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KAS IR PROJEKTS “SKOLA, KAS MĀCĀS”? 

SIGNE NEIMANE 

RĪGAS IZGLĪTĪBAS UN INFORMATĪVI METODISKAIS CENTRS 

 

Projektu “Skola, kas mācās” (Projekta nr. 2016-1-LV01-KA201-022658) ar Eiropas Savienības 

finansējumu Erasmus+ stratēģiskās partnerības programmas ietvaros īstenoja Rīgas Izglītības 

un informatīvi metodiskais centrs (Latvija) sadarbībā ar partneriem - Ventspils pašvaldības 

Izglītības pārvaldi, Līdsas pilsētas pašvaldību (Anglija), Fondu EDU-RES (Polija), Tartu Universitāti 

(Igaunija), Utenas Izglītības centru (Lietuva). 

Projekta mērķis bija izveidot jaunu pieeju pedagogu profesionālajai pilnveidei - pieredzē balstīta 

pedagogu profesionālā izaugsme un atbalsts.  

Džonsons B. (Jonson B) (2014) ir uzsvēris, ka, lai mācītos skolēni, ir jāmācās arī pedagogiem un 

tas ir vissvarīgākais, ko pedagogi var darīt. Micels H. (Mizell H) (2011) ir definējis, ka efektīva 

pedagogu profesionālā pilnveide ir tad, ja skolas vadības komanda analizē skolēnu 

sasniegumus, lai identificētu mācīšanās problēmas, tādējādi norādot uz pedagogu mācīšanās 

vajadzībām, lai palīdzētu skolēniem sasniegt labākus mācību rezultātus. Gan skolu vadība, gan 

pedagogi uzskata, ka profesionālā pilnveide nozīmē piedalīties dažāda veida mācību kursos, kuri 

notiek ārpus skolas. Tomēr Baba S. (Bubb S) (2013) savos pētījumos secina, ka kursi nav efektīvi, 

lai uzlabotu mācīšanu un mācīšanos. Viņa uzsver, ka skolā balstīta mācīšanās varētu kalpot par 

pamatu efektīvai skolotāju un skolu vadītāju profesionālajai attīstībai. Tomēr joprojām lielākajā 

daļā Eiropas Savienības valstu tiek organizēti semināri, kursi un līdzīgas aktivitātes, kas ir 

galvenās pedagogu profesionālajai pilnveidei. Projekta veidotāji uzskata, ka tradicionālās 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides formas nevar sniegt lielu ietekmi uz izglītības 

kvalitātes paaugstināšanos un kā inovāciju izvirzīja jaunu pieeju, kas ir pieredzē balstīta 

mācīšanās, kur galvenā loma un atbildība ir skolas vadības komandai. 

Projektā tika plānotas aktivitātes:  

• Mācību vizītēs izpētīt partnervalstu pieredzi pedagogu profesionālās pilnveides 

organizēšanā un apkopot labākās prakses piemērus, izzināt skolu un pirmsskolas 
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izglītības iestāžu vadītāju lomu pedagogu profesionālas pilnveides plānošanā un 

sasniegumu analizēšanā. 

• Sagatavot rokasgrāmatu skolu vadības komandām, kas balstās uz iepriekš gūto 

pieredzi. 

• Izveidot jaunās pieejas ieviešanas stratēģiju, balstoties uz mācību vizītēs gūto 

pieredzi. 

2017. gadā projekta ietvaros notika 5 mācību vizītes uz visām projektā iesaistītajām valstīm, 

kuru laikā katram partnerim bija iespēja parādīt savu unikālo pieredzi, kāda ir katrā no valstīm 

pedagogu profesionālās pilnveides plānošanā un organizēšanā, apmeklējot dažādas izglītības 

iestādes –gan pirmsskolas, gan skolas, tai skaitā privātās skolas un profesionālās izglītības 

iestādes, interešu izglītības iestādes, augstskolas, pedagogu izglītības centrus un citas 

institūcijas. Lai pārliecinātos par to, bija iespēja piedalīties stundu vērošanā, piedalīties 

diskusijās un izteikt savus novērojumus par redzēto.  

Projekta gaitā gūtā pieredze un ieguvumi plašāk ir atklāti projekta partnera - Tartu Universitātes 

(Igaunija) profesoru Hasso Kukemelka, Kristas Uibu un Merles Taimalu rakstā. 

 

Izmantotā literatūra: 

▪ Bubb, S (2013) ‘Developing from within: Towards a new model of staff development’ 

Professional Development Today, Issue 15.1-2, pp82-90 

▪ Jonson B, (2014). How should Professional Development Change? 

https://www.edutopia.org/blog/how-should-professional-development-change-ben-

johnson 

▪ Mizell, H., Hord, S., Killion, J., & Hirsh, S. (2011). New standards put the spotlight on 

professional learning. Journal of Staff Development, 32(4), 10–12. 

https://www.edutopia.org/blog/how-should-professional-development-change-ben-johnson
https://www.edutopia.org/blog/how-should-professional-development-change-ben-johnson
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METODISKAIS IETVARS PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES LABĀS 

PRAKSES PIEMĒRU ATLASEI PIECĀS VALSTĪS 

Hasso Kukemelks, Krista Uibu, Merle Taimalu 

Tartu Universitāte 

 

Pedagogu profesionālā pilnveide (PPP) veido nozīmīgu vietu izglītības iestādes profesionālās 

mācīšanās un mācīšanas vides veidošanā. Tajā pašā laikā var izmantot dažādus jēdzienus un 

izpratni, lai raksturotu profesionālu mācīšanu (piemēram, pedagogu pedagoģiskās zināšanas): 

Van Drīls un Berijs (Van Driel & Berry (2012)) norāda, ka pedagogu pedagoģiskā satura zināšanu 

pilnveide (PSZ) ir sarežģīts process, jo tas ir īpašs no konteksta, situācijas vai indivīda viedokļa 

aspekta. Tas nozīmē, ka profesionālās pilnveides programmas, kuru mērķis ir pedagogu PSZ, ir 

jāorganizē ciešā saistībā ar pedagogu profesionālo praksi, iekļaujot iespējas ieviest inovatīvas 

stratēģijas un materiālus, lai reflektētu par iegūto pieredzi gan individuālā, gan kolektīvā līmenī. 

Tāpēc LELETO projekta partneri identificēja labo praksi skolās, kas var noderēt pedagogu 

profesionālajai pilnveidei. 

Pedagogu profesionālā pilnveide sākas ar posmu pirms reāla darba uzsākšanas skolā, kad tiek 

veidota topošā skolotāja identitāte, attieksme pret nepārtrauktu profesionālo pilnveidi un 

pieņēmumi, sapratne par to, ka PPP ir nepārtraukts process, kas turpinās visa mūža garumā. 

Skolotāju izglītošanā pirmais līmenis ir obligātā sagatavošana. Mūsdienās ir būtiski fokusēties 

ne tikai uz atsevišķu mācību priekšmetu zināšanu apgūšanu, bet vairāk pievērst uzmanību tam, 

cik svarīgas ir zināšanas un prasmes dažādās jomās.  

Dažādās valstīs skolotāju sagatavošana atšķiras, jo prasības nepieciešamajai izglītībai ir dažādas. 

Piemēram, Igaunijā pedagogu profesionālais standarts ( 6. – 8. līmenim) nosaka, ka skolotājam, 

kas strādā vispārējās izglītības iestādēs, ir jāiegūst maģistra grāds ( izņēmums ir pirmskolas un 

profesionālās izglītības iestādes, kurās var strādāt ar bakalaura grādu), savukārt citās valstīs 

(piemēram, Latvijā) atbilstoša pedagoga izglītība ir bakalaura grāds. 

Pedagogu profesionālo pilnveidi nodrošina dažādas iesaistītās puses – skolas, pašvaldības, 

privātais sektors, universitātes, valsts organizācijas. Šo piedāvātāju iesaiste PPP ir no dažādiem 

skatu punktiem. Skolas vislabāk zina skolotāju vājās un stiprās puses, tāpēc PPP, ko nodrošina 
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skola, mērķi sasniedz vistiešāk (Anglija, Igaunija u.c.), tomēr dažreiz ir novērojams ekspertīzes 

trūkums skolā uz vietas. Pašvaldību līmenis visbiežāk atpazīst vispārējas problēmas skolotāju 

darbā dažādās skolās un viņu piedāvātās aktivitātes ir vairāk vispārīgas, ja salīdzina ar skolām. 

Līdz ar to bieži ir problemātiski risināt skolotāju individuālās vajadzības. Šāda veida PPP 

nodrošina dažādi centri, institūcijas, ko ir dibinājusi pašvaldība (piemēram, Latvija, Lietuva, 

Polija). Privātais sektors PPP meklē savu īpašo nišu un to arī sekmīgi īsteno (piemēram Igaunija, 

Anglija). Universitātes rūpējas ne tikai par skolotāju sagatavošanu, bet arī par PPP, parasti 

nodrošinot reģionālo vai pat valsts pieprasījumu. Atsevišķos gadījumos arī valsts institūcijas 

nodrošina PPP (piemēram, INNOVE, HITSA Igaunijā, LVA Latvijā). Tā kā pedagogu profesionālās 

pilnveides nodrošināšanā ir daudz spēlētāju, skolām un skolotājiem ir rūpīgi jāapsver, lai izdarītu 

pareizo izvēli.  

Ja mēs aplūkojam skolotāju PPP no personīgā un metodoloģiskā viedokļa, tad varam izdalīt 

papildus virzienus. Lai gan skolotāju PPP skolās visbiežāk koordinē skolas direktors, tomēr visās 

projekta dalībvalstīs novērojām, ka skolotāji netiek piespiesti mācīties, bet PPP pasākumos 

piedalās brīvprātīgi. Visās projekta partneru valstīs no skolotājiem sagaida, ka viņi piedalās PPP 

pasākumos ar mērķi attīstīt savu profesionalitāti, sekot līdzi jaunākajam konkrētās mācību 

jomas nozarē, pilnveidot zināšanas par mācību saturu un didaktiku, kultūru daudzveidību, 

tādējādi paaugstinot savu efektivitāti. Ņemot par pamatu Anglijas, Polijas un Baltijas valstu 

skolās un citās izglītības iestādēs novēroto, varam izdalīt trīs dažādas PPP kategorijas. 

1. Skolotāju profesionālās izcilības attīstīšana 

Skolu direktori uzskata, ka skolotājiem pedagoģiskās problēmas jārisina patstāvīgi, labi jāstrādā 

komandā un jāatbild par savu PPP procesu. Skolotājiem ir iespēja piedalīties PPP, savienojot 

savu ikdienas darbu ar mācīšanās procesu, attīstot mācīšanas un komunikācijas prasmes ar 

skolēniem (Baltijas valstis). Piemēram, Igaunijā 93% skolotāju regulāri piedalās dažādos 

pasākumos, kas atbalsta viņu personīgo profesionālo pilnveidi, bet viņu dalība formālos kursos 

ir diezgan zema. Tomēr 48,7% skolotāju vēlētos piedalīties kursos, kas atbalstītu profesionālo 

izaugsmi (TALIS pētījums, OECD, 2014). Dažās valstīs skolotājiem ir jānodrošina mācību procesa 

kvalitāte un iekļaujošs mācību process (Baltijas valstis, Polija u.c.), izmantojot jaunas 

pedagoģiskās pieejas. Lai to paveiktu, skolotājiem ir nepieciešams padoms un atbalsts, ko 
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sniedz gan universitātes, gan citas institūcijas, piedāvājot dažādas kursu programmas un 

metodisko atbalstu.  

