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VIDUSSKOLAS MĒRĶIS




Palīdzēt jaunietim sagatavoties izglītības
turpināšanai augstskolā – iespēja vairāk
mācīties atbilstoši savām interesēm un
nākotnes plāniem
Veikt pirmās svarīgās izvēles

LAI IEGŪTU VISPĀRĒJO
VIDĒJO IZGLĪTĪBU
Mācību stundās laiks tiks pavadīts tikpat
daudz kā līdz šim (~36 stundas nedēļā)
 Tiks apgūtas visas mācību jomas, taču
atšķirīgā dziļumā atkarībā no interesēm –
vispusīgi zināšanu un prasmju pamati dos
plašu redzesloku un izvēles iespējas
nākotnē
 Tiks izvēlēti un apgūti 3 padziļinātie kursi
 Tiks veikts un aizstāvēts projekta darbs
(pētniecības, jaunrades vai sabiedriskais
darbs) saistībā ar vienu vai vairākiem
padziļinātajiem kursiem


KAS IR MĀCĪBU JOMA, KURSS,
KURSU KOMPLEKTS, LĪMENIS?


Mācību joma – apvieno vairākus radniecīgus mācību
priekšmetus un to sasniedzamos rezultātus, palīdz saskatīt
šo priekšmetu savstarpējo saistību, tuvinātas svarīgiem
cilvēka darbības virzieniem dzīvē:









Valodu
Sociālā un pilsoniskā
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā
Dabaszinātņu
Matemātikas
Tehnoloģiju
Veselības un fiziskās aktivitātes

Kurss – mācību satura apguve dažādās dziļuma pakāpēs jeb
pamatkurss, padziļinātais kurss, specializētais kurss
 Kursu komplekts – katru kursu komplektu veido trīs
padziļinātie kursi ar vismaz vienu atšķirīgu padziļināto
kursu katrā komplektā
 Līmenis – raksturo sasniedzamo rezultātu pakāpenību
jeb vispārīgais, optimālais un augstākais


KURSU APGUVES NOSACĪJUMI


Satura apguve 3 līmeņos (nodrošinot pakāpenību)
vispārīgajā
 optimālajā – obligāts priekšnosacījums apguvei augstākajā
līmenī
 Augstākajā – būtiski svarīgs iecerēto studiju virzienā




Satura apguve kursu veidā (dažādās dziļuma pakāpēs)
pamatkurss – vispārīgajā vai optimālajā līmenī
 padziļinātais kurss – augstākajā līmenī
 specializētais kurss – jebkurā no 3 līmeņiem




12. klasē vairāk laika tiek veltīts tiem mācību
priekšmetiem, kuri īpaši interesēmācoties tos padziļināti
 apgūstot izvēlētos specializētos kursus


OBLIGĀTIE KURSI
LATVIEŠU VALODA un LITERATŪRA,
MATEMĀTIKA jāmācās obligāti vismaz
optimālajā līmenī.
 Jāmācās obligāti 2 SVEŠVALODAS
 viena no ES oficiālajām valodām (angļu)
vismaz optimālajā B2 līmenī
 otra svešvaloda (vācu) vismaz vispārīgajā
B1 līmenī
 SPORTS UN FIZISKĀ VESELĪBA ir obligāts
un tas notiek regulāri 3 gadu laikā


TIKS KĀRTOTI VALSTS
PĀRBAUDES DARBI






Latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī)
Angļu valodā (vismaz optimālajā B2 līmenī)
Matemātikā (vismaz optimālajā līmenī)
Divos no padziļinātajiem kursiem*
(augstākajā līmenī)

*Ja svešvalodu un/vai matemātiku mācās optimālajā un
augstākajā līmenī, valsts pārbaudes darbu tiek
rekomendēts kārtot tikai vienreiz –optimālajā vai augstākajā
līmenī

KURSU APGUVE 3 GADOS
10. un 11. klasē skolēni neatkarīgi no nākotnes
studiju virzieniem apgūst obligātos pamatkursus
vispārīgajā un optimālajā līmenī
 Obligātie
priekšnosacījumi pamatkursu apguvē
atšķiras vienā mācību jomā. Izvēle tiek veikta,
iestājoties 10. klasē:
 Tehnoloģiju jomā – tiek apgūts viens no kursiem:
Programmēšana vai Dizains un tehnoloģijas
atkarībā no plānotā studiju virziena
 12.
klasē skolēni apgūst padziļinātos kursus
atbilstoši savām interesēm, lai sagatavotos studijām
augstskolā, kā arī tiek īstenots starpdisciplinārs kurss
Projekta darbs
 Obligātais specializētais kurss:
 Krievu valoda un literatūra10., 11., 12. klasē


