


RĪGAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBA Prioritārie virzieni 2016./2017.  

mācību gadā  

 Digitālās kompetences stiprināšana un  
medijpratības attīstīšana 
 Karjeras vadības prasmju attīstīšana 
 Projekta “Izglītība izaugsmei - 2017” īstenošana 
 Lasītprasmes izkopšana visu  
vecumposmu skolēniem visos mācību priekšmetos 
 Pedagogu profesionālās pilnveides  
ietekmes izpēte uz izglītības kvalitāti 
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Digitālās kompetences stiprināšana un  
medijpratības attīstīšana 
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Mērķis: pilnveidot pedagogu digitālās kompetences un 
medijpratības izmantošanu mācību procesā. 

Notika: 
 Mācības (kursi 21 grupai, semināri 15 grupām, meistarklases 2 

grupām) 
 Mediju pēcpusdiena Rīgas pedagogiem (Mediju lietotprasme un 

informācijpratība, sociālo tīklu izmantošana, digitālo portretu 
veidošana un mediju valodas praktiskā izmantošana)  

 Izbraukumseminārs  - skolu  direktoru pieredzes apmaiņa 
Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzijā (Office 365 izmantošana) 

 Pieredzes apmaiņa seminārā LU  Reālā laika sistēmu laboratorijā 



Digitālās kompetences stiprināšana un  
medijpratības attīstīšana 
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Notiks: 
 Noslēguma pasākums – forums  «Digitālā 

kompetence un medijpratība mācību procesā» -  
     26. oktobrī LU Latvijas Universitātes Dabaszinātņu  
    akadēmiskajā centrā 
 Mācības (profesionālās pilnveides programmas 12 

grupām, semināri 6 grupām, meistarklases 2 grupām) 
 



Karjeras vadības prasmes un 
to integrēšana pedagoģiskajā  

procesā 
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Karjeras vadības prasmes un to integrēšana 
pedagoģiskajā procesā 

Notika: 
 Semināri – skolu bibliotekāriem, klašu audzinātājiem, 

mākslas jomas  pedagogiem, pedagogiem – karjeras 
konsultantiem 

 Izbraukumseminārs  - dabaszinību jomas pedagogiem uz 
Olaines Mehānikas un tehnoloģiju koledžu un A/S 
«Olainfarm» 

 Profesionālās pilnveides programmas pa mācību priekšmetu 
jomām, speciālo skolu pedagogiem, pirmsskolas izglītības 
iestāžu vadītājiem un vietniekiem 

Mērķis: pilnveidot  pedagogu kompetences karjeras vadības 
prasmju apguves integrēšanai pedagoģiskajā procesā. 
 



Notiks: 
 
26.oktobrī – konference pedagogiem (prioritātes 

noslēguma un Karjeras nedēļas noslēguma pasākums 
Friča Brīvzemnieka pamatskolā) 

Karjeras vadības prasmes un 
to integrēšana pedagoģiskajā 

procesā 
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Projekta  
“Izglītība izaugsmei” 

 īstenošana 
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Tēma: Pedagogu labās prakses piemēri digitālās kompetences veiksmīgai 
izmantošanai lasītprasmes vai karjeras vadības prasmju attīstīšanā 
mācību stundā 

 
 

 “Izglītība izaugsmei 2016” īstenošana 
Pedagogu radošās darbības konkurss 

 „Radi. Rādi. Redzi.” 

 

 
 

 
 
 
 
  
 

 Konkursa 1. posms – pieteikumi 
un uzskates materiāli- 24 
dalībnieki 

 Konkursa 2. posms – labās 
prakses piemēri - 17 dalībnieki 

 Uzvarētāja – Margarita Jašina, 
Rīgas Daugavgrīvas vidusskola 

Mērķis: veicināt izpratni par izglītības procesu attīstību un 
mērķtiecīgu inovāciju ieviešanu 

Notika: 
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Projekta “Izglītība izaugsmei 2017” īstenošana 
Pedagogu meistarības konkurss 

 „Radi. Rādi. Redzi.” 

