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Šajā izglītības pakāpē skolotājam svarīgi rosināt 
skolēnus laikus un mērķtiecīgi apzināt savas 

intereses, vēlamos turpmāko studiju un 
profesionālās darbības virzienus, piedāvājot 
daudzveidīgas darbības un karjeras izglītības 

pieredzi mācību procesā.

Satura apguvē akcentēta skolēna personības 
identitātes veidošanās procesa izpēte un attīstība. 
Kursā apgūtās prasmes skolēni pielietos savas 
personības izaugsmes procesā, profesionālās 
karjeras veidošanā un ikdienas dzīvē 
/Skola2030/



Temata apguves mērķis: izzināt kultūras laikmeta pazīmes un 
artefaktus, meklēt un saskatīt iepriekšējo kultūras laikmetu 
atsauces mūsdienu kultūras procesos un vizuālajā mākslā. Gūt 
pieredzi radošā vizuālās mākslas procesā, atklājot un pilnveidojot 
personisko ētisko un estētisko vērtību izpratni un empātiju 
mūsdienu pasaulē.

Caurviju prasmes: kritiskā domāšana un problēmrisināšana, 
pašvadīta mācīšanās, digitālā pratība, sadarbība un pilsoniskā 
līdzdalība /Skola 2030/

1. Kultūras izpratne un izpausmes sabiedrībā. 
Kultūras noteiktais dzīvesveids. Kultūras izpausmju, 
vērtību mainība laikā.





Sasniedzamais rezultāts (SR)

Jēdzieni: kultūra, kultūras kopiena, kultūras pieredze, 
subkultūra, elitārā kultūra, etniskā kultūra, masu kultūra, 
artefakts, simbols, kultūrvaronis, zīmols, mākslas stili un 
virzieni, romānika, gotika, renesanse, baroks, 
klasicisms, romantisms, reālisms, modernisms, 
postmodernisms, laikmetīgā māksla.

Skolēni jau apguvuši:
1. Kultūras izpratne un izpausmes sabiedrībā. 

Kultūras noteiktais dzīvesveids. Kultūras izpausmju, 
vērtību mainība laikā:



Zīmes un simboli  / Skola 2030 - darba lapa



Zīmes un simboli



Jaunrades uzdevums: 

iesaistot apgūtos mākslas stilus un virzienus, 
simbolus un zīmes, kā arī izmantojot mērķu 
sasniegšanas metodi SMART un metodiskā līdzekļa 
“52 Patiesības” pasaku “Tornis”, radīt savu 
ilustrāciju pasakai

Karjeras izglītības tēma “Mērķu sasniegšana”



Mērķi,kas sniedz 
motivāciju un skaidrību







Mērķu formulēšana

SMART princips

• Konkrēts (Specific)

• Izmērāms (Measurable)

• Sasniedzams (Attainable)

• Būtisks (Relevant)

• Laikā (Time – bound)



Mans mērķis, mācoties Rīgas Valsts 3. 
ģimnāzijas mākslu mācību modulī 

1. Uzraksti ideju savam mērķim
2. Uzraksti savu mērķi, izmantojot 

SMART principu



Uzdevums jums:

Kā varētu notikt  vizuālās mākslas  
pedagoga un karjeras konsultanta 

sadarbība manā skolā?
1. Uzraksti ideju savam mērķim
2. Uzraksti savu mērķi, izmantojot 

SMART principu



Uzraksti savu ideju par mērķi!

_____________________________________________________________________________________

Precizē savu mērķi pēc SMART principa! Atbildi uz papildus jautājumiem!

Mērķi ir mūsu motivācijas avots. Pareizi formulēti mērķi ir jebkura plāna pamats. Mērķis ir vēlamā rezultāta tēls. Ja jūs nevarat izmērīt mērķi, tas nozīmē, ka jūsu mērķis ir sapnis. Mūsu sapņu

pārvēršanu rezultātos nosaka SMART process, un mērķiem, kurus esam nosprauduši, jābūt:

S (specific) - konkrētiem:

Vienkārši, skaidri un saprotami noformulē savu mērķi!

Ko es vēlos sasniegt? Ko es darīšu, lai sasniegtu mērķi? Kādā veidā?  Kāds ir vēlamais rezultāts, ko vēlos sasniegt? Vai tas ir formulēts pozitīvi (nelietojiet vārdu „ne”?)

M (measurable) - izmērāmiem:

Kādā kvalitātē un apjomā jūs vēlaties redzēt savu realizēto mērķi?

Kā zināsi, ka esi mērķi sasniedzis?  Pēc kādiem kritērijiem  varēsi izmērīt, ka mērķis ir vai nav sasniegts?  Kā zināsi, ka sasniegtais ir izdarīts labi vai slikti?

A (achievable) - sasniedzamiem un reāliem:

Pārliecinies, ka mērķu nospraustā kvalitāte un apjoms ir REĀLS!                                      

Vai mērķis ir sasniedzams?  Vai rezultāti ir atkarīgi no manis?  Vai man ir nepieciešamais laiks, resursi, zināšanas, atbalsts, zināšanas, prasmes

R (relevant) - nozīmīgiem:

Mērķim ir jābūt nozīmīgam un saistošam Jūsu dzīves plānā!

Kam man tas ir vajadzīgs? Kāpēc to gribu sasniegt? Vai tas izriet no manām dzīves prioritātēm? Ko tas man dos, kāds būs ieguvums? Vai mērķis ir pietiekami izaicinošs?

T (time - bound) - noteiktiem laikā:

Nosaki savam mērķim laika termiņu!

Cik ilgā laika posmā es vēlos to sasniegt? Vai ir konkrēts datums, mēnesis, gads?

MANS (SMART) MĒRĶIS:



Pasaka “Tornis”
Tornis augsts un biedējošs izskatās tikai no 
apakšas. Tiklīdz tu sāc rāpties augšup, tas 
sarūk. Bet tad, kad nonāc torņa smailē, visa 
pasaule tev ir pie kājām un reiz tik milzīgās 

bailes tagad no augšas izskatās sīkas un 
niecīgas. Jo tu stāvi tām pāri!

Izlasi pasaku “Tornis” un 
padomā, kā Tu turpinātu vai 

interpretētu mākslinieces 
Agneses Kalves ilustrāciju 

pasakai, domājot, par saviem 
mērķiem!



Uzdevums skolēnam:

● Mākslas stila, zīmju un simbolu 
izmantošana savā mākslas darbā

● SMART idejas un pasakas “Tornis” 
galvenās domas iekļaušana savā 
mākslas darbā

● SMART darba lapa + sava mākslas 
darba apraksts - atklājot savas 
zīmes, simbolus un attēloto mākslas 
stilu



Skolēnu mākslas darbu prezentācijas -

jaunrades darbu skaidrojums

PPP metodes izmantošana
(paslavē  pajautā  piedāvā)
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