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Kompetences defin īcijaKompetences defin īcija
nepieciešamās zināšanas, profesionālā nepieciešamās zināšanas, profesionālā 
pieredze, izpratne kādā noteiktā jomā, jautājumā pieredze, izpratne kādā noteiktā jomā, jautājumā 
un prasme zināšanas un pieredzi izmantot un prasme zināšanas un pieredzi izmantot 
konkrētā darbībākonkrētā darbībā

Pedagoăijas terminu skaidrojošā vārdnīcaPedagoăijas terminu skaidrojošā vārdnīca

spēja, pamatojoties uz zināšanām, izvēlēties spēja, pamatojoties uz zināšanām, izvēlēties 
situācijai, darbībai atbilstošākos līdzekĜus un situācijai, darbībai atbilstošākos līdzekĜus un 
adekvāti rīkoties, adekvāti rīkoties, kompetence ir mācīšanās kompetence ir mācīšanās 
rezultātsrezultāts

T.KoėeT.Koėe

zināšanu, prasmju un attieksmju kopums, kas zināšanu, prasmju un attieksmju kopums, kas 
kvalificē noteikta veida vai līmeĦa uzdevumu kvalificē noteikta veida vai līmeĦa uzdevumu 
veikšanai veikšanai 

A.RauhvargersA.Rauhvargers



Kompeten ču nepieciešam ībaKompeten ču nepieciešam ība
Indiv īdu pan ākumiemIndiv īdu pan ākumiem ::

izdevīgs darbs, ienākumiizdevīgs darbs, ienākumi

veselība, drošībaveselība, drošība

politiskā līdzdalībapolitiskā līdzdalība

sociālā sadarbībasociālā sadarbība

Sabiedr ības pan ākumiem:Sabiedr ības pan ākumiem:
ekonomiskā ekonomiskā 
produktivitāteproduktivitāte

demokrātiskie procesi demokrātiskie procesi 

sociālā vienotība, sociālā vienotība, 
taisnīgums un taisnīgums un 
cilvēktiesībascilvēktiesības

ekoloăiskā ilgspējaekoloăiskā ilgspēja

nepieciešamasnepieciešamas

person īgās person īgās 
kompetenceskompetences
institucion ālās institucion ālās 
kompetenceskompetences
person īgo kompeten ču person īgo kompeten ču 
pielietošana kop ējo pielietošana kop ējo 
mērėu sekm ēšanaimērėu sekm ēšanai



Kompetences satursKompetences saturs

ZināšanasZināšanas –– teorijas teorijas 
pielietošana;pielietošana;
PrasmesPrasmes –– problēmu problēmu 
risināšana;risināšana;
AttieksmesAttieksmes ––
atbildība, lēmumu atbildība, lēmumu 
pieĦemšana, spēja pieĦemšana, spēja 
vadīt, saskarsmevadīt, saskarsme

Zināšanu ieg ūšanaZināšanu ieg ūšana ––
prasme mācīties, prasme mācīties, 
prasme mācīt, teorijas prasme mācīt, teorijas 
veidošana;veidošana;
Prasmju mai ĦaPrasmju mai Ħa ––
problēmu problēmu 
formulēšana, sintēze, formulēšana, sintēze, 
vispārināšana;vispārināšana;
Attieksmju mai ĦaAttieksmju mai Ħa ––
morāles veidošana, morāles veidošana, 
spēja kritiski vērtēt, spēja kritiski vērtēt, 
tikumībatikumība



PPar pamatkompetenc ēm uzskata ar pamatkompetenc ēm uzskata 
noteiktu prasmju grupunoteiktu prasmju grupu (EURYDICE)(EURYDICE)

lasīt un rakstīt prasmeslasīt un rakstīt prasmes

matemātiskās prasmes matemātiskās prasmes 

vispārējās prasmesvispārējās prasmes
personīgās prasmespersonīgās prasmes

ssociālās prasmesociālās prasmes

iinformācijas tehnoloăiju prasmesnformācijas tehnoloăiju prasmes

ssvešvalodu prasmesvešvalodu prasmes



Prasmju grupa, kas veido Prasmju grupa, kas veido 
pamatkompetences (pamatkompetences ( Gammon, 2001Gammon, 2001 ))

