
Izglītības un zinātnes ministrija 

 

VALSTS IZGLĪTĪBAS  

SATURA CENTRS 
 

Mācīšanās rezultātu nozīme ESF projekta “Nozaru 

kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās 

izglītības efektivitātes un kvalitātes 

paaugstināšana” 

 

  Profesionālās izglītības  

satura nodrošinājuma nodaļa 

2011.gada 25.oktobrī 



Profesionālās vidējās izglītības struktūra 

Kopējais stundu skaits (100%) 

5768 stundas 

Patstāvīgais darbs (~15%) 

~ 638 stundas 

Teorija (50%) 

~ 2565 stundas (+/- 5%) 

Prakse (50%) 

~ 2565 stundas (+/- 5%) 

Vispārizglītojošie  

mācību priekšmeti 

60% (+/- 3%) 

Profesionālie  

mācību priekšmeti 

40% (+/- 3%) 

 
Valodas  

un  

komuni- 

katīvās 

 zinības 

45% 

(+/- 3%) 

 

Sociālās  

zinības  

un  

kultūr- 

izglītība 

22% 

(+/- 3%) 

Matemātika,  

dabas  

zinības  

un  

tehniskās  

zinības 

33% 

(+/- 3%) 

Informātika 

 

Sports 

 

Mācību 

 priekšmetu  

praktiskie  

darbi 

 

Prakse 

 

Kvalifikācijas  

prakse 

 



Vispārizglītojošais saturs Profesionālais saturs 

Mūžizglītības 

kompetences 

 

Nozares profesionālās 

kompetences 

Specializācija Specializācija Specializācija 

Profesionālās izglītības satura 

struktūras maiņa 

Valodas un 

komunikatīvās 

zinības  

Matemātika, 

dabas zinības 

un tehniskās 

 zinības  

Sociālās 

zinības un 

kultūrizglītība  

Profesionālā vidējā izglītība 



 

Sasniedzamais rezultāts – formulējums par to, ko 

mācību procesā izglītojamais zina, izprot un spēj darīt 

pēc attiecīgu mācību pabeigšanas, un tie ir definēti 

zināšanu, prasmju un kompetenču izteiksmē. 

 

Learning outcome(s) – Set of knowledge, skills and/or 

competences an individual has acquired and/or is able 

todemonstrate after completion of a learning process, 

either formal, non-formal or informal. 

 

CEDEFOP Glossary. Quality in education and training  

Pieejams: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4106_en.pdf  

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4106_en.pdf


Kompetence 

 Pierādīta spēja izmantot zināšanas, prasmes un 
personiskās, sociālās un/vai metodoloģiskās 

spējas darba un mācību situācijās un 
profesionālajā un personīgajā attīstībā 

 

 Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūrā kompetenci 
apraksta saistībā ar atbildību un autonomiju 

 

 

Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra mūžizglītībai (EKI). 

Pieejams: http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_lv.pdf 

 

http://ec.europa.eu/education/pub/pdf/general/eqf/broch_lv.pdf


Profesionālā kompetence 

Profesionālās darbības veikšanai 

nepieciešamo zināšanu, prasmju un 

atbildības kopums noteiktā darba situācijā 

Profesionālās izglītības likums. 

Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=20244 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=20244


Izglītības programmas struktūra

39%

11%

50%

Vispārizglītojošo mācību

priekšmetu bloks

Mūžizglītības kompetenču

bloks

Profesionālo kompetenču

bloks



1.līmeņa profesionālā vidējā izglītība (arodizglītība) 

Vispārizglītojošā satura struktūra 

2.līmeņa profesionālā vidējā izglītība 

Valodas un   

komunikatīvās  zinības 33%  

Matemātika, dabas zinības un 

tehniskās zinības 33%  

Sociālās zinības un 

kultūrizglītība 22%  

Valodas un   

komunikatīvās zinības 45% 

Matemātika, dabas zinības un  

tehniskās zinības 33% 

Sociālās zinības un  

kultūrizglītība 22%  

Valodas un  komunikatīvās  

zinības 45%  

Matemātika, dabas zinības un  

tehniskās zinības 45% 

Sociālās zinības un  

kultūrizglītība 22%  

Humanitārais virziens Tehniskais virziens 



Modulārā/moduļu pieeja 

     Izglītības programmas izveide,                                                                                          

pamatojoties uz atsevišķu moduļu izmantošanu dažādās kombinācijās  

atkarībā no programmai izvirzītā mērķa.  