KURSU IZVĒLE
Iestājoties 10. klasē skolēns sākotnēji izvēlas
komplektu ar 3 padziļinātajiem kursiem apguvei
12.klasē, kā arī veic izvēli par kursu apguvi 10. un
11.klasē tehnoloģiju jomā
 Skolas piedāvātie komplekti ir rekomendējoši, un tie
var mainīties (galīgā izvēle tiek veikta 11. klasē)
atkarībā no nākotnes mērķiem par tālākajām studijām
augstskolā
 12.klasē skolēni apgūst padziļinātos un specializētos
kursus atbilstoši savām interesēm, lai sagatavotos
studijām augstskolā


MĒS PIEDĀVĀJAM ŠĀDUS
Pamatkursi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Latviešu valoda un literatūra
Angļu valoda
2.svešvaloda (vācu)
Sociālās zinātnes un vēsture
Kultūra un māksla (viz.māksla)
Fizika
Ķīmija
Bioloģija
vai Dabaszinības
Ģeogrāfija
Matemātika
Programmēšana
Dizains un tehnoloģijas
Sports un veselība

KURSUS

Padziļināto kursu
komplekti* 12.klasē
 Angļu valoda
 Kultūra un māksla
 Dizains un tehnoloģijas
 Angļu valoda
 Matemātika
 Programmēšana
 Angļu valoda
 Kultūra un māksla
 Biloģija

Izvēlas 1 komplektu ar 3 padziļinātajiem kursiem. Norādītie komplekti ir
rekomendējoši, un tie var mainīties atkarībā no nākotnes mērķiem par tālākajām
studijām augstskolā

IESPĒJAMAS TĀLĀKĀS STUDIJAS
 rakstnieks,

žurnālists,
kultūras
speciālists, reklāmists, grafikas dizainers,
mākslinieks,
informācijas/digitālo
risinājumu dizainers, restaurators
 inženieris, būvnieks, auto būvinženieris,
arhitekts
 mediķis, farmaceits
 datu
analītiķis,
matemātiķis,
programmētājs, IKT speciālists, datu
analītiķis, digitālo produktu izstrādātājs

UZŅEMŠANA 10.KLASĒ







VISOS mācību priekšmetos gada vērtējums
nav zemāks par 5 ballēm
KATRĀ no mācību priekšmetiem:
latviešu valodā
matemātikā
angļu valodā
gada vērtējums nav zemāks par 6

MĀCĪBU PLĀNA PARAUGS
Mācību joma
Valodu

Sociālā un pilsoniskā
Kultūras izpratnes un pašizpausmes
mākslā

Dabaszinātņu

Matemātikas
Tehnoloģiju
Veselības, drošības un fiziskās aktivitātes

Pamatkursi
Latviešu valoda un literatūra
Angļu valoda
Vācu valoda
Sociālās zinības un vēsture
Kultūra un māksla
Fizika
Ķīmija
Bioloģija
Ģeogrāfija
Dabaszinības
Matemātika
Programmēšana
Dizains un tehnoloģijas
Sports un veselība

MĀCĪBU PLĀNA PARAUGS
Padziļinātie kursi (12. klasē)
Projekta darbs
obligāti
Angļu valoda
Kultūra un māksla
Dizains un
Skolēns izvēlas 3
tehnoloģijas
padziļinātos kursus
Programmēšana
Bioloģija
Matemātika
Specializētie kursi
Krievu valoda un literatūra
Psiholoģija
Tehniskā grafika

12. KLAŠU SKOLĒNIEM BŪS IESPĒJA
pretendēt uz Olaines novada domes ikmēneša
stipendiju, piedzīvot kultūras pasākumus programmā
"Latvijas skolas soma", darboties dažādās interešu
izglītības programmās, kā arī skolēnu parlamentā.


kļūt par skolas un novada pētnieku, veicinot skolas
muzeja attīstību, kā arī saņemt apbalvojumu "Gudrā
pūce" par mācību sasniegumiem.


Piedalīties starptautiskos projektos, attīstīt prasmes
projektu īstenošanā, iegūstot finansējumu Olaines
novada jauniešu projektu konkursā, kā arī vasaras
mēnešos Olaines novada skolēni varēs iegūt pirmo
darba pieredzi kādā no piedāvātajiem vasaras darbiem
pašvaldības iestādēs.


VAIRĀK INFORMĀCIJAS PAR JAUNO
IZGLĪTĪBAS STANDARTU

Skola2030.lv

