
Ar projektu uz mūsdienīgu stundu! 
 

(„Pedagogu kompetenču pilnveide skolas pārmaiņu laikā”) 

 

Rīgas 18.vakara (maiņu) vidusskola ir skola, kuras piedāvāto izglītības programmu apguve 

nodrošina vispārējās pamat- un vidējās izglītības ieguvi ikvienam, kas to vēlas, neatkarīgi no vecuma, 

ienākumu līmeņa, nodarbošanās un dzīvesvietas, jo sniedzam atbalstu un dodam otro iespēju izglītoties 

visiem, kuriem dažādu iemeslu dēļ nav bijis iespējams turpināt un pabeigt izglītības ieguvi citās izglītības 

iestādēs, tai skaitā cilvēkiem ar kustību traucējumiem. 

Ļoti daudzveidīgs ir mūsu audzēkņu kontingents, bet tikpat dažādi esam mēs – skolotāji, bet 

pedagoģiskajam kolektīvam nepieciešama augsta profesionālā meistarība, lai nodrošinātu mūsu izglītojamo 

personības attīstību un sekmētu viņu dzīvesgatavību. Sekmīga un efektīva mūsdienīga mācību procesa 

organizācija ir balstīta uz izaicinājumiem, kas rosina pedagogus optimāli izmantot visus  līdzšinējos resursus 

un meklēt jaunas iespējas arī savai personīgajai izaugsmei, nepieciešamība mainīties. Iespējas paplašināt 

savu skatījumu uz lietām, notikumiem, procesiem un veidot vienotu izpratni par kompetenču pieeju izglītībā, 

pilnveidojot savas profesionālās kompetences, ir iemesls pieteikumam projektu konkursam 

„Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”. 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs atbalstīta skolas  projektu  „Pedagogu kompetenču 

pilnveide skolas pārmaiņu laikā”, kura īstenošanas laikā pilnveidojam vispārējās  pedagoģiskās kompetences, 

analizējot un izvērtējot informāciju, notikumus un situācijas, risinot problēmas, pilnveidojot  kritiskās 

domāšanas prasmes un sadarbojamies  ilgtspējīgai attīstībai – ne tikai klausāmies,  bet arī darbojamies - 

lekcijas, semināri – praktikumi, radošās darbnīcas, meistarklases, ekskursijas. Kā mūsu kolēģis saka: „Ejam 

ar projektu uz mūsdienīgu stundu, iejūtamies “skolēnu kurpēs””! Ekskursijas uz Dabas muzeju un 

Tehnoannas pagrabiem papildināja skolotāju kritiskās domāšanas stratēģiju arsenālu un rosināja paskatīties 

uz lietām mazliet citādāk. 

 

Kas ir ilgtspējīga attīstība? Nodarbība Dabas muzejā. Foto I.Boikova 

 

Savukārt Lindas Danielas lekcija papildināja pozitīvās domāšanas krājumus. Taču nākotnē vēl daudz 

interesantu pasākumu – tikšanās ar uztura speciālistu, meistarklases, ekskursijas un supervīzijas. 

Mūsu pedagogu kolektīvam par tradīciju ir kļuvusi profesionālo kompetenču pilnveide savā darba 

vietā, kas sekmē vienotu pedagoģiskā kolektīva izpratni par iestādes mērķiem un izglītības politikas 

aktualitātēm. Ceram, ka projekta rezultātā būs ieguvēji visi, jo skolotājiem būs pilnveidotas vispārējās 



pedagoģiskās kompetences sekmīgam uz kompetencēm balstītam pedagoģiskam darbam, kas sekmēs 

motivējošu vidi izglītošanās procesam un ļaus komfortabli justies gan skolotājiem, gan skolēniem.  Savukārt 

RIIMC – gandarīts par vēl vienu labi padarītu darbu! 
 

 

 

Brīnumu meklējot Tehnoannas pagrabos. Foto N.Jesehina 



 
 

 

Darot mācāmies domāt. Ziemassvētku Sveču dekupāžas darbnīca. Foto N.Jesehina 
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