 

 
 

 

 

 

Sabalansētība 

 

 

  

 

Autoru kolektīva grāmata 

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 

 

 Mācību priekšmeta 

būtības iekšējā loģika  

Izglītojamā tieša 

līdzdalība priekšmeta 

apguvē 

Modulāro pieeju 

raksturo 



Modulis 

  Mācību procesa relatīvi patstāvīga sastāvdaļa, īpaši strukturēts mācību 

priekšmetu un nodarbību komplekss 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Autoru kolektīva grāmata 

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 

 

Noteikts mācību 

kodols  Sākums un 

beigas 

Mērķis, uzdevumi 

Mērķa sasniegšanas 

mehānisms  

Vingrinājumi un 

paškontroles jautājumi 

Mācību kursa daļu 

veido 



 

Mūžizglītības kompetences 

Iniciatīva un 

uzņēmējdarbība 

(Sense of initiative 

and 

entrepreneurship) 

Sabiedrības 

drošība 
 

 

 

Sociālās un 

pilsoniskās 

prasmes 

(Social and 

civic 

competences) 

Valodas, kultūras 

izpratne un 

izpausme 

(Communication 

in the mother 

tongue 

Communication in 

the foreign 

language 

Cultural awareness 

and expression) 

 

Informācijas 

un 

komunikācija

s tehnoloģijas 

(Digital 

competence) 

 



 

Mūžiglītības kompetenču apguves iespējas

20%

20%

20%

20%

20%

30%

10%

20%

30%

10%
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Iniciatīva un uzņēmējdarbība

Sabiedrības drošība 

Sociālās prasmes 

Valodas, kultūras izpratne un izpausme 

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

2.līmenis

1.līmenis



 

Materiāli 

 

Nozares profesionālās 

 kompetences 
 

Tehnoloģijas 
Profesijas pamatdarbi  

 

Aprīkojums, 

speciālās iekārtas, 

darbarīki 

 

Tehniskā 

dokumentācija 

 

Kvalifikācijas 

prakse 

Saskarsmes 

psiholoģija (vērsta 

uz profesiju), 

profesionālā ētika 

un estētika 

(pakalpojumi) 

 

Vizuālās saziņas 

līdzekļi un 

mākslas valoda 

(amatniecība) 



Moduļu pieeja profesionālās izglītības programmās 

  Vispārizglītojošie  

mācību  

priekšmeti 

 

  Vispārizglītojošie  

mācību  

priekšmeti 

Profesija A Profesija B Profesija C 

Atšķirīgās profesionālās 

 kompetences 

Profesija Y 

 

 

Atšķirīgās  

profesionālās  

kompetences  

  

 

 

Atšķirīgās 

 profesionālās 

kompetences 

 

Atšķirīgās  

profesionālās 

kompetences  

Nozares kopīgās kompetences 

 

Mūžizglītības  

kompetences 

 

 

Mūžizglītības  

kompetence 

 



   

MODULĀRĀS/MODUĻU 

PIEEJAS  

IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU 

STRUKTŪRA 



Paldies par uzmanību! 

 
Profesionālās izglītības satura  

nodrošinājuma nodaļas vadītāja 

  Sarmīte Valaine 

 

tālrunis: 67503753 

e-pasts: sarmite.valaine@visc.gov.lv 

VISC 

Vaļņu iela 2, Rīga 

visc@visc.gov.lv 

www.visc.gov.lv 


