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Šis dokuments pieejams arī citās valodās.
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Pasaule mainās, mums vajag 
jaunas idejas un radošus 
tehnoloģiju pielietojumus.  

Lai risinātu šīs problēmas, Velsas valdība 
vēlas nodrošināt, ka jūsu bērns iegūst 
zināšanas, prasmes un pieredzi, kas viņam 
būs vajadzīgas pēc iespējas labākai dzīvei. 

Velsas skolotāji un izglītības eksperti 
ir sadarbojušies, lai izstrādātu Velsas 
mācību programmu. 

Skolā, kur mācās jūsu bērni, mācību 
programmu sagatavo skolotāji. 
Viņi izmanto norādes, ko citi skolotāji 
ir uzrakstījuši, lai palīdzētu plānot 
bērnu mācības.  

Jaunā mācību programma ir paredzēta 
visiem bērniem. Tā atbalstīs jūsu bērnu 
radošās nodarbībās, kas būs svarīgas 
reālajā dzīvē. Tā būs piemērota viņu 
vajadzībām un palīdzēs pilnībā īstenot 
viņu potenciālu.  

Mūsdienās pasaule ir vairāk saistīta, 
tāpēc arī tas, ko viņi mācās, ir vairāk 
saistīts. Zināšanas ir patiešām svarīgas, 
un viņiem tiks sniegtas arī prasmes un 
pieredze, kas nepieciešamas strauji 
mainīgajā pasaulē.
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Jūsu skola atbalsta jūsu bērnu, lai viņš būtu: 

• mērķtiecīgs, spējīgs skolēns, gatavs iegūt 
zināšanas visu mūžu;

• uzņēmīgs, radošs, gatavs pilnvērtīgi 
iesaistīties dzīvē un darbā; 

• ētisks, informēts pilsonis, gatavs piedalīties 
Velsas un pasaules dzīvē; un 

• veselīga, pašpārliecināta personība, kas ir gatava 
pilnvērtīgai dzīvei kā vērtīgs sabiedrības loceklis. 

• Tos sauc par mācību programmas 
“četriem mērķiem”. 

Izglītība 
mainās
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Kopā ar rakstpratību, rēķināšanu un digitālajām prasmēm ir sešas 
mācību un pieredzes jomas. Viss, ko jūsu bērns apgūs, būs saistīts ar 
šīm jomām.

Mācību un 
pieredzes jomas

Mācību programmā iekļauti arī šādi temati: 
•  cilvēktiesības; 

•  dažādība un cieņa pret atšķirībām; 

•  karjeras veidošanai un darbavietā vajadzīgās pieredzes un prasmju attīstīšana; 

•  vietējās, valsts un starptautiskās situācijas izpratne; 

•  attīstībai atbilstoša izglītība par attiecībām un seksualitāti.

Humanitārās 
zinības 

Ekspresīvo 
mākslu veidi

Matemātika un rēķināšana Zinātne un tehnoloģijas

Valodas, 
rakstpratība 

un saziņa 

Veselība un labklājība 
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Apgūstot ekspresīvo 
mākslu, jūsu bērns 
izpētīs mākslu, deju, 
drāmu, kino un digitālos 
plašsaziņas līdzekļus un 
mūziku, lai attīstītu savas 
radošās, mākslinieciskās un 
uzstāšanās prasmes. 

Humanitārajās 
zinībās viņš uzzinās 
par pasauli, sabiedrību 
un notikumiem pagātnē 
un tagadnē. Viņš pētīs, ar 
kādiem izaicinājumiem un 
iespējām mēs saskaramies 
un kā varam ētiski rīkoties, 
lai turpmāk aizsargātu 
pasauli un tās iedzīvotājus.

Matemātikā un 
rēķināšanā jūsu 
bērns attīstīs izpratni par 
skaitļiem un izmantos 
matemātiskos simbolus. 
Viņš pētīs formas un 
mērījumus, kā arī uzzinās 
par statistiku un varbūtību. 

Veselība un 
labklājība ir rūpes 
par viņa fizisko un 
garīgo veselību, tostarp 
emocionālo labsajūtu.  
Viņš uzzinās par veselīgu 
uzturu un to, kā pieņemt 
pareizus lēmumus, rīkoties 
attiecībā uz ietekmēšanas 
mēģinājumiem un veidot 
veselīgas attiecības. 

Apgūstot valodas, 
rakstpratību un 
saziņu, jūsu bērns 
uzzinās par valodām. Viņš 
sapratīs un lietos velsiešu, 
angļu un citas valodas. Viņš 
pētīs un radīs literatūru, 
kā arī sazināsies mutiski, 
rakstiski vai vizuāli. Tas 
varētu ietvert dzeju, drāmu 
un kino.

Apgūstot zinātni 
un tehnoloģijas, 
jūsu bērns mācīsies par 
bioloģiju, ķīmiju, fiziku, 
datorzinātnēm, dizainu 
un tehnoloģijām. Viņš 
mācīsies par dizainu un 
inženierzinātnēm, dzīvām 
būtnēm, matēriju, spēkiem 
un enerģiju, kā arī par to, 
kā darbojas datori. 

