
                                 
 

Izglītības attīstības projekta  
                         „Izglītība izaugsmei” 
                                                 forums  

 
2015. gada 17. jūnijs  

Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā 

Darba kārtība 
 

8.30 -9.00 Dalībnieku ierašanās un  reģistrācija 

9.00 - 9.15 Paraugdemonstrējums „Vai tiešām tik auksts?” 

Pāvels Pestovs, Rīgas 72. vidusskolas ķīmijas skolotājs 

 

9.00-9.15 Foruma atklāšana 

Ivars Balamovskis, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 

Izglītības pārvaldes priekšnieks 

Signe Neimane, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra direktore 

9.30 -10.00 „Inovāciju radīšana izglītībā”,    

Ieva Kimonte , „Radošuma pils” direktore 

 
Praktiski skatoties uz inovācijām Latvijas skolās un organizācijās, inovācija plānošana ir būtiska, tomēr 

vislielākā vērtība atklājas inovāciju ieviešanas procesā. Šis process atklāj daudz par inovācijas vērtību, 

personāla gatavību un vadītāja kompetencēm. Uzrunā īsi dalīšos savā skatījumā un praktiskā pieredzē 

saistībā ar inovāciju skolā kā organizācijā. 

10.00-10.30 „21.gadsimta skolotājs:  Izglītības loma mainīgajā informācijas pasaulē”  

Mārtiņš  Daugulis, Rīgas Stradiņa universitāte,  Eiropas Studiju fakultātes 

lektors 

 
21.gadsimtu sākuši dēvēt par informācijas gadsimtu. Ir mainījies ne tikai informācijas aprites ātrums un 

veids, bet arī nozīmīgums - pieeja informācijai, sabiedrība, kas balstīta uz zināšanām un tehnoloģijām - tie 

ir vārdi, kas no glancētu bukletu un konferenču programmām kļūst par ikdienas neatņemamu sastāvdaļu. 

Kāda ir izglītības loma informācijas laikmetā? Kādi ir šodienas skolotāja izaicinājumi, "sagaidot nākotni"?  

Vai varam runāt par "digitālo skolotāju" un kā jaunie risinājumu var palīdzēt veidot vieglāku saskarsmi 

starp skolotāju un skolnieku - šie un citi jautājumi tiks aplūkoti lektora Mārtiņa Dauguļa konferences 

lekcijā. 

 

10.30-11.00 „Interese, motivācija un efektivitāte ikdienas darbā”  

Zane Veinberga,  Profesionālās un personīgās izaugsmes konsultante  

 
„ Cilvēki bieži saka, ka motivācija nepaliekot uz ilgu laiku. Jā, bet gluži tāpat ir ar mazgāšanos, un tāpēc 

mēs to iesakām praktizēt ik dienas” (Zig Ziglar) 

Šīs prezentācijas laikā tiks aplūkoti trīs jēdzieni, kuriem ir liela loma izglītības procesā: interese, 

motivācija, efektivitāte. Visi šie elementi mijiedarbojoties spēj sniegt ne tikai labus rezultātus, bet spēj 

sniegt pozitīvas emocijas un prieku 

 

11.00 -12.00 Kafijas pauze/  

Konkursa pedagogiem „Radi. Rādi Redzi” 2.posma dalībnieku un  skolu 

veiksmes stāstu „Mācot mācamies paši” prezentācijas  

 



GRUPU    DARBNĪCAS 
12.00-12.30  „Kā pasargāt sevi no profesionālās izdegšanas sindroma”  

Maira Bluša, Mag.psyh., Rīgas Hanzas vidusskola, psihologs, 210. telpa 
Skolotāju darbam mūsdienās ir raksturīgas dažādas pretrunas: lomu spektra dažādība, vecāku atšķirīgās 

gaidas no pedagoga un bērna, skolēnu ģimenes situācijas ietekme uz bērna uzvedību un mācību 

motivāciju,  vides ietekme, zems  prestižs sabiedrībā, kas var  radīt zināmu diskomfortu. Pedagogu 

profesija ir pakļauta stresam, kas var veicināt „ izdegšanas sindromu”. Lai novērstu iepriekš minēto, 

būtiski ir izprast, kā darbojas stresa,” izdegšanas sindroma” mehānisms, aptvert tā cēloņus un sekas, 

apzināties resursus, kas var palīdzēt sabalansēt profesionālās un personīgās vērtības, personīgo virzību, 

dzīves   mērķus un uzdevumus. Darbā ar pedagogiem tiks izmantotas praktisko problēmsituāciju 

uzdevumu un vingrinājumu metodes. 