2. Mācīšanās komandā 

Komandas mācīšanās ir ļoti būtiska, lai atbalstītu visu skolas skolotāju PPP. Dažas valstīs skolu 

vadība pasūta PPP visam skolas kolektīvam, izmantojot universitāšu vai citu institūciju 

piedāvājumu (piemēram, Igaunijā, Latvijā). Dažreiz skolotāji kursos, ko organizē ārējie 

piedāvātāji, piedalās individuāli, bet pēc mācībām dalās iegūtajās zināšanās un prasmēs ar 

saviem kolēģiem. Šāda komandas mācīšanās skolā ir ļoti atzinīgi vērtējama, jo tādējādi veidojas 

skolotāju kolektīva kopēja izpratne un vēlme mācīties vienam no otra. Šis ir ļoti drošs 

paņēmiens, kā ieviest pārmaiņas gan personīgā, gan organizācijas līmenī. Tomēr tas prasa no 

komandas gatavību sadarboties, komunicēt, izprast un pieņemt atšķirīgo, spēju risināt 

konfliktus, nodrošinot motivējošu mikroklimatu. Iespējams, tas bija iemesls, kāpēc, tiekoties ar 

skolotājiem Igaunijā, Lietuvā un Polijā, vairāk tika uzsvērts personīgais profesionālās izaugsmes 

līmenis, mazāk akcentēta komandas mācīšanās.  

3. Atbalsts kolēģu sadarbībai.  

Ilgtermiņa sadarbība un mentoru darbība ir laba izvēle, lai atbalstītu skolotāju PPP skolā. 

Atsaucoties uz TALIS pētījumu (2014), visbiežāk ieviestās PPP formas ir neformāla diskusija ar 

kolēģiem un kolēģu mācību stundu vērošana ar mērķi pilnveidot savu mācīšanas procesa 

vadīšanu. Visu iesaistīto valstu skolotāji novērtē sadarbību un atbalstu no saviem kolēģiem ar 

mērķi dalīties pieredzē, analizēt skolotāja darbu un meklēt risinājumus dažādām pedagoģiskām 

problēmām (piemēram, ar skolas psihologa un logopēda palīdzību). Dažās valstīs mēs redzējām 

(piemēram, Anglijā, Latvijā), ka skolotāji vada stundas kopā ar saviem kolēģiem. Skolās izmanto 

ļoti daudzveidīgas mācību stundu vērošanas lapas. Anglijā un Latvijā skolas veido partnerību ar 

blakus vai tālāk esošām skolām. Lai skolotāji sekmīgi varētu attīstīt komunikācijas kompetenci 

saziņai ar kolēģiem, skolēniem un vecākiem, skolu vadības piedāvā pedagogiem iespējas attīstīt 

sociālās prasmes.  

Skolotāju PPP nodrošināšanai LELETO patnervalstīs tiek piedāvāti dažādi risinājumi. Projekta 

rokasgrāmata piedāvā labāko pieredzi partneru skolās un pirmsskolās. Labās prakses piemērus 

rokasgrāmatai atlasīja starptautisko mācību vizīšu dalībnieki, bet aprakstīja katra izglītības 
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iestāde. Skats no malas uz PPP situāciju partnervalstīs palīdzēja atklāt interesantus un noderīgus 

instrumentus un pieredzi, ko rokasgrāmatā izklāsta jomas eksperti, kas vislabāk zina vietējos 

apstākļus. Rokasgrāmata piedāvā piecu valstu labo praksi pedagogu profesionālās pilnveides 

organizēšanā, balstoties uz redzēto un dzirdēto mācību vizītēs skolās un pirmsskolās.  

Atsauces: 

▪ Martins B. (Martin, B. (2018)). Faculty technology beliefs and practices in teacher 

preparation through a TPaCK lens. Education and Information Technologies. 

https://doi.org/10.1007/s10639-017-9680-4 

▪ OECD [The Organization for Economic Cooperation and Development]. (2014). TALIS 

2013 results. An international perspective on teaching and learning. Retrieved from 

http://www.keepeek.com/Digital-Asset%20Management/oecd/education/talis-2013-

results_9789264196261-en#page1 

▪ Van Drīls J., Berijs A. ( Van Driel, J., H. & Berry, A. (2012)) Teacher Professional 

Development Focusing on Pedagogical Content Knowledge, Educational Researcher 

Vol. 41(1), pp 26-28. 
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LELETO ROKASGRĀMATA-MĀCĪŠANĀS NO PIEREDZES. 

Inga Pāvula 

Ventspils Izglītības pārvalde 
 

 

Prasme mācīties no savas un citu pieredzes ir viena no svarīgām iezīmēm skolas kā mācīšanās 

organizācijas attīstībai un katra skolotāja profesionālai izaugsmei. Kā mācīties no citu pieredzes 

un sadarbībā rast pamatu kopīgai augšanai un attīstībai? Šis ir aktuāls uzdevums gan skolēniem, 

gan skolotājiem, gan skolām kopumā! 

Lai šīs prasmes attīstītu un ieviestu skolās ir vajadzīgi piemēri, nepieciešama uzticēšanās, 

nebaidīšanās kļūdīties, vēlme dalīties, atvērt klases durvis kolēģiem, sniegt un pieņemt 

atgriezenisko saiti par darbu, pieņemt konstruktīvu kritiku un profesionāli diskutēt. 

Mēs piedāvājam LELETO Rokasgrāmatā piemērus, kā stāstīt pašiem par savu pieredzi, un 

iespēju mācīties no citu pieredzes, kas nav tik pazīstama, dzirdēta, redzēta–dažādas valstis, 

dažādas izglītības iestādes, dažādas izglītības sistēmas un pieejas. 

Rokasgrāmata ir piedāvāta konkrētu skolu un pirmsskolu pieredzes apraksti, kā arī ieskats katras 

valsts izglītības sistēmas kontekstā. Materiāli sakārtoti pa valstīm, uz ko norāda gan valsts 

nosaukums (EE, LT, LV, PL, UK), gan valsts karogs . 

Skolas un pirmsskolas , kuras projekta LELETO mācību vizīšu ietvaros atvēra savas pieredzes 

durvis tika aicinātas piedāvāt Rokasgrāmatai tos savas prakses piemērus, kurus projekta 

dalībnieki novērtēja kā interesantus un noderīgus savu valstu pedagogiem un skolu vadītājiem. 

Tā veidojās piemēri par skolotāju profesionālās izaugsmes iespējām skolā, kā notiek skolotāju 

sadarbība skolā, kā var kopīgi plānot un izvērtēt mācību procesu, par mācību stundu vērošanas 

pieejām, par profesionālām sarunām, par metodiskā darba organizēšanu vienas skolas ietvaros 

un starp skolām, vienas pašvaldības ietvaros. Ar šo rokasgrāmatu katra no izglītības iestādēm ir 

piedāvājusi savu pieredzi plašam lietotāju lokam, tā iedvesmojot kolēģus analizēt un izvērtēt 

savu pieredzi, uzdrošināties dalīties tajā, pamēģināt ko jaunu un sadarboties ne tikai ar blakus 

esošam skolām, bet lūkoties plašāk. Piemēru apraksti ir atšķirīgi formas ziņā, bet visi sniedz 

informāciju par izglītības iestādi un kontekstu, kontaktus saziņai un konkrētās pieredzes 

aprakstu.  



SKOLA, KAS MĀCĀS 

 

13 

  

 

Rokasgrāmata pieejam elektroniski un izmantojami gan individuāli, gan organizējot mācības 

skolotājiem vienas skolas ietvaros, gan starp skolām, kā arī skolu vadītājiem un vadības 

komandām. 

Skolotāju mācībās vienas skolas ietvaros, ja nepieciešamas idejas un piemēri sadarbības 

organizēšanai starp skolotājiem, metodiskā darba uzlabošanai un pilnveidošanai, ikdienas 

mācību procesa dažādošanai. 

Starp skolu pieredzes apmaiņas semināros skolotājiem, piedāvājot izmantot Rokasgrāmatas 

skolu piemērus kā aizsākumu diskusijām un pieredzes apmaiņai. Citu skolu aprakstītās 

pieredzes dod ierosmi analizēt un izvērtēt savu pieredzi , kā arī iedrošina dalīties ar to. 

Skolu vadības komandas var izmantot piedāvāto dažādo skolu pieredzi, plānojot savu skolu 

attīstību, apzinot skolotāju profesionālās pilnveides vajadzības un iespējas, meklējot 

risinājumus metodiskā darba pilnveidošanai, metodiskā darba organizācijai, sistēmām un 

pieejām, kas iespējamas skolā. 

Rokasgrāmatas piemēri dod iespēju reflektēt par savu pieredzi, izvērtēt kā un vai mēs protam 

mācīties no citu pieredzes, nepaliekot kritiskos viedokļos ”nu kas tad te jauns” vai arī “mēs jau 

tā sen darām”, bet ar šiem citu pieredzes piemēriem attīstīt prasmi pasmelties idejas un radīt 

jaunus risinājumus. 

Rokasgrāmatas izmantošanā svarīgi iepazīties ar katras valsts un skolas izglītības konteksta 

aprakstiem. Un, protams, vienmēr ir iespēja sazināties ar skolu vai pirmsskolu aprakstos 

norādītajām kontaktpersonām, ja rodas jautājumi vai idejas sadarbībai! 

LELETO Rokasgrāmatas izmantošana dos iespēju pedagogiem un skolu vadītājiem pilnveidot 

savas darbības un pieredzes analīzes, refleksijas, pašvērtējuma prasmes, lai izmantotu savu 

pašu un citu pieredzi, kā pamatu turpmākām mācībām un izaugsmei, kā aizsākumu jaunām 

idejām un sadarbībai! 
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Pārskats par izglītības sistēmu Latvijā 

PĀRSKATS PAR IZGLĪTĪBAS SISTĒMU LATVIJĀ 

Latvijas izglītības sistēma sastāv no pirmsskolas izglītības, pamatizglītības, vidējās izglītības un 

augstākās izglītības. Vispārējā izglītība pavisam ilgst 12 gadus, ietverot obligāto 9-gadīgo 

pamatizglītību un 3-gadīgo vidējo izglītību. Papildus Latvijā ir obligāta pirmsskolas izglītība 5-6 

gadu vecumā. Pirmsskolas izglītību bērni var iegūt vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Bērnu no piecu 

gadu vecuma sagatavošana pamatizglītības ieguvei ir obligāta. 

Pamatizglītības pakāpe ietver vispārējo pamatizglītību (1.-9. klases) un profesionālo 

pamatizglītību. Pamatizglītības ieguve ir obligāta. Daļējas pamatizglītības programmas īsteno 

sākumskolās.  

Vidējās izglītības pakāpe ietver vispārējo vidējo izglītību, profesionālo vidējo izglītību un 

arodizglītību.  

Valsts un pašvaldību izglītības iestādēs izglītību iegūst valsts valodā. Citā valodā izglītību var 

iegūt privātās izglītības iestādēs, kā arī valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, ja tajās tiek 

īstenotas mazākumtautību izglītības programmas.  

Vispārējo vidējo izglītību var iegūt vidusskolās, ģimnāzijās, vakara (maiņu) un neklātienes skolās. 

Mācību gads vispārējās izglītības iestādēs ir 35 nedēļas garš. Skolas var īstenot četru virzienu 

vispārējās vidējās izglītības programmas 10.–12. klasei: 

• vispārizglītojošo; 

• matemātikas, dabaszinību un tehnisko; 

• humanitāro un sociālo; 

• profesionālo virzienu. 

Pastāv arī iekļaujošās izglītības atbalsta pasākumi un programmas, piemēram, tiek nodrošināts 

atbalsts personām ar invaliditāti – asistenta pakalpojums mācību iestādēs pārvietošanās 

atbalstam un pašaprūpes veikšanai, kā arī tiek īstenotas mazākumtautību izglītības 

programmas. 
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Pārskats par izglītības sistēmu Latvijā 

Latvijas skolu tipi: 

• pirmsskolas; 

• sākumskolas; 

• pamatskolas; 

• vidusskolas; 

• ģimnāzijas; 

• valsts ģimnāzijas; 

• vakara (maiņu) vidusskolas; 

• privātskolas; 

• speciālās izglītības iestādes - attīstības centri. 

Pirmsskolas izglītību Latvijā, tāpat kā obligāto pamatizglītību, piedāvā vispārējās izglītības 

iestādes. Pirmsskolas izglītības programmu bērni apgūst no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. 

Pirmsskolas izglītības pamatmērķis ir sekmēt bērna vispārējo attīstību un gatavību uzsākt 

sākumskolas posmu pamatizglītībā. Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu sagatavošana 

pamatizglītības ieguves uzsākšanai ir obligāta. Pirmsskolas izglītību bērniem ar speciālajām 

vajadzībām īsteno speciālajās pirmsskolas izglītības iestādēs. 

Pamatizglītības programmas apguvi bērns parasti uzsāk tajā gadā, kurā viņam aprit pilni 7 gadi 

un ilgst līdz 16 gadu vecumam. Īpašos gadījumos pamatizglītības iegūšana var turpināties līdz 

18 gadu vecuma sasniegšanai. Pamatizglītība Latvijā ir obligāta, programmas ilgums ir 9 gadi. 

Pamatizglītības obligāto saturu nosaka valsts pamatizglītības standarts, kas ietver arī 

sākumskolu. 

Pilnu pamatizglītības programmu īsteno izglītības iestāde, kuras nosaukums ir pamatskola. 

Pirmo sešu (vai dažos gadījumos četru) klašu jeb pamatizglītības pirmā posma izglītības 

programmas var īstenot sākumskola. Arī vidusskolas var īstenot pilnu pamatizglītības 

programmu. Tāpat pamatizglītību var īstenot arī arodskola, speciālās izglītības iestāde, vakara 

(maiņu) skola, internātskola, sociālās vai pedagoģiskās korekcijas klasē vai citā izglītības iestādē, 

piemēram, ģimnāzijā, ja tajā īsteno pilnu vai daļu pamatizglītības programmas. 
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Pārskats par izglītības sistēmu Latvijā 

Vidējās izglītības pakāpē ir divu veidu programmas: vispārējās vidējās un profesionālās vidējās 

izglītības programmas. Vispārējās vidējās izglītības programmas ir akadēmiski orientētas, to 

pamatuzdevums ir sagatavot tālākām studijām, bet profesionālās vidējās izglītības programmas 

ir vairāk orientētas uz profesionālās kvalifikācijas ieguvi, t.i., ieejai darba tirgū. Uzņemot 

izglītojamos vidējās pakāpes izglītības programmās, izglītības iestādes ir tiesīgas rīkot 

iestājpārbaudījumus atbilstoši pamatizglītības standartam, izņemot mācību priekšmetus, kuros 

izglītojamie saņēmuši pamatizglītības sertifikātu. 

VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS 

Vispārējās vidējās izglītības programmu obligāto saturu nosaka valsts vispārējās vidējās 

izglītības standarts. Vispārējās vidējās izglītības programmas ir šādos virzienos: 

• vispārizglītojošais virziens, ko nosaka izglītības programmu grupa bez īpaši 

akcentētiem mācību priekšmetiem; 

• humanitārais un sociālais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši 

akcentētiem humanitāro un sociālo zinību mācību priekšmetiem; 

• matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziens, kuru nosaka izglītības programmu 

grupa ar īpaši akcentētiem matemātikas, dabaszinību un tehnisko zinību mācību 

priekšmetiem; 

• profesionālais virziens, kuru nosaka izglītības programmu grupa ar īpaši akcentētu 

profesionālo ievirzi (piem. mākslā, mūzikā, komerczinībās, sportā). 

Izglītības sistēma Latvijā (shēma un apraksts angļu valodā) 

http://www.aic.lv/portal/en/izglitiba-latvija  

Pedagoga darbam nepieciešamā kvalifikācija/izglītība  

Pedagogiem visās vispārējās izglītības iestādēs obligāta ir augstākā pedagoģiskā izglītība un 

atbilstoša kvalifikācija. Nepieciešams bakalaura vai maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā vai 

otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā, vai otrā līmeņa profesionālā augstākā 

izglītība un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā. Katram priekšmeta skolotājam 

http://www.aic.lv/portal/en/izglitiba-latvija
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Pārskats par izglītības sistēmu Latvijā 

nepieciešama arī skolotāja kvalifikācija atbilstoši mācāmajam priekšmetam. Pirmsskolas 

izglītības pedagogam nepieciešama augstākā izglītība pedagoģijā un pirmsskolas skolotāja 

kvalifikācija, kas iegūta augstākajā vai vidējā profesionālajā izglītībā. 

Kvalifikācijas paaugstināšana un pārkvalificēšanās notiek valsts valodā, ja to finansē no valsts 

vai pašvaldību budžeta. 

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide Latvijā  

(kas to nosaka, kāda tā ir, kas īsteno)  

Latvijas Republikā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību nosaka Latvijas 

Republikas Ministru kabineta 2014. gada 28. oktobra noteikumi Nr.662. Vispārējās izglītības, 

profesionālās izglītības, interešu izglītības pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās 

kompetences pilnveidi, kuru veic triju gadu laikā ne mazāk par 36 stundām un plāno to 

sadarbībā ar tās izglītības iestādes vadītāju, kurā pedagogs veic pedagoģisko darbību. Pedagogs, 

kurš veic pedagoģisko darbību sertificētā privātpraksē, profesionālās kompetences pilnveidi 

plāno individuāli. Izglītības iestāde informāciju par pedagoga profesionālās kompetences 

pilnveidi reģistrē Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē. 

Pedagogam ir tiesības savu profesionālo kompetenci pilnveidot dažādās A vai B programmās. A 

programmā var tikt ietverti šādi moduļi: pedagoga vispārējo kompetenču modulis; izglītības 

satura un didaktikas modulis; izglītības procesa vadības modulis; pedagoga pieredzes modulis. 

A programmas apguvi apliecina arī dokuments par pedagoga profesionālās kompetences 

pilnveidi ārvalstīs vai ārvalstu institūcijās Latvijā. 

A programmu izstrādā un īsteno: 

1) izglītības iestādes vai pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas;  

2) ministriju padotības iestādes, kuru nolikumos paredzēta izglītojošas darbības 

veikšana.  

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs īsteno A programmas. Pedagogu profesionālās 

kompetences pilnveidi Rīgas vispārizglītojošo izglītības iestāžu darbiniekiem finansē pašvaldība 
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Pārskats par izglītības sistēmu Latvijā 

(Rīgas dome). Uz kursiem, semināriem var pieteikties arī citu pašvaldību izglītības darbinieki, 

par tiem maksājot no personiskajiem vai savu pašvaldību līdzekļiem.  

B programmu izstrādā un īsteno augstākās izglītības iestādes, kas īsteno pedagoģijas studiju 

programmas. B programmās pedagogs iegūst tiesības: mācīt citus mācību priekšmetus vai 

strādāt citā izglītības pakāpē; mācību priekšmetu skolotājam strādāt speciālās izglītības iestādē; 

veikt pedagoģisko darbību, ja personai nav skolotāja profesionālās kvalifikācijas. 

Izglītības iestādes Rīgā 

Rīgā ir 114 pašvaldības finansētas vispārējās izglītības iestādes. No tām: 

5 - valsts ģimnāzijas; 

5 - vakara (maiņu vidusskolas); 

2 - iternātskolas; 

12 - speciālās skolas (no tām 4 ir attīstības centri). 

Pirmsskolas izglītību var iegūt 150 pašvaldības finansētās pirmsskolas izglītības iestādēs, no 

kurām 2 darbojas kā konsultatīvie centri.  

Rīgā darbojas 13 interešu izglītības iestādes, 11 sporta skolas un 9 mūzikas un mākslas skolas, kā 

arī 26 pašvaldības līdzfinansētas privātskolas.  

Augstāko izglītību Rīgā iespējams iegūt 24 akreditētās augstskolās, no tām 12 ir valsts dibinātas 

augstākās izglītības mācību iestādes. 

Profesionālās izglītības programmas un tālākizglītības programmas īsteno 46 mācību iestādes. 

Pedagogu skaits Rīgā 

Rīgā strādā 12 810 pedagogi. No tiem: 

7512 - vispārējās izglītības iestādēs; 

3735 - pirmsskolas izglītības iestādēs; 

665 - interešu izglītības iestādēs; 
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Pārskats par izglītības sistēmu Latvijā 

383 - sporta skolās; 

515 - mūzikas un mākslas skolās. 

Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide Rīgā  

Arī Rīgas pilsētas pedagogu profesionālās kompetences pilnveide ir nosacījums izglītības 

procesa kvalitātes nodrošināšanai un pedagoga profesionālās kvalifikācijas starptautiskai 

samērojamībai. Pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās kompetences pilnveidi, kuru veic 

triju gadu laikā ne mazāk par 36 stundām un plāno to sadarbībā ar tās izglītības iestādes 

vadītāju, kurā pedagogs veic pedagoģisko darbību. Pedagoga tālākizglītības vajadzības tiek 

analizētas, apkopotas un definētas izglītības iestādē. Pedagogu profesionālā pilnveide notiek 

izglītības iestādēs, kuras īsteno atbilstošas tālākizglītības programmas, kā arī pedagogam 

pašizglītojoties. 

Rīgas vispārizglītojošo izglītības iestāžu pedagogiem profesionālās kompetences pilnveidi, kuru 

finansē pašvaldība (Rīgas dome), īsteno Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs 

(RIIMC).  

Katru gadu RIIMC īsteno ap 200 kursu programmu, kas ir adresētas pedagogu auditorijai. 

Dažādas profesionālās kompetences pilnveides aktivitātes un atbalsts tiek piedāvāts gan 

mācību priekšmetu skolotājiem, gan izglītības iestāžu vadītājiem un skolas administrācijai, 

pirmsskolu skolotājiem un skolotāju palīgiem, klašu audzinātājiem, mājmācības skolotājiem, 

internāta audzinātājiem, speciālo skolu skolotājiem, par karjeras jautājumiem atbildīgajiem 

pedagogiem, jaunajiem, nesen darbu uzsākušajiem skolotājiem, izglītības psihologiem. 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides aktivitātes Rīgas Izglītības un informatīvi 

metodiskajā centrā tiek noteiktas saskaņā ar katra mācību gada izvirzītajiem prioritārajiem 

virzieniem. Piemēram, 2016. gadā - lasītprasmes izkopšana visu vecumu posmu skolēniem visos 

mācību priekšmetos; digitālās kompetences stiprināšana un medijpratības attīstīšana; karjeras 

vadības prasmju attīstīšana; projekta “Izglītība izaugsmei 2016” īstenošana; pedagogu 

profesionālās pilnveides ietekmes izpēte uz izglītības kvalitāti; speciālo zināšanu bērnu tiesību 

jautājumos nodrošināšana. 
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Kursu, semināru, konferenču, meistarklašu programmu piedāvājums regulāri (reizi mēnesī) tiek 

izsūtīts visām Rīgas izglītības iestādēm ar elektroniskā pasta palīdzību. Kursu grafiks tiek 

ievietots RIIMC mājas lapā www.riimc.lv. Uz kursiem pedagogi piesakās tiešsaistē. Kursu 

noslēgumā tiek veikta kursu dalībnieku aptauja, lai noskaidrotu kursu lietderību. Anketēšana 

tiek veikta papīra formātā, telefoniski, veicot izlases zvanus kursu dalībniekiem, arī elektroniski. 

Profesionālā pilnveide var ietvert arī profesionālās pilnveides mērķim atbilstošu starptautisko 

mobilitāti, projektus un piedalīšanos konferencēs un semināros, ko apliecina iesniegtie 

dokumenti. 

Mācību kursu un semināru organizēšanā pedagogiem Rīgas pilsētā piedalās arī izglītības 

iestādes, augstskolas, pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas, biedrības, privātās 

pieaugušo izglītības iestādes un centri. Ja kāda no iepriekš minētajām iestādēm vēlas īstenot 

pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas Rīgas pedagogiem, ir jāsaņem 

saskaņojums un programmas apstiprināšana Rīgas pašvaldībā. 

Darba devējs (izglītības iestāde), kur pedagogs ir atgriezies no kursiem, var izvērtēt īstenotās 

programmas efektivitāti un ietekmi uz mācību procesu dažādos līmeņos, t.i., to ietekmi uz 

skolēniem, pedagogiem, skolu kopumā. Līdz ar to var izvērtēt, kā tiešās pārmaiņas skar mācību 

vidi un mācību procesu kopumā, skolēnu motivāciju, zināšanas, prasmes un uzvedību.  

 Informācija par izglītības iestādēm, kurās viesojāmies projekta laikā  

• Rīgas pirmsskolas 11.izglītības iestāde  

• Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Madariņa” (Dagmāras 3)  

• Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Blāzmiņa” (Skuju 14)  

• Rīgas pirmsskolas 273.izglītības iestāde (Ilūkstes 101/4)  

• Valda Zālīša sākumskola http://www.zalisaskola.lv/ 

• Rīgas 53. vidusskola Rīgas 1. speciālā internātpamatskola http://www.r1sips.edu.lv/ 

• Rīgas 5. speciālā internātpamatskola-attīstības centrs http://www.r5sips.lv/ 

• Zolitūdes ģimnāzija http://www.zolitude.lv/ 

• Rīgas Angļu ģimnāzija http://www.rag.lv/ 

• Ziemeļvalstu ģimnāzija http://www.zvg.lv/ 

http://www.riimc.lv/
http://www.zalisaskola.lv/
http://www.r1sips.edu.lv/
http://www.r5sips.lv/
http://www.zolitude.lv/
http://www.rag.lv/
http://www.zvg.lv/
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• Rīgas Imantas vidusskola   
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Izglītības piedāvājums Ventspilī 

Ventspilī ir 9 pašvaldības dibinātas vispārizglītojošās skolas, kurās kopā mācās 4100 skolēni, 

Valsts ģimnāzija, 4 vidusskolas, 3 pamatskolas, 1 sākumskola. 

Pirmsskolas izglītību piedāvā 10 pirmsskolas izglītības iestādes, kuras apmeklē 1740 bērni no 

1,5- 6gadu vecumam. 

Pilsētas bērniem ir plašs interešu un talantu attīstīšanas piedāvājums ārpus skolas mācībām: 

• Jaunrades Nams http://jaunradesnams.lv/ 

• Mūzikas skolas http://vmv.ventspils.lv  

• Mākslas skola http://www.ventspilsmakslasskola.lv/ 

• Sporta skola “Spars” 

https://www.ventspils.lv/lat/par_ventspili/sports_ventspili/sporta_skola__spars_  

• Ventspils Digitālais centrs; http://www.digitalaiscentrs.lv/ 

• Ventspilī var apgūt arī dažādas profesijas, mācoties Ventspils tehnikumā. 

http://www.pikc.lv 

• Ventspilī ir iespējams iegūt bakalaura, maģistra un doktora grādus, studējot Ventspils 

augstskolā http://venta.lv/ 

 

Profesionālās pilnveides un skolotāju profesionālas izaugsmes iespējas Ventspilī 

Kopš 2013. gadā Ventspilī notiek mērķtiecīgs darbs izglītības kvalitātes paaugstināšanā, kas 

ietver mācību vides un procesa kvalitātes uzlabošanu, kā arī pedagogu profesionālās 

kompetences paaugstināšanu. No 2013-2017. gadam tiek ieviesta un pilnveidota Programma 

mācīšanās kvalitātes uzlabošanas sistēmas izveidei Ventspils pilsētas vispārizglītojošās skolās.  

Programmas mērķis: ilgtermiņā panākt skolotāja tiešā darba (mācīšanas kvalitātes) uzlabošanu 

– lai būtu produktīvs (radošs), efektīvs un jēgpilns skolotāja darbs klasē, kas sekmētu skolēnu 

sasniegumu uzlabošanos Ventspils pilsētā.  

Programmas ietvaros pedagogu darba efektivitātes paaugstināšanai sadarbībā ar LU 

www.siic.lu.lv speciālistiem atbilstoši ekspertu ieteikumiem notika mācības skolotājiem un 

http://jaunradesnams.lv/
http://vmv.ventspils.lv/
http://www.ventspilsmakslasskola.lv/
https://www.ventspils.lv/lat/par_ventspili/sports_ventspili/sporta_skola__spars_
http://www.digitalaiscentrs.lv/
http://www.pikc.lv/
http://venta.lv/
http://www.siic.lu.lv/
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skolas vadībai, vērotas un analizētas mācību stundas, veiktas intervijas ar pedagogiem un skolu 

vadības komandām, pedagogu savstarpējā dalīšanās pieredzē ar labās prakses piemēriem, 

mācību procesa kvalitātes monitorings. 

Turpmākā laikā liela uzmanība tika pievērsta tieši profesionālās izaugsmes un atbalsta sistēmu 

veidošanai pilsētā un savstarpējai sadarbībai un mācībām skolās. 

Tā rezultātā varam teikt, ka Ventspils skolotājiem ir pieejamas dažādas praksē balstītas 

profesionālās izaugsmes iespējas: sadarbības un mācīšanās grupas ar kolēģiem , savstarpēja 

stundu vērošana un profesionālas sarunas pēc stundas, metodiskās grupas un komisijas viena 

priekšmeta vai vienas jomas ietvaros, kopīga mācību procesa plānošana, regulāras mācības 

visiem kopā skolas ietvaros, pilsētas Metodiskā dienestā konsultantu individuāls atbalsts, 

ikgadējas mērķu un sniegumu sarunas ar skola vadību. 

Lai uzsvērtu ikdienas mācību procesa nozīmīgumu un sekošanu katra skolēna sniegumam , 

2014. gadā tika izveidota Motivācijas programma, kuras ietvaros katru gadu 80 skolotāji un 40 

pirmsskolas pedagogi tiek virzīti finansiālam atbalstam par sasniegumiem ikdienas mācību 

kvalitātes uzlabošanā un ikviena skolēna izaugsmes veicināšanā. 

Apzinoties skolotāju profesionālās pilnveides un atbalsta vajadzības, 2015. gadā tika izveidots 

un darbojas vietējo pedagogu- konsultantu Metodiskais dienests. Ventspils metodiskais 

dienests veidots, lai sekmētu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu Ventspilī, palīdzot ikvienam 

pedagogam, nezaudēt spēju būt par iedvesmojošu skolotāju. Kā arī, lai katram skolas vadītājam 

un skolotājam būtu skaidra iespēja saņemt nepieciešamo metodisko atbalstu (izmantojot 

konsultantus – ekspertus). 

Metodiskā dienesta konsultanti ir sagatavoti kā uzticami un profesionāli padomdevēji, kas spēs 

sniegs skolotājiem profesionālu atbalstu metodisku problēmu risināšanai klasē un veicinās to, 

ka pilsētā strādā radoši un efektīvi skolotāji, kuru darbs virzīts uz ikvienu konkrētu skolēnu klasē 

tā, lai sekmētu skolēna izaugsmi. 
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Metodiskā dienesta darbības jomas: 

• Pēc skolu vadības un individuālu skolotāju pieprasījuma, kā arī pašu veidota grafika, 

vērot mācību stundas, sniegt atgriezenisko saiti skolotājiem un skolas vadībai, 

sniegt atbalstu skolotājiem darba uzlabojumiem un to ieviešanai, rosināt un 

popularizēt labās prakses piemērus skolās un pilsētā. 

• Novērojumu laikā diagnosticēt skolotāju mācību vajadzības un komunicēt skolas 

vadībai to izpildes nepieciešamību, ieteikt iespējamos risinājumus. 

• Analizēt un izvērtēt pedagogu un skolēnu darbību, identificēt profesionālās 

izaugsmes vajadzības, iespējamo problēmu cēloņus, meklēt risinājumus trūkumu 

novēršanai un kvalitātes uzlabošanai mācību procesā. 

• Veidot pēc vajadzības kopā ar konsultējamiem skolotājiem mācību tēmu un stundu 

plānus, pārbaudes darbus un cita veida mācību metodiskos materiālus, tādējādi 

atbalstot skolotāju profesionālo kompetenču pilnveidošanos.  

• Pēc pedagogu un skolas ieteikuma dalīties pieredzē, vadot atklātās stundas un 

seminārus. 

• Sniegt individuālas konsultācijas pedagogiem un metodisko atbalstu izglītības 

iestādēm 

• Piedalīties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā 

pilsētā. 

Konsultanti ir praktizējoši skolotāji, kas saskaņojot ar skolas vadību, darbam Metodiskajā 

dienestā paredz četras dienas mēnesī. 

Lai sekotu līdzi skolēnu, vecāku un pedagogu vajadzībām un izglītības kvalitātes vērtējumam 

skolās un pirmsskolās, 2015.gadā tika ieviesta EDURIO atgriezeniskās saites sistēma 

https://edurio.com/, kuru izmanto gan skola individuāli, gan izglītības pārvalde. Šī sistēma dod 

iespēja saņemt atgriezenisko saiti par mācību stundām no skolēniem, par apmierinātību ar 

skolas darbību- no vecākiem,  apmierinātību ar profesionālo pilnveidei un skolas organizācijas 

kultūru no skolotājiem, kā arī iegūt citus mācību procesa pilnveidošanai un turpmākā darba 

plānošanai svarīgus datus. 

https://edurio.com/
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Tāpat kā visas Latvijas Valsts ģimnāzijas, arī Ventspils 1. Valsts ģimnāzijas 2016. gadā saņēma 

deleģējumu no IZM, lai kļūtu par reģionālo metodisko centru un finansējumu profesionālās 

pilnveides nodrošināšanai apkārtējiem novadiem. Apzinot skolu vajadzības, viņi piedāvā 

atsevišķas profesionālās pilnveides programmas pilsētas pedagogiem. 

Kopumā šobrīd pilsētā ir izveidota, darbojas un tiks pilnveidota turpmāk skolotāju profesionālā 

atbalsta metodiskā sistēma. Attēls. Nr.1 

 

Izglītības iestādes, kuras tika apmeklētas projekta mācību vizīšu laikā: 

• Ventspils 1.pamatskola http://www.plavasskola.lv 

• Ventspils Pārventas pamatskola http://vpp.ventspils.lv/ 

• Ventspils 2.vidusskola http://2vsk.ventspils.lv 

• Ventspils 3.vidusskola http://www.3vsk.lv 

• Ventspils 6.vidusskola http://6vsk.ventspils.lv  

• Ventspils 1. Valsts ģimnāzijas http://www.vv1g.lv/

http://www.plavasskola.lv/
http://vpp.ventspils.lv/
http://2vsk.ventspils.lv/
http://www.3vsk.lv/
http://6vsk.ventspils.lv/
http://www.vv1g.lv/
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Mācību satura un valodas integrētas apguves (CLIL) 

ieviešana Rīgas Angļu ģimnāzijā 

 
 

MĀCĪBU SATURA UN VALODAS INTEGRĒTAS APGUVES (CLIL) IEVIEŠANA 

RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJĀ 

 

Skola/Norises vieta: Rīgas Angļu ģimnāzija, Rīga, Latvija 

Mājas lapa: www.rag.lv 

E-mail: rag@riga.lv 

Direktore: Maija Kokare 

Skolas tips: vidusskola 

Vecuma grupa: 6 - 19 gadu veci skolēni 

Konteksts 
 

 

Rīgas Angļu ģimnāzija (RAĢ) ir Rīgas pilsētas pašvaldības 

dibināta vispārizglītojoša vidusskola, kurā mācās 1068 skolēni 

vecumā no 7 līdz 19 gadiem. Skolā ir 38 klases. Skolā tiek 

realizētas akreditētas izglītības programmas latviešu valodā. 

Papildus izglītības programmām skolēniem ir iespēja 

nodarboties interešu izglītības aktivitātēs. Skolā strādā 92 

kvalificēti pedagogi, kā arī atbalsta personāls, kas sniedz 

palīdzību skolēniem, kuriem ir nepieciešama individuāla 

pieeja. Skolas absolventu mācību sasniegumu vērtējumi 

ievērojami pārsniedz valsts vidējos rādītājus. 

Ikdienas mācību procesā RAĢ tiek pievērsta pastiprināta 

uzmanība mācību satura un valodas integrētai apguvei (CLIL), 

kā arī IKT jaunu pieeju izmantošanas integrēšanai izglītībā. 

Skolā liela uzmanība tiek pievērsta  akadēmisko zināšanu 

iegūšanai, demokrātijas attīstībai un starpkultūru 

http://www.rag.lv/
mailto:rag@riga.lv
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ieviešana Rīgas Angļu ģimnāzijā 

mijiedarbībai. Viss minētais palīdz attīstīt augsta līmeņa 

mācīšanās prasmes, kritisko domāšanu un prasmi sazināties 

angliski. 

 

 

Informācija attiecībā uz 

profesionālo pilnveidi 

 

Šobrīd skolai ir divi galvenie izaicinājumi:  

1) atbilstoši tiesību aktiem, sākot no 2018./19. mācību gadu, 

tiek atcelts papildus koeficients, kas nodrošinājis angļu valodas 

padziļinātu apguvi (un skolas budžets tiks samazināts par 14%), 

tāpēc jāmeklē jaunas pieejas skolas attīstībai, lai izdotos 

saglabāt padziļinātu angļu valodas apguvi;  

2) valstī tiek izstrādāts jauns izglītības modelis, un, lai veiksmīgi 

to realizētu, ir aktīvi jāstrādā pie jaunu metožu ieviešanas un 

efektīvu skolotāju sadarbības veidu meklēšanas. 

Prakses piemērs 

Rīgas Angļu ģimnāzijas pedagogi pakāpeniski un mērķtiecīgi vairāku gadu periodā ir apguvuši 

un praktizējuši mācību satura un valodas integrētas apguves metodiku – sākot ar atsevišķu 

pedagogu iniciatīvām un CLIL kursu apmeklēšanas Latvijā un Lielbritānijā; 2017./18. mācību 

gadā jau 60 skolotāji savās stundās izmanto CLIL metodiku. 

CLIL ieviešana ir viens no risinājumiem, kā samazinātā finansējuma apstākļos saglabāt 

padziļinātu angļu valodas apguvi. No tā izriet nepieciešamība stiprināt skolas kapacitāti, efektīvi 

noteikt prioritātes, kā arī pilnveidot pedagogu profesionalitātes un sadarbības kultūru, kas 

nodrošinās jaunu mācību metožu un risinājumu attīstību jēgpilnam mācību procesam. 

CLIL ieviešanai skolā ir noteiktas vairākas prioritātes, ko atbalsta skolas vadība un pedagogu 

kolektīvs: 

• sadarbība mācīšanas un mācīšanās procesā; 

• savas kultūras apzināšanās; 

• augsta līmeņa mācīšanās prasmju attīstīšana; 

• lasītprasmes attīstīšana; 

• interešu izglītības aktivitātes; 
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ieviešana Rīgas Angļu ģimnāzijā 

• Eiropas dimensijas stiprināšana (piedaloties starptautiskos projektos), 

• efektīva IKT izmantošana mācīšanas un mācīšanās procesā. 

 

Profesionālās pilnveides vajadzību identificēšana un mērķu izvirzīšana 

 

Pedagogu profesionālās pilnveides (PPP) veidi, kas nodrošina CLIL ieviešanu: 

  

Skolas vidē organizētajā pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidē uzsvars tiek likts uz 

angļu valodas mācīšanos (citu priekšmetu skolotājiem), IKT un skolēnu uzvedības vadību. To 

Stratēģiskās vajadzības

CLIL

IKT

Augsta līmeņa mācīšanās 
prasmes

Individuālās vajadzības

Ikgadējais pedagogu 
pašnovērtējums

Diskusijas

Iniciatīvas

Kontekstuālās vajadzības

Fleksibilitāte

Mērķu precizēšana

Iespēju izmantošana

PPP skolā Partnerība Kursi 

Mentori Ēnošana
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veicina sadarbība ar citām skolām un iestādēm (vietēja un nacionāla mēroga, kā arī 

starptautiskām). 

Mērķtiecīga pedagogu kompetenču profesionālā pilnveide ir viena no Rīgas Angļu ģimnāzijas 

skolotāju kolektīva un skolas vadības prioritātēm. Profesionālā pilnveide tika un tiek realizēta 

gan ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) atbalstu vairākos projektos, gan 

ar Erasmus+ finansiālu atbalstu. K1 (projekti individuālām mobilitātēm) ietvaros realizēti šādi 

projekti: 

1) Rīgas Angļu ģimnāzijas pedagogu kompetenču pilnveide CLIL metodikā, 2016. gada 

martā kursus Lielbritānijā apmeklēja 5 skolotājas; 

2) Rīgas Angļu ģimnāzijas kapacitātes stiprināšana multimodālām mācībām 

(http://rag.lv/projekti/erasmus-programmas-projekts-rigas-anglu-gimnazijas-

kapacitates-stiprinasana-multimodalam-macibam/), no 2016. gada augusta līdz 

2017.gada maijam projektā piedalījās 7 skolotāji; 

3) Rīgas Angļu ģimnāzijas kapacitātes stiprināšana CLIL metodikā un vadībā 

(http://rag.lv/projekti/erasmus-projekts-k1-sektora-rigas-anglu-gimnazijas-

kapacitates-stiprinasana-clil-metodika-un-vadiba/), projekts tiek realizēts 

2017./2018. mācību gadā. 4 skolotājas jau ir apmeklējušas CLIL kursus Lielbritānijā 

un Maltā, un 5 skolotāji piedalīsies citu skolu ‘’ēnošanā’’, lai gūtu jaunas zināšanas 

par mācību procesa organizēšanu un iepazītos ar dažādām CLIL metodēm. 

21. gadsimta skola nav iedomājama bez CLIL un IKT. RAĢ ir saņēmusi Erasmus+ finansējumu arī 

K2 projekta īstenošanai (K2-sadarbība inovācijām un labās prakses piemēriem). Projekts 

“Mācību satura un valodas integrēta apguve, izmantojot tehnoloģijas” 

(http://rag.lv/projekti/erasmus-projekts-k2-sektora-expanding-content-and-language-

integrated-learning-clil-by-using-technologies/) ir uzsākts 2017./2018. mācību gadā un 

turpināsies arī 2018./2019. mācību gadā. Tajā piedalās 3 skolas: Pelgulinna Gymnasium no 

Igaunijas, Michalangelo Bartolo vidusskola no Itālijas un Rīgas Angļu ģimnāzija. 

CLIL ieviešanu RAĢ koordinē skolotāji - eksperti.
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NEPĀRTRAUKTA PROFESIONĀLA ATTĪSTĪBA SKOLAS ATTĪSTĪBAS 

KONTEKSTĀ 

 

Skola/Norises vieta: Ziemeļvalstu ģimnāzija 

Mājaslapa: www.zvg.lv 

Direktors: Inga Lande 

Skolas veids:  vidusskola 

Vecuma grupa: 

 

pamatskola (7–15gadi) 

vidusskola (15–19gadi)  

Apraksts Skolēnu skaits – 982 
Skolotāju skaits – 84 
 
Citi pedagoģiskie/palīgdarbinieki: 

• 2 psihologi 

• sociālais pedagogs 

• logopēds 

• speciālais pedagogs 

• 2 bibliotekāri 

• medicīnas māsa 

Piedāvātās izglītības programmas: 
Pamatskolā 
 

• Humanitāro un sociālo zinātņu programma 
(pamatskola) 

Vidusskolā 
• Vispārējās izglītības programma 
• Humanitāro un sociālo zinātņu programma 

(valodas) 
• Matemātikas un dabaszinātņu programma 

Mācāmās valodas: 
• angļu (visiem skolēniem) 
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• vācu (no 5. klases) 

• krievu (no 5. klases) 

• dāņu (no 10. klases) 

• norvēģu (no 10. klases) 

• somu (no 10. klases) 

• zviedru (no 10. klases) 

• igauņu (no 10. klases) 

 
Fakultatīvās nodarbības: 

• 5 kori 
• 2 vokālie pulciņi 
• 4 deju pulciņi 
• 2 mākslas un amatniecības pulciņi 
• muzikālā teātra pulciņš 
• dažādi sporta pulciņi 

 
Citas aktivitātes: 

• Skolēnu padome 

• Deklamēšanas konkursi 

• Publiskas uzstāšanās konkursi 

• Ziemeļvalstu bibliotēku projekts 

• Talantu šovi 

• Ārzemju dziesmu konkurss 

• Aerobikas festivāls 
 

Papildinformācija saistībā 

ar šo profesionālās 

attīstības jomu 

 

Ziemeļvalstu ģimnāzija ir pašvaldības izglītības iestāde un 

atrodas galvaspilsētas Rīgas nomalē. Lielākā daļa sākumskolas 

skolēnu ir šīs apkārtnes iedzīvotāji. 

Tā kā šī skola ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā apgūt četras 

Ziemeļvalstu valodas (vidusskolas klasēs), tā ir populāra ne 

tikai Rīgas, bet visas valsts skolēnu vidū. Tas nozīmē, ka 

vidusskolā mācās skolēni no citiem pilsētas rajoniem, kā arī no 

citām pilsētām. Tie, kuri ir no citām pilsētām, vai nu dzīvo pie 

radiniekiem, vai arī īrē dzīvokli Rīgā, jo katru dienu tik tālu 

izbraukāt nav iespējams. 
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Skolai ir divas mācību ēkas – viena 1. – 4. klašu skolēniem 

(vecumā no 7 līdz 10 gadiem), otra - 5.–12. klasēm (vecumā no 

11 līdz 19 gadiem). 

Daudzi skolēni nāk no jauktām ģimenēm, kurās latviešu valoda 

nav pamatvaloda. 

 

Prakses piemērs 

Kāpēc skola izlēma uzņemties šo darbu? 

Kopš 2009. gada, kad tika ieviesta jauna skolu finansēšanas sistēma, atsevišķas skolas centušās 

sasniegt augstāku mācību kvalitāti un tā piesaistīt vairāk skolēnu. Lai veicinātu skolas attīstību 

(pilsētas un valsts kontekstā), tika izstrādāts stratēģisks skolas attīstības plāns (ar skaidriem 

stratēģiskiem mērķiem), kurš tiek aktualizēts ik pēc trim gadiem. Lai šis plāns būtu reāls un 

izpildāms, skolas darbinieku kolektīvs (ieskaitot visus skolotājus un citus darbiniekus, piemēram, 

vadītājus) katram mācību gadam nosaka trīs stratēģiskos mērķus. Iespēja apspriest plānu un 

nospraust mērķus dažādos līmeņos (piemēram, mācību priekšmetu grupas, skolas 

administrācija, visas skolas līmenis) nodrošina skolotāju pilnīgu iesaisti un ļauj noteikt viņu pašu 

profesionālās pilnveides vajadzības. Ļaujot skolotājiem profesionāli pilnveidoties, uzlabojas 

mācīšanas kvalitāte, kas savukārt paaugstina skolēnu motivāciju. 

 

1. attēls. Profesionālās izaugsmes modelis 

Skolas 

stratēģiskās 

attīstības plāns  

(3 gadiem) 

Stratēģiskie 

mērķi 

Motivācija 

Profesionālā 

izaugsme 
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Kādas ir galvenās iezīmes? 

Nepārtrauktas profesionālās attīstības metodes 

Nepārtrauktā profesionālā attīstībā ietilpst kursu un semināru apmeklēšana gan skolā, gan 

ārpus tās. Lai nodrošinātu augstāku apmeklētības līmeni, pašā skolā tiek organizēti dažādi kursi 

un semināri. Ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (RIIMC) finansiālu atbalstu 

pēdējos gados skola ir spējusi organizēt skolotājiem plašākas profesionālās attīstības 

programmas, tajā skaitā kursus un izbraukuma nodarbības dažādos uzņēmumos un izglītības 

iestādēs. Tas ir paplašinājis skolotāju redzesloku un attīstījis iemaņas, motivējot izmantot jaunās 

zināšanas un pieredzi ikdienas darbā ar skolēniem. Tas padara mācīšanās procesu atbilstošāku 

skolēnu vajadzībām un mūsdienu metodēm. 