Kognitīvās prasmes Kognitīvās prasmes –– apgūt un pielietot apgūt un pielietot 
zināšanaszināšanas
AfektīvāsAfektīvās prasmes prasmes –– izvēlēties vērtības, veidot izvēlēties vērtības, veidot 
attieksmes, izjust interesiattieksmes, izjust interesi
Sociālās prasmes Sociālās prasmes –– sadarbības un sadarbības un 
komunikācijas prasmeskomunikācijas prasmes
Attīstošās prasmes Attīstošās prasmes –– novērošana, pētīšana, novērošana, pētīšana, 
klasificēšana,  problēmu risināšanaklasificēšana,  problēmu risināšana
Personiskās prasmes Personiskās prasmes –– pašiniciatīva, pašiniciatīva, 
motivācijas veidošanamotivācijas veidošana



Mūžizgl ītībasMūžizgl ītības pamatkompetencespamatkompetences
(Eiropas Padome)(Eiropas Padome)

komunikācija dzimtajā valodākomunikācija dzimtajā valodā

komunikācija svešvalodāskomunikācija svešvalodās

kompetence matemātikā, zinātnē un kompetence matemātikā, zinātnē un 
tehnoloăijāstehnoloăijās

digitālā (datoru un digitālā (datoru un multimēdijumultimēdiju/IKT) kompetence/IKT) kompetence

mācīties mācīties prasmesmācīties mācīties prasmes

starppersonustarppersonu, , starpkultūrustarpkultūru, sociālā un pilsoniskā , sociālā un pilsoniskā 
kompetencekompetence

uzĦēmībauzĦēmība

kulturālā izpausmekulturālā izpausme



Kompetence matem ātikā, zinātnē Kompetence matem ātikā, zinātnē 
un tehnolo ăijāsun tehnolo ăijās

ZināšanasZināšanas
SkaitĜiSkaitĜi
MērīšanaMērīšana
PamatoperācijasPamatoperācijas
Matemātiskie termini un  jēdzieniMatemātiskie termini un  jēdzieni
Apkārtējās pasaules pamatprincipiApkārtējās pasaules pamatprincipi
Fundamentāli zinātniskie jēdzieni Fundamentāli zinātniskie jēdzieni 
un principiun principi

PrasmesPrasmes
Lietot matemātiskos Lietot matemātiskos 
pamatprincipuspamatprincipus
Matemātiski spriestMatemātiski spriest
Matemātiski pierādītMatemātiski pierādīt
Komunicēt matemātikas valodāKomunicēt matemātikas valodā
Lietot tehnoloăiskos līdzekĜusLietot tehnoloăiskos līdzekĜus
Lietot zinātniskos datus lēmumu Lietot zinātniskos datus lēmumu 
pieĦemšanāpieĦemšanā

AttieksmesAttieksmes
pretpret

spriedumiem un to ticamībuspriedumiem un to ticamību

kritisku vērtējumu un zinātkārikritisku vērtējumu un zinātkāri

ekoloăiskām problēmāmekoloăiskām problēmām

drošību un drošību un ilgtspējuilgtspēju



Skolēnu kompetence bioloăijāSkolēnu kompetence bioloăijā
zināšanaszināšanas

1. Daba 

- dzīvo sistēmu daudzveidība 
un vienotība

- šūnu, audu, orgānu, 
organismu uzbūve un 
ekosistēmu struktūra

- dzīvības procesi: vielmaiĦa, 
augšana un attīstība, 
vairošanās, kairināmība, 
regulācija un kustība. 
Vielu un enerăijas aprite 
dabā. 