 

 
 

 
 
 
 
  
 

 Konkursa 1. posms – pieteikšanās līdz 30.09.2016. 
 Konkursa 2. posms – ievirzes semināri “Kompetences attīstoša 

mācīšanās” (oktobris-novembris) 
 Mācību stundas plāna iesūtīšana līdz 09.12.2016. 
 Mācību stundu vērošana un vērtēšana no 15.01.2017. līdz  

02.05.2017. 
 Stendu referāti forumā „Izglītība izaugsmei 2017” 14.06.2017. 

Mērķis: apzināt un popularizēt  aktīvus un radošus pedagogus, kuri savā 
darbā izmanto inovatīvas, netradicionālas mācību metodes, idejas un 
darba formas, attīstot daudzveidīgas skolēnu kompetences   

Sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domes 
Izglītības pārvaldi un Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pārvaldi Notiks: 
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Mērķis: sniegt atbalstu skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai un veicināt 
pedagogu kolektīva profesionālo pilnveidi 

 
 

“Izglītība izaugsmei - 2016” 

 
 

 Projektu konkurss  
„Atbalsts skolu stratēģisko mērķu īstenošanai” 

Notika: 
Profesionālās pilnveides pasākumi 15 skolu kolektīviem 

Aktuālās tēmas:  
 laikmetīga skola un mūsdienīga mācību stunda,  
 digitālā pratība,  
 sadarbības kompetences,  
 karjeras izglītība,  
 speciālās vajadzības. 
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Mērķis: sniegt atbalstu skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai un veicināt 
pedagogu kolektīva profesionālo pilnveidi 

 
 

“Izglītība izaugsmei - 2017” 

 
 

 Projektu konkurss  
„Atbalsts skolu stratēģisko mērķu īstenošanai” 

Projektu īstenošanas laiks: 
 2016.gada 17.oktobris - 2017.gada 20.maijs 
 
 
 

Notiks: 

Projektu konkurss:  pieteikšanās līdz 2016. gada 30. 
septembrim 
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Mērķis: veicināt izpratni par izglītības procesu attīstību un mērķtiecīgu 
inovāciju ieviešanu 

 
 

Projekts “Izglītība izaugsmei 2017” 

 
   

Pedagogu meistarības konkurss 
  «Radi. Rādi. Redzi.» 
 
Projektu konkurss 
 «Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai» 
 
Mācību cikls 
 «Vadības komandu skola»  
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Mērķis: pilnveidot vadības komandu profesionālo kompetenci 

“Izglītība izaugsmei - 2017” 

 
 

 Mācību cikls 
„Vadības komandu skola” 

Virzieni: 
 
analītiskā kompetence 
pedagogu profesionālās pilnveides plānošana un 

organizēšana 
rezultatīva mācību stunda 
stundu vērošana un atgriezeniskā saite 



Lasītprasmes izkopšana visu 
vecumposmu skolēniem visos 

mācību priekšmetos 
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Mērķis – veicināt jēgpilnu lasītprasmes izkopšanu visu vecumposmu  
skolēniem dažādos mācību priekšmetos 

Notika: 
 Informatīvi semināri direktoru vietniekiem izglītības  
jomā par lasītprasmes projektu un vienaudžu mācīšanās  
metodikas nozīmi lasītprasmes attīstīšanā 
 Profesionālās pilnveides programma 13 skolu komandām,  
metodiku apguva 55 pedagogi 
 Izbraukumseminārs uz Aglonas vidusskolu projekta  
dalībniekiem 
 Metodiskā diena Rīgas 61.vidusskolā 
 Vasaras skola «Lasītprasmes attīstīšanas laboratorija» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasītprasmes izkopšana visu vecumposmu 
skolēniem visos mācību priekšmetos 
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Notiks: 
Skolēnu testēšana un lasītprasmes metodikas ieviešana  
projekta dalībnieku skolās (septembris – decembris) 
 
 Metodiskā diena Rīgas Franču licejā par skolotāju  
pieredzi lasītprasmes attīstīšanā (25.oktobris) 
 
 «Lasītprasmes ideju banka» 
 (27.oktobris) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lasītprasmes izkopšana visu vecumposmu 
skolēniem visos mācību priekšmetos 
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Pedagogu profesionālās 
pilnveides pasākumu 

ietekme uz izglītības kvalitāti 

Kā mācās skolotāji? 



