
“Izglītība izaugsmei 2018”. 

Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”  
Ziemeļvalstu ģimnāzijas projekts “PEPS=I”  

 

Arī šajā mācību gadā Ziemeļvalstu ģimnāzija ir saņēmusi atbalstu  Rīgas Izglītības un informatīvi 

metodiskā centra projektā „Izglītība izaugsmei 2018” aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu 

sasniegšanai”. Šogad tā nosaukums ir PEPS=I (Projektējam + Eksperimentējam + Pētām + Sadarbojamies 

= Iemācāmies). Projekta mērķis ir atbalstīt pedagogu kompetences paaugstināšanu, lai nodrošinātu skolēnu 

sadarbības stimulēšanu un pētniecisko prasmju attīstīšanu radošā mācību vidē un pielāgotu mācību procesu 

mūsdienu tendencēm. Projekta laikā pedagogi pilnveidos prasmi veidot organizētu, mērķtiecīgu skolēnu 

sadarbību, organizēt mācīšanās procesu, izmantojot daudzveidīgas pētnieciskās un sadarbības metodes un 

jēgpilni izmantot un integrēt mācību procesā dažādas IKT, veicinot skolēnu sadarbību un pētnieciskās 

darbības stimulēšanu. 

Pirmā projekta aktivitāte – seminārs un praktiska nodarbība Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā 

“Mūsdienu Latvijas māksla” notika 3. novembrī. 

           Piektdienas pēcpusdienā 15 pedagogu grupa 

ieinteresēti devās uz muzeju. Tur mūs jau laipni 

sagaidīja māksliniece un muzejpedagoģe Baiba 

Sprance.   

           Un mūsu piedzīvojums muzejā varēja sākties. 

Semināra pirmajā daļā pedagogi iepazinās ar Latvijas 

mūsdienu mākslas izstādi “Nosaukumam nav 

nozīmes”. 

              

Izstāde bija ļoti interesanta un vēl interesantāka tā kļuva, ieklausoties muzejpedagoģes stāstījumā un 

paskaidrojumos.  Viņa uzdeva arī daudzus jautājumus mums un tikpat daudz jautājumu pedagogi uzdeva 

viņai. Lielākā daļa pedagogu pēc nodarbības atzina, ka bija ļoti vērtīgi un aizraujoši iepazīt to sfēru, ar kuru 

ikdienā neiznāk pārāk bieža saskare. Laikmetīgās mākslas izstādes objekti skatītājam liek vairāk domāt un 

mēģināt izprast šī mākslas darba vēstījumu, kurš ne vienmēr ir viegli uztverams. 

               

Semināra otrajā daļā pedagogi tika aicināti uz muzeja mācību klasi, kur vajadzēja veikt radošu 

uzdevumu – izveidot pašam savu mākslas darbu – instalāciju par tēmu “Kā es pašlaik jūtos”. 



               

Tika iedoti izejmateriāli – papīrs, zīmuļi, krāsu zīmuļi, dažāda izmēra plastmasas glāzes, rīsi, 

plastilīns un diegi. Tas patiesi iepriecināja un radīja brīnišķīgu noskaņu! 

               

No šiem materiāliem pedagogi izveidoja brīnišķīgus mākslas darbus  par kuriem patiesi pārsteigti bija ne 

tikai paši autori, bet arī kolēģi un sajūsmināta bija arī nodarbības vadītāja. Viņa atzina, ka tik radošus, 

atraktīvus un pozitīvus pedagogus redz pirmo reizi un ka daudzus darbus var uzreiz likt izstādē.   

 

Šis seminārs bija vērtīgs un izdevies. Pedagogi iegūtās zināšanas un atziņas tālāk varēs izmantot 

darbā ar skolēniem un rosināt tos radoši izpausties. 

Paldies semināra organizatoriem par šo brīnišķīgo iespēju!  

Inita Lūka 


