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dabaszinātņu un inženierzinātņu, veselības un fiziskās aktivitātes. Līdztekus tam tiek
akcentētas vērtības, ieradumi un caurviju prasmes ‒ problēmu risināšana un kritiskā
domāšana, jaunrade, pašiniciatīva un uzņēmējspēja, digitālā un medijpratība,
pašvadība, pašizziņa, mācīšanās mācīties, sadarbība un līdzdalība. Kompetence ir
kompleksa, tās attīstīšana ir saistīta ar pārnesuma veidošanu rīcībai jaunā situācijā,
jaunā kontekstā, to nevar reducēt uz kādu atsevišķu prasmi vai izolētu zināšanu kopu.
Šādus mērķus ir iespējams sasniegt, kardināli mainot pieeju mācīšanai un skolas darba
organizācijai, jo tieši mācīšanai, ne tikai sasniedzamo rezultātu pārformulēšanai, būs
izšķiroša loma tajā, vai skolēni attīstīs kompetenci.

PĒTĪJUMU REZULTĀTI
LATVIJĀ Šobrīd mācību saturā un mācību procesā joprojām vērojama sadrumstalotība,
fragmentārisms, dublēšanās, pārāk liels uzsvars tiek likts uz izolētu, pasīvu zināšanu
apguvi, mācību saturs ir nepietiekami saistīts ar reālās dzīves situācijām. Mācīšanās
procesā vingrināšanās nereti izpaužas kā darbību atkārtošana identiskās situācijās, kas
nerada pieredzi pārnesuma veidošanai, spējai rīkoties nezināmā situācijā, jaunā
kontekstā. Mācību procesa pamatā ir uzdevumi, kas palīdz attīstīt atsevišķas
savstarpēji nesaistītas prasmes, taču nepiedāvā iespējas koordinēti lietot zināšanas,
prasmes, attieksmes kombinēta satura uzdevumos. Mācību satura dokumenti
(standarti, programmas) paredz atsevišķu mācību priekšmetu specifisku zināšanu un
prasmju apguvi, bet tajos nav tieši saskatāma vispārējo prasmju mērķtiecīga,
saskaņota, pēctecīga apguve un lietošana. Jau 1998. gadā ir formulēti mācīšanās
aspekti, kas atbilst caurviju kompetencēm, to attīstīšanu paredz izglītības standarti,
tomēr mācību stundu vērojumi un skolēnu snieguma analīze rāda, ka tā nav ikdienas
prakse visās skolās (Namsone u.c., 2015; Sebre u.c., 2015).

PASAULĒ Pieejas maiņas nepieciešamība izglītībā ir globāla aktualitāte. Līdz šim pārāk
bieži laba izglītība tikusi traktēta kā zināt daudz, nevis kā izglītība, kuras mērķis ir
saprast būtību un spēt zināšanas lietot (UNESCO IBE, 2015). Bet, kā norāda OECD
Zināšanu un prasmju direktorāta vadītājs A. Šleihers: “Skolas absolventa veiksmes
atslēga ir nevis iegūto zināšanu apjoms, bet gan tas, ko viņš spēj paveikt ar savām
zināšanām”.
Izglītības teorētiķi, pētnieki, praktiķi un politiķi piesaka nepieciešamību pēc jaunām
prasmēm, zināšanām, vērtībām, ieradumiem, uzskatiem skolu mācību saturā,
piedāvājot tā saukto 21. gadsimta kompetenču modeļus kā ilustrāciju citādiem
izglītības mērķiem (WEF, 2015; ATC21S, 2012; Fullan u.c., 2014; Hewlett Packard,
2013; OECD, 2005; NRC, 2012; UNESCO IBE, 2015; Gordon u.c., 2013; u.c.). Šajos
modeļos pamatprasmes nozīmīgākajās cilvēka darbības jomās dažādās kombinācijās
mijas ar caurviju kompetencēm, kas attiecas uz visām jomām un kurām mācību saturā
līdz šim nav pievērsta pietiekama uzmanība.
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Kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust
uzskatus, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās. Tā ietver rīcībspējas
ideju, galveno uzsvaru mācībās liekot uz skolēna sniegumu, viņa spēju darīt. Šī
definīcija atbilst ES pamatprasmju ietvaram un citos avotos definētajiem kompetences
jēdzieniem.
Analizējot pasaules pieredzi un dažādus nākotnes kompetenču veidus, kā arī attīstot
iepriekšējo Latvijas izglītības standartu, VISC ir izveidots tāds mācību satura ietvars un
ieteikumi mācīšanas pieejas maiņai, lai rezultāts būtu skolēnu kompetence.
Pamatprasmju attīstīšana notiek nozīmīgās cilvēka darbības jomās ‒ valodas, sociālajā
un pilsoniskajā, kultūras izpratnes un mākslas, matemātikas un datorzinātnes,