Mācību un pieredzes jomas
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Jūsu bērnam ir vairāk iespēju apgūt dzīvei 
svarīgas prasmes, kas viņam palīdzēs: 

• novērtēt apkārtējo pasauli; 

•  uzdot jautājumus, aplūkot pierādījumus, 
pieņemt lēmumus un risināt problēmas; 

•  pētīt, sazināties, veidot plānus un rast 
risinājumus;

•  attīstīt noturību un pārvaldīt 
savu labklājību;

• sadarboties ar citiem; un

•  pieņemt lēmumus par savu turpmāko 
karjeru, pamatojoties uz jēgpilnu pieredzi 
mācībās, darbā un uzņēmējdarbībā.

Svarīgais
Jūsu bērna mācībām ir jāpievēršas lietām, 
kas viņam ir svarīgas gan tagad, gan tad, kad viņš izaugs. 

Katrā mācību un pieredzes jomā ir ietverti apgalvojumi par 
svarīgāko, kas ietekmē visu vecumu bērnu mācīšanos. Tie palīdz 
bērnam domāt par to, ko viņš mācās un kā mācību temati ir saistīti 
cits ar citu, ar darbu un ar dzīvi. Tie arī palīdz jūsu bērnam katru gadu 
progresēt, pilnveidojot savu izpratni un prasmes.

Piemērs tam, 
kā tas darbojas
Zinātnes un tehnoloģiju mācību un 
pieredzes attīstības jomā viens no 
apgalvojumiem par svarīgāko ir šāds:

“Pasaule ir pilna ar dzīvām 
būtnēm, kuru izdzīvošana ir 
atkarīga cita no citas.”

Kad bērns mācīsies, viņš par to domās 
dažādos veidos, piemēram, šādi:

•  Es zinu, ka ir apdraudēti dzīvnieki.

•  Es saprotu, ka tas, ko es daru, 
ietekmē vidi, cilvēkus un dzīvniekus.

•  Es varu noteikt veidus, kā samazināt 
klimata pārmaiņu ietekmi uz vidi, 
cilvēkiem un dzīvniekiem.
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Jaunā mācību programma attīsta jūsu 
bērna zināšanas, prasmes un pieredzi. 

Viņš attīstīsies, jo: 

•   vairāk uzzinās;

•   izpratne par lietām kļūs dziļāka; 

•   uzlabosies saziņas prasmes; un

•   uzlabosies prasmes. 

Mācīšanās bērnam 
piemērotā veidā

Var gadīties, ka viņš: 

•   virzīsies uz priekšu ātri; vai

•    palēninās tempu, lai pārliecinātos, ka ir 
sapratis kādu tematu, vai arī tāpēc, ka 
būs atklājis kaut ko, kas viņu interesē.

Mācīšanās ne vienmēr ir atkarīga no 
vecuma. Visiem tā nenoris vienādi vai 
vienā un tajā pašā laikā. 

Vērtēšana 
Vērtēšana būs daļa no jūsu bērna ikdienas 
mācību procesa. 

Viņš sadarbosies ar skolotājiem, lai 
saprastu, cik labi viņam veicas. Tas ir 
svarīgi, lai palīdzētu viņam: 

•    noskaidrot, cik tālu mācību procesā viņš 
ir ticis; 

•   plānot nākamos soļus mācību procesā; 

•    pamanīt problēmas vai to, ka viņam 
vajadzīgs papildu atbalsts, 

un lai palīdzētu skolotājam:

•   atrast veidus, kā skolēnus ieinteresēt; un

•   noskaidrot, kā skolēniem veicas.

Skola arī sadarbosies ar jums, lai 
pārliecinātos, ka jūsu bērnam tiek 
sniegta vajadzīgā palīdzība, lai 
attīstītos.
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Kvalifikācija, ko jūsu bērns iegūst no 14 līdz 
16 gadu vecumam, atbilst jaunajai mācību 
programmai.

Nākotnē līdztekus pašreizējām 
kvalifikācijām, iespējams, varētu būt 
pieejami arī citi mācību priekšmeti, 

Kvalificēts nākotnei
piemēram, “Darba pasaule”, “Finansiālās 
spējas”, “Karjeras attīstība”, “Līdztiesība un 
dažādība” un “Pirmā palīdzība”.

Būs arī dažādi vērtēšanas veidi, piemēram, 
varētu tikt izmantotas digitālās tehnoloģijas.  

Sagatavošanās 
Jaunā mācību programma būs spēkā no 
2022. gada septembra un tiks izmantota visiem 
vidusskolēniem līdz 2026./27. mācību gadam.

Jums, jūsu bērnam un sabiedrībai ir iespējas 
palīdzēt izstrādāt jūsu skolas mācību programmu. 

Kopīgs darbs gan skolā, gan mājās palīdzēs jūsu 
bērnam iegūt vislabāko izglītību un sagatavos viņu 
nākotnei. 

Vairāk informācijas par jauno mācību 
programmu jautājiet sava bērna skolotājiem.

Britu zīmju valodas (BSL) video 
bērniem, jauniešiem un ģimenēm 
par Velsas mācību programmu 
un BSL mācību programmā 
ir pieejams “Education Wales” 
“YouTube”kanālā.

@WG_Education
@edubeginsathome

educationwales 
beginsathome 

Plašāka informācija:
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