Mērķis: veikt pedagogu profesionālās pilnveides pasākumu ietekmes izpēti 
uz izglītības kvalitāti 

Darbības posmi: 
1. Pedagogu anketēšana pirms un pēc profesionālās 

kompetences pilnveides pasākuma (4 – 24h stundu 
programmas) 

2. Intervējamo dalībnieku atlase (13 skolas) 
3. Respondentu intervēšana (70 respondenti) 
4. Iegūto rezultātu apkopošana un analīze 
 
Pētījuma dalībnieki: 70 pedagogi – RIIMC organizēto 
profesionālās pilnveides pasākumu dalībnieki 
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57% 23% 

20% 

1. Pedagoga atbildība par savu 
profesionālo attīstību 

Augsta

Vidēja

Zema
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Augsta atbildība 57% 

 Pirms izvēlos pieteikties kursiem, izvērtēju, ko es zinu 
par šo tēmu, ko es nezinu, vai man tas būtu svarīgi. 
 

 Ļoti svarīgi, ka mums pašiem nodarbībās bija jāraksta 
eseja, lai pēc tam ar piedāvāto metodiku darbotos 
stundā, pasniedzējs analizēja mūsu veikumu. 
 

 Praktiskā darbošanās kursos ir ļoti nozīmīga. Izvēli, 
pirmkārt, nosaka tās tēmas, par kurām neko iepriekš 
neesmu dzirdējusi. Pēc tam pārdomāju, kur to varu vai 
nevaru izmantot. 
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Vidēja atbildība 23% 

Apmeklēju pasākumu stundu dēļ. 
Vajadzēja kursus, jo bija liels pārtraukums 
darbā. 
 

Kolēģe iedrošināja, ka seminārā iegūtais 
noderēšot. 
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Zema atbildība 20%  

Nebija motivācijas, vajadzēja apliecību. 
 

Nesaprata, uz kādām nodarbībām ir atnākusi, 
nekas nepatika un nevēlējās līdzdarboties. 
 

Nodarbībās piedāvātās idejas nepamēģināja 
darbā, atlika uz nākošo mācību gadu. 

 



58% 26% 

16% 

2. Pedagogam ir savs profesionālās  
attīstības plānojums atbilstīgi 

vajadzībām  

Augsts

Vidējs

Zems
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Augsts (58%) Vidējs (26%)  

» Savā skolā man tas neizdevās, 
bet otrajā darba vietā – ļoti 
noderēja. 

» Stundā ne vienmēr izdodas 
sasniegt iecerēto rezultātu, bet 
jāsaprot, ka katras klases spēju 
un prasmju līmenis ir atšķirīgs. 

» Kā cilvēks es ieguvu jaunas 
zināšanas, bet stundās jauno 
tehniku pat nepamēģināju, jo 
pašai nepatika apgūtā tehnika. 

» Man tas dzīvē kaut kur 
noderēs. 

» Ļoti grūti kaut ko pamēģināt, 
jo klasē ir bērni ar dažādām 
zināšanām un spējām. 

Zems (16%) 

» Neko neesmu darījusi. 

» Bija labi, man viss patika, 
stundā viss izdevās. 
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52% 
26% 

22% 

3. Pieredzes apmaiņa ar 
citiem kolēģiem 

Augsta

Vidēja

Zema
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Augsts (52%) Vidējs (26%) 

» Dalos ar jauniegūto pieredzi 
visur, kur vien mani gatavi  
uzklausīt. 

» Vadīju meistarklasi saviem 
kolēģiem, demonstrējot jauno 
guvumu. 

» Jāstāsta tiem kolēģiem, kuriem 
tas var interesēt, visiem - nav 
nozīmes. 

 

» Vairāk liekas, ka tas, ko skolotājs 
dzird kursos, attiecas tikai uz 
viņu vai viņa priekšmetu. 

» Domāju, ka mana pieredze var 
noderēt tikai manas MK 
pedagogiem. 

Zems (22%) 

» Dalos par iegūto tikai ar tām 
kolēģēm, kuras bija šajos kursos. 

» Nedalos ar citiem. 
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51% 

20% 

29% 

4. Pedagogam ir zināmi savas 
mācīšanās mērķi un metodes 

Augsts

Vidējs

Zems

RĪGAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBA 



Augsts (51%) Vidējs (20%) 

» Vēlos kursos iegūtās zināšanas 
un idejas no dabaszinībām 
pārnest uz matemātikas 
stundām, vēlos «rakt dziļāk. 

» Turpināšu apgūt šo tēmu, jo 
nepieciešamas papildus 
zināšanas. 

» Gribu uzzināt par šo tēmu vēl 
vairāk, lai idejas 
pilnveidošanas process būtu 
vēl radošāks. 

 

 

» Patīk viss jaunais, bet nevaru 
pateikt, kā jauniegūto pieredzi 
attīstīt tālāk. 

» Trūkst redzējuma ilgtermiņā, 
pārsvarā koncentrējas tikai uz 
tūlītēju izmēģināšanu. 

» Trūkst pārliecības, kāpēc tas 
nepieciešams un kas tieši 
jādara vai jāpamēģina. 

Zems (29%) 

» Nezinu, ko darīšu. 
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48% 

29% 

23% 

5. Pedagogam ir bagāta pieredze attīstīt 
savas prasmes amata pienākumu izpildei 

Augsta

Vidēja

Zema
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Augsts (48%) 

» Esmu jau izveidojusi uzlabojumus, skolēni 
sniedza savus ieteikumus. 

» Darbam nepieciešamie materiāli ir atrodami 
dabā, nav nemaz jāiegulda finanses. 

» Atradu internetā vēl  vairākas spēles, kā var 
mācību procesu padarīt interesantāku. 

» Katrai klasei individuāla pieeja uzdevumu 
atlasei; pašas veidoti uzdevumi, kas piemēroti 
konkrētiem skolēniem. 

 

 

RĪGAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBA 



RĪGAS PILSĒTAS 
PAŠVALDĪBA 

 
 

 
 

Secinājumi 

 
 

 Pedagogs ir atbildīgs par savu profesionālo attīstību, 
bet, lai mācīšanās veicinātu arī panākumus, 
programmas izvēlei ir jābūt gan pedagoga, gan 
skolas vadības kopdarbam.  
 

 Pedagogu mācīšanās kvalitāti iespējams uzlabot, 
profesionālās pilnveides programmās iekļaujot  
vairāk praktisku, nevis teorētisku nodarbību. 
 

 Ja savas mācīšanās vajadzības pedagogam ir 
skaidras, tas veicinās mērķtiecīgu profesionālo 
pilnveidi un prasmi analizēt ieguvumus. 
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Secinājumi 

 
 

 Pedagoga mācīšanās kļūs par visas skolas attīstības 
virzītājspēku, ja tā nebūs vien tikai paša skolotāja 
atbildība. 
 

 Atziņas par mācīšanās laikā iegūtajām zināšanām, 
prasmēm un pieredzi  pedagogs skaidri var 
apzināties tikai pēc tam, kad būs jauniegūto 
pilnveidojis savā profesionālajā darbībā.  

 
 Pedagoga profesionālās pilnveides vajadzībām ir 

jābūt rūpīgi analizētām un balstītām ikdienas darbā 
un interesei par to jābūt gan no vadības, gan paša 
pedagoga puses.  



Ja tu tici, ka vari, - tu vari. 
Maksvels Malcs 
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