Skolotāji tiek arī mudināti piedalīties dažādos pasākumos un diskusijās, ko rīko augstākās 

izglītības iestādes, RD Izglītības, kultūras un sporta departaments vai Izglītības un zinātnes 

ministrija, lai nodrošinātu augstāku izglītības kvalitāti valsts mērogā. 

Daudzi skolotāji aktīvi piedalās profesionālo asociāciju darbā, piemēram, ietilpst to valdē, pauž 

to idejas par kvalitātes attīstību vai vienkārši apmeklē šo asociāciju organizētās konferences, 

seminārus un citus pasākumus. 

Turklāt skola vienmēr ir aktīvi sadarbojusies ar citu valstu izglītības iestādēm, veidojot kopīgus 

projektus, kuros iesaistās gan skolotāji, gan skolēni. Arī tas veicina profesionālo izaugsmi un 

pozitīvi ietekmē mācīšanas kvalitāti kopumā. 

Mācību nepieciešamību apzināšana 

Mūsdienu pasaulē viss mainās ātri, un izglītības joma nav izņēmums. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai 

skolotāji spētu izsekot šīm pārmaiņām, izaicinājumiem un skolēnu vajadzībām. Eksistē daudzi 

faktori, kas palīdz noteikt skolotāju mācību vajadzības. Galvenais un vissvarīgākais ir valsts 

politika attiecībā uz izglītības reformām, ieskaitot jauna izglītības satura ieviešanu, zināšanu 

nozares, mācīšanas metodes un tehnikas utt.  

Atbilstoši tam skolām ir jānosaka stratēģiskie mērķi, kas palīdz apzināt profesionālās pilnveides 

vajadzības. Vēl viens veids, kā iegūt informāciju par mācību vajadzībām, ir ieteikumu 
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apkopošana no darbinieku grupām katra mācību gada beigās. Tas palīdz plānot mācību 

pasākumus skolā un ārpus tās. Turklāt skolotāji var sniegt ieteikumus par savām individuālajām 

vajadzībām. Papildus tam efektīvs veids skolotāja individuālo mācību vajadzību apzināšanai ir 

mācību stundu vērošana, kas tiek darīts regulāri. 

Lai gan skola piedāvā dažādas profesionālās izaugsmes iespējas, vienmēr tiek novērtēta 

skolotāju iniciatīva un vēlme pēc pašattīstības. 

Skolas direktora vietnieks ir atbildīgs par procesa uzraudzību, lai nodrošinātu skolotāju 

iespējamās vajadzības (vai dažos gadījumos – likuma prasības attiecībā uz apmācībām). Pēdējos 

gados ir radīta īpaša sistēma pedagogu profesionālās pilnveides fiksēšanai un uzraudzībai. 

 

2. attēls. Apmācību stundu skaits skolotājiem 
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Šajā tabulā (2. attēls) redzams katrs skolotājs (vārds un uzvārds – 1. un 2. kolonna), 

profesionālās attīstības stundu skaits, kurās viņš piedalījies (3. kolonna), izlaisto stundu skaits 

(4. kolonna), trīs gadu periodā nepieciešamo stundu skaits (5., 6., 7. kolonna). 8. kolonnā 

parādīts obligātā kursa “Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā” 

apmeklējums. Pēdējā (9.) kolonnā norādīta papildinformācija par skolotāju, piemēram, bērna 

kopšanas atvaļinājums, mācības universitātē utt., kas var ietekmēt nepieciešamo profesionālās 

attīstības stundu skaitu.  

Papildus tam skolas direktora vietnieks ir izveidojis tabulu (3. attēls), kurā redzams, kādus 

mācību kursus katrs skolotājs apmeklējis trīs gadu laikā. Tas palīdz analizēt vajadzības un 

piedāvāt tematiskus kursus.  

Efektīva pedagogu profesionālās pieredzes popularizēšana  

Pirms dažiem gadiem skolā tika nolemts, ka esošā mācību priekšmetu grupu sistēma jāmaina, 

apvienojot mācību priekšmetu jomas un attīstot piecas mācību priekšmetu pedagogu 

metodiskās grupas: 

• latviešu valoda, vēsture un socioloģija 

• matemātika un dabaszinības 

• sākumskolas izglītība (7 – 11 g. v.) 

• svešvalodas 

• humanitārās zinātnes un sports 

Metodisko grupu sanāksmes notiek vismaz divas reizes semestrī. To laikā vienas grupas 

priekšmetu skolotāji var dalīties savā pieredzē, apspriest savus panākumus un neveiksmes, 

problēmas vai jaunas idejas, ko viņi ieviesuši savās klasēs. Šajās sanāksmēs skolotāji iesaistās arī 

lēmumu pieņemšanā un skolas vērtēšanas procesā, izsaka savu viedokli par to, kas ir izdevies, 

un par to, ko vajadzētu mainīt. Tas var attiekties gan uz konkrētu priekšmetu, gan visas skolas 

problēmām, un vienmēr ar prieku tiek uzklausīti ieteikumi un rekomendācijas.  

Piecu pēdējo gadu laikā katra metodiskā grupa organizējusi dažādas aktivitātes, lai pievērstu 

gan kolēģu, gan skolēnu uzmanību saviem mācību priekšmetiem. Tas notiek tā dēvēto mācību 

priekšmetu mēnešu laikā, un plāns tam visam tiek izveidots katra mācību gada sākumā, lai 
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izvairītos no «pārklāšanās». Šajās aktivitātēs var ietilpt konkursi, aptaujas, izstādes, izrādes utt., 

un tās var notikt gan stundu laikā (vienā klasē), gan pēc stundām (iesaistot dažādu klašu 

skolēnus). 

Skolā ir arī sena tradīcija - katru mācību gadu rīkot vismaz četrus profesionālās izaugsmes 

pasākumus. Dažiem no šiem pasākumiem ir nosaukums «Skolotāji mācās», un uz tiem vadīt 

kursu vai semināru par noteiktu tematu tiek uzaicināti ārpusskolas speciālisti. Citi tiek dēvēti 

par «Pieredzes apmaiņu», un tajos skolotāji dalās ar idejām un informāciju no kursiem un 

semināriem, ko viņi apmeklējuši, vai dalās pieredzē, kas gūta izglītības projektos citos līmeņos 

(valsts, pašvaldības, partnerskolas Latvijā un ārzemēs), kā arī stundās izmantojamajās metodēs 

un tehnikās. 

Skolotāju apmācībā vienmēr pastāvējusi cieša sadarbība ar augstākās izglītības iestādēm. Katru 

gadu skolā ierodas vairāki topošie skolotāji, lai vērotu stundas vai/un izietu mācību praksi. Šajos 

gadījumos skolotāji strādā kā mentori, nododot savas zināšanas, prasmes un pieredzi jaunajiem 

pedagogiem - studentiem. Tas vienmēr ir izrādījies noderīgi arī mentoriem, jo parasti ideju 

apmaiņa ir abpusēja. 

Vēl viens veids, kā popularizēt efektīvas mācību metodes, ir piedalīšanās dažādos projektos. 

Skolai ir bijušas vairākas ilgtermiņa (vairāk nekā 10 gadu) partnerattiecības ar skolām ārzemēs. 

Dažas no tām bija:  

• Levanger videregående skole – Levangera, Norvēģija 

• Gymnasium Bäumlihof – Bāzele, Šveice 

• Liebigschule – Frankfurte pie Mainas, Vācija 

• Jovaro Pro-Gymnasium – Šauļi, Lietuva 

• Hagagymnasiet – Norčepinga, Zviedrija 

Šajā laikā realizēti daudzi projekti dažādos līmeņos (gan skolēniem, gan skolotājiem) un saistībā 

ar dažādiem tematiem, kas ir palīdzējis bagātināt mācīšanas un mācīšanās procesu un ļāvis 

dalīties ar bagātīgu profesionālo pieredzi. 

Skolas vadība un skolotāji vienmēr meklē iespēju piedalīties izglītības projektos. Pašlaik skola 

iesaistīta septiņos projektos, kas saistīti ar atbalstu atsevišķu skolēnu vajadzībām, karjeras 
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izglītību, sportu un veselīgu dzīvesveidu un skolas stratēģiskajiem mērķiem. Šos projektus 

koordinē dažādas valsts un pašvaldību iestādes, tajā skaitā Izglītības un zinātnes ministrija, Rīgas 

domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais 

centrs un citas. 

Ziemeļvalstu ģimnāzija ir progresīva iestāde, kas turpina pilnveidoties un uzskata nepārtrauktu 

pedagogu profesionālo attīstību par vienu no galvenajiem instrumentiem individuālo un 

kolektīvo mērķu sasniegšanai. 

 

3. attēls. Skolotāja apmeklētie mācību kursi trīs gadu periodā 
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METODISKAIS DARBS KĀ PAMATS SKOLOTĀJU PROFESIONĀLĀS 

PILNVEIDES PROCESĀ 

 

Skola/Norises vieta: Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Rīga, Latvija 

Mājaslapa: www.zolitude.lv 

Direktors: Svetlana Semenko 

Skolas veids:  ģimnāzija (sākumskola, vidusskola) 

Vecuma grupa: 
 

6 – 19 gadi 

Konteksts Rīgas Zolitūdes ģimnāzija atrodas Latvijas galvaspilsētā Rīgā, 

klusā un mierīgā rajonā, ko sauc par Zolitūdi. 

30 gadu laikā skolai izdevies radīt pašai savu tēlu. Šodien par 

ģimnāzijas vizītkarti kļuvusi mācību procesa kvalitāte, 

orientācija uz mūsdienīgām pedagoģijas un mācību metodikas 

attīstības tendencēm, kā arī virzība uz padziļinātu tehnisko 

zinību apguvi un valodu prasmju pilnveidošanu. Tā ir atvērta 

katram skolēnam, vecākam, strādā, lai atbilstu mūsdienīgas 

dzīves prasībām. Ģimnāzija aktīvi sadarbojas ar Latvijas un 

ārzemju izglītības iestādēm.  

Ģimnāzijas galvenā vērtība ir skolēns un viņa vispusīga 

attīstība, tāpēc skola piedāvā mācību programmas, kas ļauj 

padziļināti apgūt matemātiku, valodas un dabaszinību cikla 

mācību priekšmetus vidusskolā. Līdztekus mācībām skola 

piedāvā iespēju skolēniem iesaistīties bezmaksas pulciņos, 

klubos, piemēram – teātra studija, baleta nodarbības, debates 
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angļu un latviešu valodā, dažādas sporta sekcijas un 

peldēšanas prasmju apguves nodarbības. 

Mūsu skolotāji ir guvuši pieredzi daudzos starptautiskos 

projektos (Erasmus, Nord Plus, Nord Plus Junior, Comenius). 

Daudzu gadu laikā skolā ir izveidota metodiskā darba sistēma, 

kas palīdz atrast pieeju katram skolēnam un sekmē skolēnu 

talantu attīstību, kā arī sniedz palīdzību tiem, kam tā 

nepieciešama. Ģimnāzijā darbojas sociāli psiholoģiskais 

atbalsta centrs, kurā sociālie pedagogi un psihologi strādā ar 

skolēniem un viņu vecākiem, sniedzot pedagoģiski 

psiholoģisku atbalstu skolēniem ar mācīšanās grūtībām.  

Kopumā ģimnāzijā mācās vairāk nekā 1440 skolēnu (esam 

lielākā skola Latvijā). 

Ģimnāzija sevišķi lepojas ar skolēnu pašpārvaldi, kura organizē 

aizraujošas un nopietnas aktivitātes gan ģimnāzijā, gan ārpus 

tās. 

Cita pamatinformācija, 

kas saistīta ar šo 

profesionālās pilnveides 

virzienu 

Ģimnāzijas moto – Izpratne par izmaiņām ir nepieciešamība. 

Jau kopš brīža, kad ģimnāzija uzsāka darbu, visi skolotāji aktīvi 

iesaistās metodiskā darba aktivitātēs. Regulāri katru gadu 

visiem skolotājiem tiek rīkota metodoloģijas diena, lai viņi gūtu 

nepieciešamās zināšanas par jaunākajiem darbiem, attīstītu 

savas prasmes un dalītos profesionālajā ar citiem kolēģiem. 

 

Prakses piemērs 

METODISKAIS DARBS RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJĀ 

Kopējā informācija: 
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Zolitūdes ģimnāzijas izglītības programmas: 

▪ 5–9 g.v. mācību programmas (bilingvālas): 

• ar specializāciju matemātikā, 

• ar specializāciju svešvalodās (angļu, vācu), 

• kopējā mācību programma. 

▪ 10–12 g.v. mācību programmas: 

• matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas (matemātika un informātika), 

• matemātika, dabaszinātnes un tehnoloģijas (ķīmija un bioloģija), 

• humanitārās un sociālās zinātnes (lieliska iespēja apgūt vācu, angļu un franču 

valodu), 

• vispārizglītojošo priekšmetu programma. 

Ģimnāzijas skolotāju profesionālās kvalifikācijas vīzija: 

• profesionālisms un pedagoģiskās prasmes, 

• lieliskas zināšanas mācību priekšmetā, 

• zināšanas pedagoģijā/psiholoģijā, 

• prasme strādāt komandā, 

• pedagoģiska pieeja tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā, 

• informācijas tehnoloģiju (IT) lietošanas prasmes. 

Pedagogu profesionālā attīstība darba procesā Zolitūdes ģimnāzijā ir pašsaprotama, un eksistē 

šādi skaidri noteikti mācīšanās pamatprincipi: 

• sistemātiskums, 

• profesionālās izaugsmes plānošana, 

• nepārtraukts darbs sevis attīstīšanā, 

• svarīgums skolotāju kolektīvam un katram tā loceklim, 

• skolotāja darba analīze un pašvērtējuma atskaites rezultāts saistībā ar ikdienas 

darbu. 

Mācīšanas prasmju attīstības veidi Zolitūdes ģimnāzijā: 

• skolotāju profesionālo kompetenču pilnveides kursi, 

• pašizglītība, 
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Metodiskais darbs kā pamats skolotāju profesionālās 

pilnveides procesā 

• dalība dažādu līmeņu semināros, 

• dalība projektos, 

• līdzdalība konkursos, 

• darbošanās skolotāju pētniecības grupās, 

• darbs projektu grupās, 

• skolas rīkotie pasākumi pedagoģiskās meistarības pilnveidošanai, 

• darbs mācību priekšmetu metodiskajās komisijās, 

• pedagogu mācību semināri. 

Profesionālās pilnveides kursi: 

▪ Ārpus skolas: 

• pašu skolotāju ieinteresētība kursos, patstāvīga mācīšanās, 

• dalība mācību aktivitātes, ko nosaka skolas prioritātes. 

▪ Skolā īstenojamās kopējās pedagogu profesionālās pilnveides programmas: 

• kritiskās domāšanas iemaņas, 

• datorprasmju uzlabošana, 

•  informācijas tehnoloģiju (IT) izmantošana mācību procesā, 

• konfliktu regulēšanas metodes. 

▪ Skolā īstenojamās: 

• pedagogu vadītās profesionālo kompetenču pilnveides nodarbības 

kolēģiem, 

• skolotāja digitālās prasmes kā līdzeklis nodarbību rezultāta sasniegšanai, 

• metodiskās aktivitātes bilingvālā mācību procesa nodrošināšanai. 

Mūsdienīgu zināšanu popularizēšanas un izmantošanas struktūra: 

▪ mācību vides attīstīšana, 

▪ projektos, semināros, kursos, rajona līmeņa kvalifikācijas paaugstināšanas dienās 

u.c. gūtā pieredze tiek nodota citiem skolotājiem: 

• pedagogu, mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītāju, skolas vadības 

tikšanās laikā; 

• mācību priekšmetu metodiskajās komisijās; 
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Metodiskais darbs kā pamats skolotāju profesionālās 

pilnveides procesā 

• pedagogu profesionālās meistarības pilnveides dienās. 

Pedagogu profesionālās meistarības pilnveides dienas ir laiks, kad dalīties ar noderīgu pieredzi. 

Katru gadu vienreiz vai divreiz semestrī mūsu ģimnāzijā notiek metodiskā diena. Katrai 

metodiskajai dienai ir sava struktūra, uzdevumi un programma. Uzdevumi parasti ir saistīti ar 

svarīgākajām izglītības problēmām, un to pamatā ir ģimnāzijas mācību gada prioritātes. 

▪ 1–2 reizes gadā; 

▪ Praktiskas, radošas nodarbības, atklātās stundas; 

▪ Mūsu stratēģiskās prioritātes un uzdevumi: 

• jēgpilna un efektīva mācību stunda, mūsdienīgas mācību metodes; 

• mājas darbu nozīme, efektīva atgriezeniskā saite uzlabo skolēnu mācību 

sasniegumus un rezultātu; 

• vislabākā pieeja mājas darbu uzdošanā; 

• skolēnu mācību un pētnieciskā darba iemaņu attīstīšana; 

• skolēnu savstarpējās novērtēšanas un pašnovērtējuma prasmju attīstīšana; 

• tehnoloģiju izmantošana skolēnu mācību procesa uzlabošanā; 

• mūsdienīgu mācību metožu izmantošana dažādu prasmju noteikšanā 

mācību priekšmetu stundās; 

• mūsdienīgas darba formas un mācību metodes piemērotas mācību vides 

veidošanai. 

Piedalīšanās skolotāju vadīto stundu vērtēšanā un analizēšanā: 

• lai pareizi noteiktu gaidāmo skolēnu darba rezultātu; 

• lai formulētu un apstiprinātu visus stundas etapus, kas vērsti uz pamatmērķa 

sasniegšanu; 

• lai izskaidrotu gan skolēnu, gan skolotāju redzējumu par to, kā tiek sasniegti plānotie 

rezultāti. 
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Metodiskais darbs kā pamats skolotāju profesionālās 

pilnveides procesā 

Neseno projektu piemērs 

Projekts «Kompetenču pieeja mācību saturā» 

Projekta mērķis: izstrādāt, izmēģināt, pakāpeniski ieviest vispārējās izglītības saturu un mācību 

metodes darbā ar 1,5–18 gadus veciem skolēniem Latvijā, lai viņi iegūtu 21. gadsimtā 

nepieciešamās zināšanas un prasmes. 

Vissvarīgākais projekta mērķis ir skolotāju metodiskā darba plānošana un pastāvīga sadarbība 

klašu līmenī. 

Lai sasniegtu šo mērķi, jāizpilda šādi uzdevumi: 

1) regulāras dažādu priekšmetu skolotāju tikšanās; 

2) kopēja mērķu noteikšana un darba plānošana; 

3) sistemātiska skolēnu darba izvērtēšana; 

4) nepieciešamo uzlabojumu analīze. 

 

Skolotāju profesionālā attīstība ir nepārtraukts process. 
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Metodiskais darbs kā pamats skolotāju profesionālās 

pilnveides procesā 

Spēcīgu skolas vadītāju sadarbība ir sasniegumu un rezultātu gūšanas pamats.  

Direktore un viņas komanda ir skolas attīstības vadītāji. 

Skolas vadībai jābūt pārliecinātai par pārmaiņu nepieciešamību, citādi skolas attīstība nav 

iespējama. 
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Metodiskais darbs kā pamats skolotāju profesionālās 

pilnveides procesā 

Ieguvumi skolotājiem: 

1) plašas tematikas stundas, 

2) motivēti skolēni, 

3) jauni «rīki» darbam ar mācību materiāliem. 

Ieguvumi skolēniem: 

1) darba prieks, 

2) lasīšanas iemaņu uzlabošana vai attīstība, 

3) vārdu krājuma paplašināšana, 

4) jauni «rīki» darbam ar mācību materiāliem. 

Ieguvumi kolēģiem: 

1) jaunas kompetences, 

2) sadarbība starp mācību priekšmetu pedagogiem (bilingvālā izglītība), 

3) talantīgi skolēni. 
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Metodiskais darbs kā pamats skolotāju profesionālās 

pilnveides procesā 
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Profesionālās pamatizglītības programmas nodrošināšana 

Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā 

 
 

PROFESIONĀLĀS PAMATIZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS NODROŠINĀŠANA 

RĪGAS 5. INTERNĀTPAMATSKOLĀ – ATTĪSTĪBAS CENTRĀ 

 

 

Skola/Norises vieta: Rīgas 5. internātpamatskola – attīstības centrs (Slāvu iela 19, 

Rīga, LV-1073, Latvija) 

Mājaslapa: www.r5sips.lv 

Direktors: Iluta Vilnīte 

Skolas veids:  pamatskola 

Vecuma grupa: 7-20 gadi 

Konteksts Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā mācās 228 

izglītojamie. Skolā izglītojamie tiek uzņemti visa mācību gada 

garumā ar Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai 

pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu. 

Skolai ir licencētas un tiek realizētas divas speciālās 

pamatizglītības programmas:  

Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās 

attīstības traucējumiem; 

Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem 

garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem 

attīstības traucējumiem. 

Beidzot 9. klasi, izglītojamie saņem apliecību par 

pamatizglītības iegūšanu. 

Skolai ir trīs profesionālās pamatizglītības programmas, kuras 

izglītojamie var apgūt pēc pamatizglītības iegūšanas: 

• Profesionālā pamatizglītības programma "Ēdināšanas 

pakalpojumi", kvalifikācija - pavāra palīgs; 

http://www.r5sips.lv/
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Profesionālās pamatizglītības programmas nodrošināšana 

Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā 

• Profesionālā pamatizglītības programma "Mājturība", 

kvalifikācija – mājkalpotājs;  

• Profesionālā pamatizglītības programma "Būvdarbi" 

kvalifikācija - remontstrādnieks. 

Beidzot arodklasi, izglītojamie saņem apliecību par 1. līmeņa 

profesionālo pamatizglītību vai amatniecības kameras karti. 

Skolā darbs norit nelielās darba grupās un atbilstoši katra 

izglītojamā spējām, vajadzībām, garīgās attīstības līmenim un 

veselības stāvoklim. Administrācija ņem vērā un iespēju 

robežās uzlabo darba apstākļus, pielāgo darba vidi 

izglītojamiem, kuri pārvietojas ratiņkrēslā vai ar palīgierīcēm.  

Profesionālās izglītības pedagogiem tiek sniegts metodiskais 

atbalsts izglītojamo individuālo spēju, iemaņu attīstīšanā un 

mācību procesa organizēšanā. 

Cita pamatinformācija, 

kas saistīta ar šo 

profesionālās pilnveides 

virzienu 

Izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem ir svarīgi skolā 

iegūtās zināšanas un prasmes pielietot reālajā dzīvē, un tas 

notiek darba vadītāja uzraudzībā un vadībā. Pedagogi rūpējas 

par to, lai izglītojamie integrētos sabiedrībā un iespēju robežās 

apmeklētu dažādus pasākumus, kuros var parādīt savas spējas, 

darbojoties komandā vai individuāli. Arodizglītības pedagogi 

izglītojamiem piemeklē atbilstošas prakses vietas, kurās viņi 

varētu turpināt strādāt, absolvējot izglītības iestādi.  

Skolā izglītojamie izmanto savas zināšanas un prasmes, 

gatavojot svinību galdu dažādiem pasākumiem skolā, kā, 

piemēram, dzimšanas dienas svinības internātā dzīvojošiem 

izglītojamiem, “Pateicības brokastis” skolas atbalstītājiem, 

palīdz sagatavoties skolas konkursiem “Avīzes otrā elpa”, 

“Pavāru konkurss”, kurā izglītojamie klāj svētku galdu, cep torti 

un noformē telpu. 
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Profesionālās pamatizglītības programmas nodrošināšana 

Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā 

 

Viss mācību darbs notiek atbilstoši izglītojamo spējām, 

attīstības līmenim un veselības stāvoklim. 

Lai veicinātu izglītojamo integrēšanos sabiedrībā, izglītojamie 

piedalās dažādos pasākumos ārpus skolas: dalība aktivitātēs 

ESF Erasmus+ projekta “Iekļaujoša dzīve! Eiropas valstu 

līdzdalība cilvēku ar attīstības traucējumiem integrēšana darba 

tirgū un atpūtā” ietvaros, “Pateicības pēcpusdienas Skolas 

atbalstītājiem”, seminārs Rīgas speciālo skolu direktoriem, 

Fonda “Nāc līdzās!” meža stādīšanas talka, Starptautiskais 

teātra festivāls Paņevežos, XXI Integratīvās mākslas festivāla 

reģionālās atlases koncerti Kuldīgā un Valmierā, dalība Rīgas 

atklātā informātikas konkursā, dalība konferencē “Labā prakse 

autisma jomā Latvijā un pasaulē: diagnostika, terapija, 

atbalsts”, notiek sadarbība ar Ogres tehnikumu un Rīgas Stila 

un modes tehnikumu. 

Profesionālās izglītības pedagogi pastāvīgi pilnveido savas 

pedagoga profesionālās kompetences, kas tiek papildinātas arī 

izziņas un pieredzes braucienos, piedalās darba devēja 

organizāciju rīkotajās mācībās. 
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Profesionālās pamatizglītības programmas nodrošināšana 

Rīgas 5. internātpamatskolā – attīstības centrā 

Prakses piemērs 

Divas reizes semestrī arodizglītības pedagogi sanāk kopā un pārrunā profesionālajā arodizglītībā 

aktuālākos jautājumus: kas ir nepieciešams, kam jāpievērš uzmanība, pie kā konkrētajā brīdī ir 

nepieciešams strādāt vairāk - un apkopo informāciju par nepieciešamajām prakses vietām, 

kurās izglītojamie varētu praktizēties atbilstoši savām spējām, garīgās un fiziskās veselības 

stāvoklim. Lai izglītojamie varētu sekmīgi uzsākt praksi pie darba devēja, arodizglītības pedagogs 

prakses darba vadītājam sniedz detalizētu informāciju par izglītojamā prasmēm, spējām, 

nepieciešamo atbalstu, izstāsta par izglītojamā īpatnībām, kas var parādīties darba procesā.  

Pateicoties pedagogu sadarbībai ar prakses darba devējiem, tie iegūst plašu informāciju par 

izglītojamo, kas atvieglo savstarpējo darbu, un izglītojamie turpina strādāt pēc profesionālās 

izglītības iegūšanas izvēlētajā arodā, par to saņemot atbilstošu samaksu.  

Katrā aktivitātē ārpus skolas izglītojamie paaugstina savu pašvērtību, ticību saviem spēkiem, kā 

arī tie spēj palīdzēt saviem biedriem kāda darba veikšanā, kas ir šo skolēnu svarīgs personības 

attīstības faktors. 

Skolā pamazām tiek papildināti materiāltehniskie resursi izglītojamo mācību kvalitātes 

nodrošināšanai, pilnveidošanai, kā arī tiek meklētas jaunas darba iespējas, kur skolēni spētu 

veiksmīgi integrēties. 
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Metodiskā darba sistēma 

Rīgas Imantas vidusskolā 

 
 

METODISKĀ DARBA SISTĒMA  

RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLĀ 

 

Skola/Norises vieta: Rīgas Imantas vidusskola, Rīga, Latvija 

Mājaslapa: www.riv.lv 

Direktors: Ingūna Helviga 

Skolas veids:  Vidusskola 

Vecuma grupa: 6 – 19 gadi 

Konteksts Rīgas Imantas vidusskola atrodas Latvijas galvaspilsētas 

Kurzemes (rietumu) priekšpilsētas mikrorajonā ar nosaukumu 

Imanta, kas atrodas Rīgas nomalē. 

Skolā mācās 783 skolēni 30 klasēs (1. - 6. kl. trīs vai četras 

paralēlklases; 7. - 9. kl. divas paralēlklases; 10. - 12. kl. katrā pa 

vienai klasei). Skolēni skolā pēc izvēles apgūst vienu no trim 

izglītības programmām: matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena programmu, humanitārā un sociālā virziena 

programmu (ar padziļinātu mūzikas apguvi) vai vispārējo 

izglītības programmu.  

Skola akreditēta 2012. gadā uz 6 gadiem (maksimālais 

termiņš), nākamā akreditācija notiks 2019. gadā. 

Cita pamatinformācija, 

kas saistīta ar šo 

profesionālās pilnveides 

virzienu 

Skolā pēdējo divu gadu laikā ir nomainījusies vadības komanda 

(ir jauna direktore un vietnieki), tādējādi tika veikta esošās 

situācijas izpēte un izveidota skolas attīstības vīzija, kas sevī 

ietver ne vien skolas vides sakārtošanu, atbalsta sniegšanu 

http://www.riv.lv/
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Metodiskā darba sistēma 

Rīgas Imantas vidusskolā 

skolēniem u.c. būtiskas jomas, bet arī jaunas pieejas 

metodiskajā darbā un pedagogu profesionālajā pilnveidē.  

Nepieciešamību pēc pārmaiņām metodiskajā darbā un tā 

organizēšanā savā veidā nosaka arī valstī notiekošā izglītības 

satura reforma, kuras centrā ir kompleksas skolēnu 

kompetences un caurviju prasmes, respektīvi, lai varētu 

strādāt citādi, darbs arī jāplāno citādi.. 

 

Prakses piemērs 

Pēc skolas direktores Ingūnas Helvigas stāšanās amatā 2 mācību semestru laikā tika vērots un 

pētīts līdzšinējais metodiskais darbs un tā organizēšanas sistēma skolā. Tika konstatēts, ka 

skolotāji savā starpā sadarbojas maz un lielākoties strādā viena mācību priekšmeta robežās, 

katrs savu mācību priekšmetu uzskatot par svarīgāko u.tml. 

3. semestrī jau tika analizēti vērojumu un izpētes rezultāti, organizēta pedagogu diskusija par 

valstī notiekošo izglītības satura reformu un nepieciešamību mainīt metodiskā darba sistēmu, 

respektīvi, lai varētu strādāt citādi (atbilstoši jaunajam izglītības saturam), darbs arī jāplāno un 

jāveic citādi. Pedagogu kolektīvā tika apzināta nepieciešamība pēc pārmaiņām un tika pieņemts 

lēmums pārveidot skolas metodiskā darba sistēmu, piemērojot to skolas attīstības vīzijai un 

izglītības satura reformai valstī. Rezultātā tika izstrādāts jauns metodiskā darba modelis, kurš 

šajā mācību gadā (4. semestrī) tika ieviests un šobrīd tiek īstenots. 

Metodiskā darba modelis Rīgas Imantas vidusskolā 

1. Vispirms pedagogi kopīgi vienojās par būtiskāko metodiskā darba akcentu pārbīdi, 

respektīvi, no vecās sistēmas uz jauno, mūsdienīgo. 

Metodiskā darba akcentu pārbīde 

No …  Uz … 

Priekšmetu mācīšana  Stunda 
 

Stāsti par labo praksi  Labās prakses piemēri realitātē 
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Metodiskā darba sistēma 

Rīgas Imantas vidusskolā 

Stundu vērošana – pārbaudījums  
skolotāja nerviem 

 Stundu vērošana – iespēja 
profesionāli pilnveidoties 

Vērotājs – svešais, drauds  Vērotājs – draugs, atbalstītājs, 
padomdevējs 

Individuāla atbildība  Kopēja atbildība 

Rezultātu analīze uz papīra  Rezultātu analīze sarunās 

 

2. Tālāk tika izveidota skolas metodiskā darba struktūra, kas sevī ietver metodisko padomi, 

metodiskās grupas un mazās grupas.  

Visi skolotāji tika sadalīti 5 metodiskajās grupās: 1.- 2. kl. skolotāju grupa, 3.- 4. kl., 5.- 6.kl., 7.- 

9. kl. un 10.- 12. kl. skolotāju grupa. Katrā grupā iekļauti apmēram 10 dažādu mācību 

priekšmetu skolotāji, kuri ikdienā strādā ar vieniem un tiem pašiem skolēniem.  

Apzinoties riskus, kas varētu rasties, ikdienā sadarbojoties savā starpā tik daudz dažādu mācību 

priekšmetu pedagogiem, tika izlemts, ka ikdienā katras metodiskās grupas pedagogi var plānot 

un organizēt savu darbu mazākās grupās, respektīvi, katras metodiskās grupas pedagogi tika 

sadalīti vēl 3 mazākās grupās (katrā 3 vai 4 dažādu mācību priekšmetu pedagogi).  

Metodiskā darba struktūra 

 

3. Ievērojot skolas attīstības vīziju un tendences valstī izglītības jomā, metodiskā darba 

prioritāte skolā 3 gadu garumā ir mācīšanās kompetences pilnveide daudzveidīgā, kompetenču 

pieejā balstītā mācību procesā. 
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Metodiskā darba sistēma 

Rīgas Imantas vidusskolā 

4. Katrā no izveidotajām metodiskajām grupām tika diskutēts, kā mēs izprotam prioritāti, un 

tika uzskaitītas apakšprioritātes atbilstoši grupas izpratnei, piemēram, mēs saprotam, ka 

mācību procesa daudzveidība ir pozitīva gaisotne klasē, spēļu elementi mācību stundās, vides 

maiņa, pētnieciskā darbība utt.  

Grupas savu skatījumu prezentēja pārējām grupām, rezultātā tika izveidots garš saraksts ar 

apakšprioritātēm jeb aktivitātēm, ko sevī ietver mācīšanās kompetences pilnveide 

daudzveidīgā, kompetenču pieejā balstītā mācību procesā. 

Metodiskā darba prioritātes 

3 gadiem 

Mācīšanās kompetences pilnveide daudzveidīgā, kompetenču pieejā balstītā mācību procesā. 

 

5. Un visbeidzot tika doti uzdevumi katrai metodiskajai grupai, kas patstāvīgi organizē darbu 

grupā pilnā sastāvā vai mazajās grupās (pēc vajadzības). 

Jaunais metodiskā darba modelis sniedz skolotājiem iespēju: 

• vismaz reizi nedēļā satikties un savā starpā sarunāties (apspriesties, sniegt vai 

saņemt padomus un atbalstu, apspriest problēmsituācijas un meklēt tām 

risinājumus, dalīties iespaidos un pieredzē u.c.); 

• uzzināt, kādas tēmas tiek apgūtas citos mācību priekšmetos, atrast līdzības un 

integrēt šo informāciju savās stundās;  

• sadarboties, plānojot un vadot mācību stundas, projekta “Skola ārpus skolas” 

aktivitātes u.c.; 

• atrast kolēģus, kuriem uzticēties, un tādējādi nebaidīties no kritikas; 

• vērot citu kolēģu vadītās stundas un gūt jaunu pieredzi; 
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Metodiskā darba sistēma 

Rīgas Imantas vidusskolā 

• parādīt stundas saviem kolēģiem un gūt atgriezenisko saiti; 

• strādāt ar vienotu izpratni par skolas metodiskā darba prioritāti un 

apakšprioritātēm u.c. 

Projekts “Skola ārpus skolas” 

Pārmaiņas mācību procesa organizēšanā Rīgas Imantas vidusskolā aizsākās ar jaunās direktores 

ierosinātu un vēlāk kolektīvā detalizēti apspriestu ideju par rūpīgi izplānota, koordinēta un 

regulāra mācību procesa organizēšanu ārpus ierastās mācību vides: klašu telpām un skolas. 

Idejas pamatā ir humānās pedagoģijas pamatlicēja J.A. