Sākot ar 2019.gada 1.septembri pirmsskolā, bet ar 2020./2021 mācību gadu arī pamatizglītībā un
vidusskolā Latvijā pakāpeniski (3 gadu laikā) ieviesīs pilnveidoto mācību saturu un pieeju.
Valsts izglītības satura centra (VISC) īstenotā projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030)
mērķis ir izstrādāt, aprobēt, pēctecīgi ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu un pieeju mācīšanai vecumā no
pirmsskolas gadiem līdz vidusskolai, kā rezultātā skolēni gūtu dzīvei mūsdienās nepieciešamās zināšanas, prasmes un
attieksmes. (https://www.skola2030.lv/lv/par-projektu)

Obligātais mācību saturs ir veidots, fokusējoties uz būtiskāko mācību satura apguvei skolēnam, lai
veidotos lietpratība (kompetence) kā komplekss skolēna mācīšanās rezultāts no pirmsskolas līdz 12.
klasei. (https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/macibu-satura-pilnveide/pilnveides-principi)

Obligātais mācību saturs ir strukturēts septiņās mācību jomās, ar mērķi mazināt mācību satura
sadrumstalotību, rosināt mācību satura plānošanu skolas līmenī, veidot skolēnos patiesi dziļu izpratni par mācību
saturu. (https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/macibu-jomas)
Prasības mācību satura apguvei pilnveidotajos standartos formulētas katrā mācību jomā, kā skolēnam
sasniedzamie rezultāti. Tie ietver zināšanas un pamatprasmes mācību jomās, caurviju prasmes un vērtībās
balstītus tikumus un ir apgūstami mācību priekšmetos, starpdisciplināri, kā arī iesaistoties plašākās skolas dzīves
norisēs. (https://www.skola2030.lv/lv/macibu-saturs/merki-skolenam/sasniedzamie-rezultati)

Lai pilnveidotā pieeja mācībām skolās Latvijā sasniegtu savu mērķi – veidotu skolēnu kā zinošu un
domājošu darītāju –, būtiska ir ne vien skolas un skolēna sadarbība, bet arī vecāku iesaiste.
Pārmaiņas radām mēs visi kopā: skolēni, skolotāji, vecāki.
Vairāk par pārmaiņām katrā vecuma posmā: pirmsskolā, pamatizglītībā, vidusskolā.
(https://www.skola2030.lv/vecakiem/kas-jazina-vecakiem)

Vispārējās vidējās izglītības
Vispārējās vidējās izglītības pakāpes mērķis ir palīdzēt jaunietim apzināties savas intereses un spējas un sagatavoties
izglītības turpināšanai augstskolā vai profesionālai darbībai. (https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibaspakapes/vidusskola)

Sasniedzamie rezultāti skolēnam vispārējās vidējās izglītības posmā veidoti 3 mācību satura apguves līmeņos.
VISPĀRĪGAIS – obligāti apgūstamā satura daļa visos kursos – apgūst ikviens jaunietis vispārējā vidējās un profesionālā
vidējās izglītības programmās.
OPTIMĀLAIS – saturs vispusīgai vispārējai izglītībai – mācību saturs pietiekami sekmīgai izglītības turpināšanai
augstskolā.
AUGSTĀKAIS – padziļināts un paplašināts saturs – nepieciešams izglītības turpināšanai specializēta profila studiju
programmās.

Vidusskolas posmā skolēni mācību saturu apgūst saskaņā ar jomās plānotajiem rezultātiem kursu veidā:
•
•
•

pamatkurss sniedz vispārīgā vai optimālā līmeņa zināšanas, izpratni un prasmes;
padziļinātais kurss sniedz augstākā līmeņa zināšanas, izpratni un prasmes;
specializētais kurss sniedz specifiskas jebkura līmeņa zināšanas, izpratni un prasmes.

Prasības vispārējās vidējās izglītības ieguvei
Uzsākot mācības 10. klasē, skolēns izvēlas vienu no skolas piedāvātajiem kursu komplektiem, kā arī citus kursus
no skolas piedāvājuma. Vispārējās vidējās izglītības iegūšanas nosacījumi paredz, ka skolēns:
•
•

apgūst mācību saturu 3360–3780 stundu apjomā;
apgūst pamatkursus visās mācību jomās;

•
•

apgūst trīs padziļinātos kursus un saistībā ar vienu no tiem veic patstāvīgu pētniecības, jaunrades vai
sabiedrisko darbu;
kārto valsts pārbaudes darbus:
o latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);
o svešvalodā (angļu, vācu vai franču) vismaz optimālajā līmenī;
o matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
o divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī).
(https://www.skola2030.lv/lv/skolotajiem/izglitibas-pakapes/vidusskola)

Papildu informācija par pilnveidoto izglītības saturu vietnē https://www.skola2030.lv/lv

2020./2021. mācību gadā Ziemeļvalstu ģimnāzija piedāvās 2 padziļināto kursu komplektus:

1. padziļināto kursu komplekts:
Padziļinātie kursi:
Svešvaloda II
Sociālās zinātnes II
Kultūra un māksla II

Eksāmeni: Latviešu valoda I (11. klasē)
Matemātika I
Svešvaloda II
Sociālās zinātnes II un / vai Kultūra

Padziļinātie kursi
Svešvaloda II (C1) (angļu)
Sociālās zinātnes II
Kultūra un māksla II
Projekta darbs

Pamatkursi
Latviešu valoda un literatūra I
Svešvaloda I (B2) (angļu)
Svešvaloda (B1) (vācu/krievu)
Vēsture un sociālās zinātnes I
Kultūra un māksla I (vizuālā māksla)
Dabaszinības
Matemātika I
Programmēšana I
Sports un veselība

Specializētie kursi
Svešvaloda (B1) (ziemeļvalstu)

2. padziļināto kursu komplekts:
Padziļinātie kursi:
Svešvaloda II
Bioloģija II
Ķīmija II
Padziļinātie kursi
Svešvaloda II (C1) (angļu)
Ķīmija II
Bioloģija II
Projekta darbs
Specializētie kursi
Svešvaloda (B1) (ziemeļvalstu)

Eksāmeni: Latviešu valoda I (11. klasē)
Matemātika I
Svešvaloda II
Ķīmija II un / vai Bioloģija II
Pamatkursi
Latviešu valoda un literatūra I
Svešvaloda I (B2) (angļu)
Svešvaloda (B1) (vācu/krievu)
Sociālās zinības un vēsture
Kultūras pamati
Fizika I
Ķīmija I
Bioloģija I
Ģeogrāfija I
Matemātika I
Datorika
Sports un veselība

