padome veidos virtuālo skolas avīzi, tad aicināt skolēnus iesniegt rakstus angļu 

valodā;

• Skolēnu Padome varētu aicināt kādu dienu mēnesī skolēniem neformālā situācijā

(starpbrīdī, ēdnīcā, garderobē…) sazināties savā starpā tikai angliski.

• Kino vakari - skatoties filmas angļu valodā.



Globālā izglītība

Erasmus+ K1 

projekti 

Erasmus+ K2 

projekti

Nordplus

Erasmus+ partnerības 

ar RIIMC



Ietekme uz RAĢ 
✓ globālā izpratne

✓ multikulturālā izpratne

✓ jaunas mācību-mācīšanās 

metodikas

✓ angļu valoda sadarbībai un 

mācībām

✓ augsta līmeņa mācīšanās prasmes

✓ digitālās prasmes

✓ Eiropas pilsonība

✓ transversālās kompetences

✓ uz skolēnu vērsta pedagoģija

✓ internacionāla skolu tīklojuma 

veidošana 



PILSONISKUMA UN IDENTITĀTES STIPRINĀŠANA
NEFORMĀLĀS UN FORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS SASAISTE

❖TRADĪCIJAS

❖PAGĀTNES UN NĀKOTNES KOPSAKARĪBAS

❖SKOLAS MUZEJS 

❖SKOLAS VĒSTURES IZPĒTE UN PAPILDINĀŠANA

❖KULTŪRIZGLĪTĪBA: DZIESMA, DEJA, MĀKSLA

❖VIDEI DRAUDZĪGA SKOLA 

❖BRĪVPRĀTĪGO DARBS VIDES SAGLABĀŠANĀ UN 

LABIEKĀRTOŠANĀ

❖SKOLĒNU PROJEKTI

❖KARJERAS IZGLĪTĪBA



RAĢ digitalizācija un tehnoloģiju 
attīstība



Resursi
CILVĒKRESURSI:

●Skolotāji iedvesmotāji

●Tehniskais atbalsts

TEHNOLOĢIJAS:

●Planšetdatoru komplekti (50 Android, 35 

Apple, 15 Windows)

●Portatīvie datori 32 (jaunie) + 10 (vecie)

●3D briļļu komplekti, dažādi rīki paplašinātai 

realitātei 

●3D printeri (3 gab), lāzergriezējs, CNC frēzes

INFRASTRUKTŪRA:

●Visas klases aprīkotas ar tehniku 

(datori, projektori vai SmartBoard, 

kameras)

●134 m2 auditorija, kas aprīkota ar 

videokonferenču sistēmu

●4 datorklases, t.sk. viena ar 44 vietām 

un sadalāma

●Brīvpieejas datorzonas 3 stāvos un 

bibliotēkā

●Robotikas centrs, 3 veidu robotu 

komplekti (Ozobot, Mindstorm, We-Do)

RAĢ digitalizācija un tehnoloģiju 
attīstība



Saturs un iestrādnes

● Robotika: pulciņi (3.-4.kl., 5.-6.kl.) + 7.klasē iekļauta programmā

● Programmēšanas kurss vidusskolā

● Tehnoloģijas un dizains: pulciņi

● Mindcraft education 5.klašu matemātikā

● Kombinēto mācību elementi

RAĢ digitalizācija un tehnoloģiju 
attīstība

Ieceres
● Virtuāls Tehnoloģiju un jaunrades forums

● Paplašinātās realitātes iespēju integrēšana ikdienas mācību 

stundās

● E-kursu izstrāde diferenciācijai (augstākiem sasniegumiem)

● IT skolēnu kopienas veidošana, piesaistot lietpratīgus partnerus