1. Zināšanas un izpratne par 
bioloăiskajām sistēmām un 
procesiem

- organismu uzbūve un 
pielāgotība dzīvesvidei

- dzīvības procesi un 
likumsakarības dabā

- organismu daudzveidība un 
klasifikācija

- ekosistēmas, to daudzveidība 
un nozīme

- bioloăijas pamatjēdzieni un 
termini

vidusskolāpamatskolā



Skolēnu kompetence bioloăijāSkolēnu kompetence bioloăijā
prasmesprasmes

2. Pētnieciskā darbība

- pētāmās problēmas izvirzīšana 
un darba plānošana

- datu ieguve un reăistrēšana
- datu apstrāde
- datu un/vai rezultātu analīze 

un izvērtēšana
- komunikatīvā darbība un 

sadarbība bioloăijā

2. . Pētnieciskās darbības 
pamati bioloăij ā

-darbs ar informācijas avotiem
- pētījuma plānošana
- eksperimentālā darbība datu 

ieguvei
- izziĦas avotos, novērojumos, 

eksperimentos iegūto datu 
apstrāde un analīze

- iepazīstināšana ar iegūtajiem 
rezultātiem, to apspriešana

vidusskolāpamatskolā



Skolēnu kompetence bioloăijā Skolēnu kompetence bioloăijā 
attieksmesattieksmes

3. Cilvēka, sabiedrības un 
vides mijiedarbība

- zinātnes atklājumu, 
sasniegumu un pētījumu 
vērtības apzināšanās 
bioloăijā

- tehnoloăiju bioloăijā attīstības 
ietekme uz sabiedrību

- indivīda un sabiedrības 
ietekme uz vides kvalitāti

3. Bioloăija un ilgtspēj īga 
attīstība

- bioloăijas zinātne un tās 
attīstības vēsture

- bioloăija sadzīvē, medicīnā, 
lauksaimniecībā

- bioloăiskā daudzveidība un 
tās saglabāšanas politika

- bioloăijas tehnoloăiju ietekme 
uz vidi

- bioloăijas zināšanu loma 
profesijas izvēlē

vidusskolāpamatskolā



Skolēnu kompetence bioloăijā Skolēnu kompetence bioloăijā 
attieksmju veidošanas piem ēriattieksmju veidošanas piem ēri

- vērt ē bioloăijas un tās 
pētījumu nozīmi sabiedrības 
attīstībā un praktiskajā dzīvē

- novērt ē bioloăijas zināšanu 
nozīmi dažādās profesijās

- novērt ē savas apkārtnes 
galveno piesārĦojumu avotu 
ietekmi uz ekosistēmām un 
cilvēka veselību. Iesaka 
risinājumus stāvokĜa 
uzlabošanai

- vēlas iesaistītiesbioloăiskās 
daudzveidības un vides 
kvalitātes saglabāšanas 
projektos

- apzinās aizsargājamo 
teritoriju nozīmi augu 
bioloăiskās daudzveidības 
saglabāšanā

- vērt ē dabas aizsardzību 
reglamentējošo dokumentu 
nozīmi

- novērt ē riska situācijas un 
tām atbilstošu rīcību

vidusskolāpamatskolā



Mācīties Mācīties mācītiesmācīties prasmesprasmes
ZināšanasZināšanas

Mācīšanās stratēăijasMācīšanās stratēăijas
Izglītības iespējasIzglītības iespējas
Kompetences, kas Kompetences, kas 
nepieciešamas dzīves nepieciešamas dzīves 
karjeraikarjerai
MūžizglītībasMūžizglītības
nepieciešamībanepieciešamība

PrasmesPrasmes
Patstāvīgi mācītiesPatstāvīgi mācīties
Neatlaidīgi mācītiesNeatlaidīgi mācīties
PašdisciplīnaPašdisciplīna
SadarbībaSadarbība
PašvērtēšanaPašvērtēšana
Meklēt informāciju un Meklēt informāciju un 
atbalstuatbalstu

AttieksmesAttieksmes
pretpret

motivācijumotivāciju
uzticībuuzticību
problēmu risināšanuproblēmu risināšanu
vēlmi mācītiesvēlmi mācīties
atbalstuatbalstu



Paldies par uzmanību!Paldies par uzmanību!


