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PAMATPRASMES DARBAM 
 
 
Pagājušo gadu gaitā, tēma “Pamata prasmes” kļuva par populāru apspriedes objektu daudzās Eiropas valstīs. 
Īpaša uzmanība ir jāpievērš  ‘funkcionālai lasīt prasmes’ un ‘funkcionālai rēķināt prasmes’ definēšanai kā 
“spējai lasīt, rakstīt un runāt  attiecīgajā valodā   un sējai t pielietot matemātiku darba  un sabiedrības prasību 
apmierināšanai”.  

Šis mācību plāns  ir galvenokārt izstrādāts  apmācītāju un skolotāju izglītošanai. . Plāns  ietver sevī dažādus 
moduļus, galvenajās nodaļās  tiek sniegta  informācija par mērķa grupām, lasītprasmi, rēķināt prasmi un 
sociālajām prasmēm. 

Galvenais mērķis ir  dot iespēju darba ņēmējiem  ar uzlabotām pamata prasmēm rakstīšanā un rēķināšanā  
(skaitļi, mērvienības, aprēķināšana, lasīšanas sapratne, īsi rakstīšanas uzdevumi). Mācību plāns fokusējās  uz 
nepieciešamo sociālo  un komunikāciju  prasmju  apguvi atbilstoši profesijai. 

 
 

Lasītprasme: Didaktiskais pamats. 
 
Mācību saturs un mērķi: 

•  Uzlabojot vārdu krājumu  ar tehnisko vārdu krājumu pārskatu  tiek paaugstināts darba ņēmēja 
pašnovērtējums; 

•  Apgūstot mutiski/rakstiski  tehnisko vārdu krājumu  specializētu tutoru vadībā tiek atvieglots šī 
specifiskā vārdu krājuma atpazīšana rakstiskos dokumentos; 

•  Veidot strukturētus teikumus uzkopšanas procesa aprakstam. Šī uzdevuma mērķis ir tehniskā vārdu 
krājuma pielietojums  teikumā  un vārdu krājuma bagātināšana ar  šai darbībai raksturīgiem darbības 
vārdiem. Šis uzdevums ir domāts rutīnas situāciju aprakstam; 

•  Ar mērķi paskaidrot dažādos tīrīšanas procesa soļus, sarindot notikumus hronoloģiskā secībā; 

•  Apkopot profesionālos vārdus; 

•  Attīstīt telpas izjūtu  meklējot ceļu ēkā un nosakot objekta atrašanās vietu; 

•  Bagātināt vārdu krājumu  definējot darba instrukcijas; 

•  Mācoties par tīrīšanas produktiem; 

•  Apgūstot profesionālo vārdu krājumu. 

•  Apgūstot tīrīšanas tehnikas; 

•  Apgūstot informāciju par apkopēja ratiņiem. 
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Rēķināt prasme. 
Didaktiskais pamats. 

Ar mērķi dot iespēju darba ņēmējam uzlabot pamata prasmes rēķināšanā,  darba metodēm un materiāliem  ir 
jāatbilst primārajiem uzdevumiem un mērķiem atbilstošajā darba laukā. Viens no šāda veida apmācības 
mērķiem  ir  uzlabot mācekļa spējas  un zināšanas  matemātisko un valodu  prasmju pielietojumā. 

 

Apmācības kurss ietver: 

•  Vispārēja matemātikas pamatu atkārtošana  (paskaidrot un demonstrēt ar piemēriem); ir 
nepieciešams pārliecināties, ka katrs klātesošais saprot atkārtojamās vielas saturu  (saskaitīšana, 
reizināšana, dalīšana utt.); 

•  Neradīt spiedienu mācību darba laikā, dot studentiem pietiekošu laiku uzdevumu risināšanai; 

•  Mācību materiāliem un vielai ir jābūt maksimāli pietuvinātai dotajai prakses situācijai un pielietošanai 
darbā; 

•  Padarīt mācību priekšmetu studentiem saistošu; 

•  Lai padarītu mācību vielu tuvāku praksei ,izmantot atbilstošus darba materiālus ,piemēram, veidlapas 
un formulārus ar kuriem darba ņēmējs tiks konfrontēts ikdienas  sadzīvē; 

•  Darba uzdevumi var tikt veidoti uz  savstarpējās studentu pieredzes apmaiņas bāzes; 

•  Lomu spēles klases ietvaros  ir intensīvs praktisko sociālo prasmju apmācības veids; 

•  Uzdevumi ir jāveic individuāli, lai noteiktu kursa dalībnieka sapratnes līmeni. Dalībnieka iegūtie 
rezultāti tiek salīdzināti klasē. 

 

 

Izpildāmie uzdevumi mācību mērķa sasniegšanai: 

•  Pamata rēķināšanas prasmes; 

•  Pamata aritmētikas operāciju pielietošana; 

•  Laika organizācija pielietojot četras operācijas; 

•  Pazīt stundas, mēnešus, gadus; 

•  Izprast dienas kārtību. 
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Saskarsmes prasmes. 
Mācību saturs un mērķis: 

•  Iepazīstināt ar sevi. 

 

Veselības aizsardzība un darba drošība. 
Mācību mērķis un saturs. 
 
 

•  Piktogrammas; 

•  Darba drošība; 

•  Roku mazgāšana; 

•  Apkopēja ratiņi. 
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