 

 „Kā motivēt skolēnus mācīties un sadarboties ar vecākiem” 
Iveta Aunīte, psihologs, 209. telpa 
Veiksmīgai sadarbībai un labiem rezultātiem mums vajadzīgi četri "ķēdes posmi"-bērns, atbildību 

uzņemties gatavi vecāki, pajokot spējīgs, uz sadarbību vērsts augstas klases profesionālis-skolotājs un 

nepieciešamības gadījumā gatavs pieslēgties speciālists-sociālais darbinieks, psihologs, logopēds u.c. 

Diemžēl, šodien klases ir pārpildītas ar pāraprūpētiem bērniem, skolnieki bieži izmanto tā saucamo tēloto 

jeb iemācīto bezpalīdzību, vecāki nereti lielu daļu atbildības noveļ uz pedagogu pleciem. Kā palīdzēt 

bērniem un  kā veiksmīgāk sadarboties ar ģimeni. 

 

 „Sadarbības iespējas ar skolēniem, kuriem ir uzvedības un 

mācīšanās grūtības” 
 Dace Lapiņa, SPPA lektore, psihologs konsultants, 220. telpa 
Sadarbībā ar skolēniem svarīgi ir nevis uzsvērt to, kādas viņam ir grūtības, bet gan koncentrēties uz to, 

kāda veida darbības, mācīšanās bērnam padodas vislabāk. Izprotot bērnu aktuālās vajadzības, 

vecumposmu īpatnības un mācīšanās motivāciju, skolotājs labāk var apzināties, kādi parametri jāattīsta, lai 

bērnam izmainītu nevēlamās uzvedības īpatnības, kas rada arī mācīšanās grūtības. Svarīgi ir apzināties, ka 

sadarbība ar ikvienu skolēnu ir jāsāk no tās vietas, kurā viņš pašlaik ir, nevis no tās, kur Jūs kā skolotājs 

sagaidāt, pieņemat vai vēlaties, lai viņš būtu. 

 

  „Ievads apzinātības praksē”  

Iveta Grāvīte, RD IKSD, Izglītības attīstības nodaļa, psihologs, 221. telpa 
Pēdējā laikā daudz tiek runāts par apzinātību —  kas tā tāda ir un kāds no tās labums? Apzinātība nozīmē 

pavisam vienkāršu prasmi - dzīvot realitātē tādā, kāda tā ir, nevērtējot, neanalizējot, nekomentējot, 

vienkārši vērojot un pieņemot to.  Apzinātības prakse šobrīd pasaulē ir viena no visvairāk zinātniski 

pētītajām metodēm ar pierādītu efektivitāti depresijas ārstēšanā, stresa mazināšanā , u.c. 

Instrukcija ir vienkārša: pievērst uzmanību šim brīdim. Tam, kas notiek tieši šobrīd. Gan iekšpusē, gan 

apkārtnē. Nevērtējot, neanalizējot, nekomentējot, vienkārši vērojot un pieņemot to. 

Apzinātības praksē prāts tiek mācīts palikt klātešošs, atvērts, kluss, možs un modrs, vērojot šobrīd 

notiekošo mūsos un apkārt mums. Nevērtējot, neanalizējot un nekomentējot notiekošo, bet vērojot to, kas 

ir. 

