
 

“Izglītība izaugsmei 2021” 

Projektu konkurss „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā” 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas projekts “Caurviju prasmes un 

starpdisciplināra darba plānošana - efektīvs rīks mācību stundas 

organizācijā” 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā kopš 2021. gada tiek realizēts projekts 

“Caurviju prasmes un starpdisciplināra darba plānošana – efektīvs rīks 

mācību stundas organizācijā”, lai palīdzētu pedagogiem stundu plānošanā, 

īpaši tiem pedagogiem, kuri šajā mācību gadā strādā 1., 4. un 7. klasēs. 

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi 

metodisko centru, jo skola piedalījās projektu konkursā “Atbalsts 

kompetenču pieejas īstenošanai skolā” un ieguva finansējumu dažādu 

kursu organizēšanā. 

Skolas projekta mērķis ir, darbojoties 1., 4., 7. klašu pedagogu mācīšanās 

grupās, pilnveidot izpratni par caurviju prasmju (1. un 4. klasē caurviju 

prasme sadarbība, 7. klasē caurviju prasmes sadarbība un kritiskā 

domāšana un problēmu risināšana) izmantošanu mācību stundu 

organizācijā, plānojot mācību stundas, organizējot sadarbību starp dažādu 

mācību priekšmetu pedagogiem starpdisciplināra mācību procesa 

īstenošanā.  

Projekta realizācijas laikā ir plānots, ka skolotāji pratīs mērķtiecīgi 

izmantot caurviju prasmes dažādos mācību priekšmetos, organizēs 

starpdisciplināras stundas, savstarpēji sadarbojoties, sadarbību organizēs 

1., 4. un 7. klašu mācīšanās grupās. Katrā mācīšanās grupā būs sagatavotas 

darba lapas un 1 – 2 starpdisciplināras stundas, skolā būs izveidoti digitāla 

mācību materiālu vietne 1., 4. un 7. klašu skolēnu mācību darba pilnveidei, 

kā izmanot caurviju prasmes “sadarbība” un “kritiskā domāšana un 

problēmu risināšana”. 

Pirmajā kursu blokā “21.gs. prasmju attīstīšana mācību stundā, izmantojot 

mācību uzdevumu sniegtās iespējas” kopā ar mūžizglītības un kultūras 

institūta “Vitae” lektori Lauru Katkeviču, Liepājas Raiņa 6. vidusskolas 

latviešu valodas un literatūras un angļu valodas skolotāju, domājām par 

jēgpilna uzdevuma izveidošanu skolēniem, plānojām šādu uzdevumu 



dažādās grupās – radās ideja gan par ķermeņu siltuma vadīšanu, iesaistot 

skolēnus stundas ievaddaļā izmantot jau mājās esošos priekšmetus, 

kultūrizpratnes un pašizpausmes mākslās grupā vienā no 4. klasēm radās 

projekts par Mocartu – klausoties gan radioiestudējumu par J.Zvirgzdiņa 

darbu, gan Mocarta operas, gan pētot Austrijas suvenīrus u.c. aktivitātes, 

vienā grupā nejauši pat tapa starpdisciplinārs projekts, izmantojot 

R.Blaumaņa noveles “Nāves ēnā” sižetu, tika radīta iestrādne projektam, 

kurā ģeogrāfijā pēta laika apstākļus, diskutē, kā mūsdienās glābties šādā 

situācijā, raksta ierakstus sociālajos tīklos kāda tēla vārdā, lai lūgtu 

palīdzību, analizē jau esošo informāciju, ko var atrast par līdzīgiem 

gadījumiem, kas notiek, ja esi tuvu citu valstu robežai utt.  

Diskutējām ne tikai par uzdevuma nosacījumu sasaisti ar mūsdienām, bet 

arī par atgriezeniskās saites iegūšanu, izmantojot metodi “izejas biļete”. 

Vairāki pedagogi šo ideju jau turpināja izmantot savās mācību stundās. 

Apguvām arī ideju par “dūdlošanu” – informācijas attēlošanu zīmējumā. 1. 

klases skolotāja to izmantoja pēc tam stundā, kur skolēni “dūdloja” savas 

tās nedēļas izjūtas par mācīšanos. 

Skolotājiem šo nodarbību laikā radās dažādas idejas, kā pilnveidot 

uzdevumus, lai iesaistītu skolēnus domāt arī par 21. gadsimtā 

izmantojamām iespējām. 
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