 

 „Noteikumi SirdsMieram”   

Ramona Urtāne, Rīgas Juglas vidusskola, bioloģijas skolotāja, 227. telpa 
   Skolotājam vienmēr „pa kabatai” rodamas idejas, bet KĀ tās pielietot stundās un KĀ tās komunicēt 

skolēniem, lai kopīgi dotos uz vienu virsotni – MOTIVĀCIJU? 

Nodarbības mērķis katram pedagogam būs izvērtēt mācību stundas „šķērsgriezumā” un izveidot savas 

vīzijas „rāmi” nākamajam mācību gadam  savā mācību priekšmetā. 

Nodarbībā aplūkosim vairākus mācību procesa aspektus konkrētā kontekstā, analizējot divus stundu 

plānus (pamatskolas un vidusskolas klasei) un saskatot tajos priekšrocības un izaicinājumus.  Kādus 

„mācību procesa aspektus” analizēsim?  

- KĀ organiski iekļaut un KĀ komunicēt stundās skolas vai paša skolotāja definētas vērtības? 

- KĀ attīstīt tādas vispārīgas prasmes stundās kā (1) veselīga sadarbība ar atvērtu komunikāciju 

un (2) LĪDZatbildīga sevis vai savas grupas izvērtēšana. 

Par katru mācību procesa aspektu būs saklausāms arī skolēnu viedoklis, kas norādīs ne tikai priekšrocības, 

bet vēl jo vairāk – nākamos izaicinājumus! 

12.40 – 13.10  „Dinamisko paužu vai veselības minūšu organizēšana mācību 

stundās”  
Inga Ozoliņa, Āgenskalna Valsts ģimnāzija,  sporta skolotāja, 210. telpa 

2-3 minūšu ilgas dinamiskās pauzes mācību stundu laikā galvenokārt paredzētas skolēnu stājas attīstīšanai 

un nostiprināšanai. Mērķis ir parādīt kā ar īsām kustību pauzītēm, kas aktivizē asinsriti un elpošanu, 

pārtraukt ilgstošo sēdēšanas režīmu stundās un  atjaunot uzmanību priekšmetam. Kustību pauzēs ir 

vienkārši vingrinājumi, kas nerada lielu piepūli, bet palīdz atgūt mundrumu,  koncentrēšanās spējas un 

labvēlīgi ietekmē veselību. 



 

 „Mūzikas nozīme cilvēka prāta attīstībā”  

Ruta Kanteruka, Rīgas Starptautiskā skola, mūzikas skolotāja, 209. telpa 
Pēdējā laikā aktualizēta radošuma loma jauno cilvēku attīstībā  - šodien mēs kā skolotāji gatavojam 

skolēnus tādām nākotnes profesijām, kuras vēl pat neeksistē! Tas neapšaubāmi ir milzīgs izaicinājums. 

Vai svarīgi būs prast sazināties vairākās svešvalodās, brīvi lietot jaunākās tehnoloģijas vai rūpīgi pārzināt 

kādu konkrētu jomu?   

Dažādu valstu zinātnieku pētījumu rezultāti par mūzikas ietekmi uz cilvēka smadzeņu darbību ir 

sensacionāli! Ir pierādīts, ka mūzika spēj aktivizēt cilvēka smadzeņu laukus, ietekmējot sociālās iemaņas, 

motivāciju personības attīstībai un pašdisciplīnu, tā veicina cilvēces kultūras iepazīšanu un estētisko 

izpratni un ne tikai. Mūzika un muzikālā darbība ietekmē matemātiskās spējas, inteliģences koeficientu, 

mācīšanās spējas, izziņas spējas, telpas uztveres spējas un lasīšanu, radošumu, emocionālo inteliģenci, 

sociālās un emocionālās spējas, atmiņu un pat imunitāti! Uzzināsiet, kāpēc mūzikai ir jābūt neatņemamai 

Latvijas izglītības sistēmas sastāvdaļai! 

 

 „Viedtālruņu izmantošana mācību procesā”  

Santa Kazaka, Mg.paed., Āgenskalna Valsts ģimnāzijas mājturības un 

tehnoloģiju, ekonomikas skolotāja, 221. telpa 
Viedtālruņi un planšetes mācību stundās nereti traucē, tomēr pastāv iespēja ikvienā klasē, kurā ir piekļuve 

internetam, tās lieliski izmantot mācību procesā. Izmantojot viedtālruņus, var nodrošināt stundā 

nepārtrauktu atgriezenisko saiti, veidot interaktīvu mācību stundu, kas skolēnos rada padziļinātu interesi 

par apgūstamo mācību vielu. 

 

 „Interaktīvās tāfeles un datu kameras izmantošanas iespējas un 

priekšrocības  mācību stundās sākumskolā”  
Dace  Vāgenmeistere, Ziemeļvalstu ģimnāzija, sākumskolas skolotāja, 227. 

telpa  
Interaktīvo tāfeli un datu kameru mācību procesā lektore izmanto ceturto gadu. Šie „ darbarīki” piesaista 

skolēnu uzmanību, veicina aktīvu līdzdarbošanos, iesaistīšanos. 

Nodarbībā lektore dalīsies pieredzē, kā izmantot jau gatavus mācību materiālus interaktīvajai tāfelei,  

pašas veidotas darba lapas, interneta resursos pieejamos materiālus (activboard.lv, www.visc.gov.lv ), kā 

izmantot datu kameru. Datu kamera ActiView ir ērta un vienkārši lietojama ierīce, kuru var pieslēgt pie 

projektora, lai uz ekrāna vai interaktīvās tāfeles iegūtu palielinātu objekta attēlu. Tiks demonstrēts, kā ar 

datu kameras palīdzību  saglabāt attēlus, kā uzņemt video,  kā rādīt palielinātus fragmentus no dažādām 

grāmatām, 3D objektus, eksperimentus. 

 

 „Dažādu priekšmetu mācību stundas meža biezokņos”  
Santa Brutāne, Mežciema pamatskola, dabaszinātņu mācību priekšmetu 

skolotāja, 220. telpa 
Dažādu sugu koki, čiekuri, sēnes, putni, skudras ir ierastas meža sastāvdaļas, taču tie var kļūt par izziņas 

un pētīšanas objektiem. Skolā mācītās teorētiskās atziņas vislabāk var pārbaudīt reālā vidē - mežā, 

praktiski parādot skolēniem no kurienes ir veidojušās "lielās, gudrās" teorētiskās atziņas. Skolēniem un 

skolotājiem izstrādātās aktivitātes, rosina interesi un motivāciju apgūt dabaszinātņu un matemātikas 

priekšmetus, pilnveido pētnieciskās prasmes, ļauj izmantot iegūtās zināšanas praksē, veicina  "zaļo" 

domāšanu.  Nāc un pavēro - kā lielai eglei, maza egle iznāk..... 

13.20-13.50  „Mērķtiecīga personības izaugsme skolā”,  
Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore, „ Radošuma pils” trenere, 210. 

telpa 
Kā motivēt skolēnu izaugsmei? Kā likt domāt par sevi -par savām iespējām un sasniegumiem? Kā kļūt 

mērķtiecīgākam un iemācīties sadarboties? Kā gūt gandarījumu par sasniegto? Uz šiem jautājumiem 

mēģinām rast atbildes Ērgļu vidusskolā.  

Mūsu darba rīki ir skolēna plānotājs, ar kura palīdzību mācām skolēniem sava darba plānošanas un 

izvērtēšanas prasmes, un motivācijas spēle „Izkrāso ikdienu”, kas palīdz saprast, ka ikviens personisks 

sasniegums ir ieguldījums klases kopējā panākumu kontā. 

 

 „Drosme. Uzņēmība. Līderība - 21.gadsimta prasmes”  
Edgars Bajaruns, Mg, phil., Siguldas pilsētas vidusskola, sociālo zinību un 

vēstures skolotājs, 209. telpa 
Mūsdienu mācību vides ietvaros nepieciešams arvien vairāk pievērst uzmanību 21.gadsimta prasmēm - 

komunikācijai, sadarbībai, IKT prasmēm. Tomēr, kā šīs prasmes izskatās klasē? Kā mācību programmas 

un standartus iespējams pārveidot klases ietvaros, lai skolēni iegūtu ne tikai zināšanas, bet arī prasmes, jo 

īpaši 21.gadsimta? Pieredzes stāsta ietvaros tiks sīkāk apskatīts, kā no skolotāja perspektīvas izskatās 

21.gadsimta prasmju mācīšana klasē, apskatīts viens praktisks piemērs no Siguldas pilsētas vidusskolas 

vēstures stundas, kura tiek īstenota sadarbība ar informātikas skolotāju, un kopīgi analizēts - kā iespējas 

mācīt 21.gadsimta prasmes klasē un kuras prasmes ir tās uz kurām nepieciešams likt uzsvaru. 



 

 „Atmuguriski nākotnē - kā to panākt?"  

Anita  Skalberga, Dr. paed, 221. telpa. 
Darba grupā risina tikai vienu jautājumu, kādas domāšanas tehnikas vajadzētu skolotājam biežāk izmantot 

mācību stundās, lai pēc skolas beigšanas skolēni varētu dzīvot  daudz interesantāk. 

 

 

 „Sadarbības būtība un izaicinājumi mūsdienu skolā”  

Ērika Lanka, Mg.paed., Mg.phil., LU PPMF Pedagoģijas nodaļas lektore,  

227. telpa 
Cieņpilna un jēgpilna sadarbība, tās būtība, izpratnes nianses postmodernajā sabiedrībā un veiksmīgas 

realizācijas nosacījumi mūsdienu skolā. Izaicinājumi, kas radušies sociālo (neatkarības atgūšana, 

iestāšanās ES), tehnokrātisko (IT tehnoloģiju ekspansija, jaunā dzivesstila tendences), demogrāfisko 

(audzināšanas ģimenē feminizācija, multikulturālās sabiedrības veidošanās), ētisko (tradicionālo vērtību 

devalvācija, mobings skolā), juridisko (privātās dzīves respēktēšana, vecāku un skolēnu tiesību 

ievērošana), psiholoģisko (spriedze, konflikti, dažkārt - skolotāju pārkāpumi lielas pārslodzes dēļ), 

ekonomisko (vecāku emigrācija) faktoru ietekmē. 

Jauno risinājumu meklējumi sadarbības veicināšanai 

 

 ” No "iekalšanas" uz mācīšanu skolēniem domāt”  
Andris Ģērmanis, Mg. Geog., Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, ģeogrāfijas skolotājs, 

220.   telpa 
Iekalt” vai loģiski izdomāt? Kas „jāiekaļ”, lai spētu izdomāt? Kā jēgpilni analizēt? 

Jaunajā pamatizglītības standartā mazināta „iekalšana”, bet lielāka uzmanība pievērsta mācīšanai domāt 

un analizēt, saistībai ar reālo dzīvi. 

Tiks apskatīti vairāki interesanti autora izstrādāti piemēri caur "iekalšanas" un izdomāšanas prizmu. 

Piemēri un paņēmieni ņemti no ģeogrāfijas mācību priekšmeta satura, bet idejas realizējamas 

pedagoģiskajā darbā visos mācību priekšmetos. 

 

14.00 -14.30  „Pētniecisks mācību process skolā”  

Daiga Kalniņa, LU Pedagoģijas fakultāte, lektore, 210. telpa 
Darbnīcā tiks modelēts pētniecisks mācību process, kā arī diskutēts par pētnieciska mācību procesa 

priekšrocībām un trūkumiem, salīdzinājumā ar skaidrojošu mācību procesu 

 

 „Līdzi laikam izglītībā”  

Andris Gribusts, Kompetences centra „Lielvārds” vadītājs, 227. telpa 
Mūsu ikdienā aizvien vairāk ienāk dažādas informācijas tehnoloģijas, kuras mēs ātri pielāgojam un kuras 

maina mūsu paradumus it visā, ko mēs darām. Bet kā ir izglītībā? Kādas ir iespējas un izaicinājumi, lai 

tehnoloģijas būtu neatņemama mācību sastāvdaļa, kas spētu motivēt skolēnus mācīties un nodrošinātu 

individualizētu mācību procesu ikvienam skolēnam? 

 

 „Informācijas sabiedrība, masu mediji un skola” 
 Anda Rožukalne, Dr. sc. soc., RSU asociētā profesore, 209. telpa  

Mēs visi esam mediju lietotāji - vai tas nozīmē, ka saprotam ikdienā saņemto informāciju un tās ietekmi? 

Liela daļa Latvijā dzīvojošu jaunu cilvēku no 15 līdz 25 gadu vecumam nespēj novērtēt mediju lomu 

demokrātiskā sabiedrībā, izvēloties īsu, vieglu un izklaidējošu saturu, liecina 2014.gada beigās apkopotie 

SKDS pētījuma dati. 

Arī tāpēc Latvijā jau no pirmā skolas gada vērts runāt par mediju iedarbību. Kā kritiska mediju uztvere  

var palīdzē atpazīt aizspriedumus, baumas, manipulāciju un melus, atšifrēt pārliecināšanas tehnoloģijas, 

ieraudzīt nepublicēto, dzīvot veiksmīgāk? Par šiem jautājumiem - atbildēs, aktuālo pētījumu datos, citus 

valstu pieredzes stāstos 

 

 „Vizuālā lasītprasme, kas tā tāda?"  
Silvija Tretjakova, LNB Bērnu literatūras centra vadītāja, 221. telpa 

Noskaidrosim vizuālās lasītprasmes definīciju. Izspēlēsim 2 radošas aktivitātes: vienas grāmatas teātri 

(Kamishibai) un komiksu darbnīcu. Nebaidieties, katrs prot zīmēt, jo bērnišķīgāk, jo labāk! Varbūt jums 

vairāk padosies dialogu sacerēšana vai uzstāšanās? Grupu darbā ikviena prasme ir noderīga. Noslēgumā 

iepazīsim skaistākās bilžu grāmatas, kas izdotas Latvijā pēdējos gados un nedaudz teorijas par "rāmja 

efektu" un bilžu grāmatu būtību. Bilžu grāmatās ilustrācijām ir jābūt veidotām tā, lai skatoties bildes, būtu 

saprotams vēstījums. Tās nevar būt ar daudz elementiem, tām ir jābūt viegli saprotamām un uztveramām. 

Bērni grāmatu ilustrācijās mēģina saskatīt stāstus un notikumus, ar kuriem paši ir saskārušies. 

 

 

 

 



 „Sociālo tīklu jēgpilna izmantošana mācību procesā”  

Sintija  Sintija Buhanovska, Mg.Philol.,  Interaktīvo mācību materiālu izstrādes 

grupas vadītāja, apgāds Zvaigzne ABC, 220. telpa 
Pedagogi un vecāki ikdienā redz, ka skolēni un bērni arvien agrīnākā vecumā lielu daļu brīvā laika pavada 

ar dažādām glāstvirsmām (viedtālruņiem, planšetdatoriem). Jaunieši ir kļuvuši par aktīviem sociālo tīklu 

ekspertiem. Nodarbības laikā tiks sniegti padomi un praktiskas idejas, kā mācību procesa laikā dažādos 

mācību priekšmetos jēgpilni izmantot populārākos sociālos tīklus un platformas (Twitter, Pinterest, 

Vimeo, Blogger u.tml.).  

 

 

12.00-15.00  

Paralēli grupu darbnīcām būs iespēja darboties radošajās darbnīcās  

„Dari pats!” :  

 Pērļošana, vadītāja Inese Kupfere, 142. telpa 

 Mežģīņu pērļu kaklarotas, vadītāja Liene Dzene, 141. telpa 

 Papīra puķes un dekori, vadītāja Lana Vjatere, 140. telpa 

 

 

 

 
Pieteikšanās šeit:    http://ejuz.lv/izglitibaizaugsmei 

 

 

http://ejuz.lv/izglitibaizaugsmei

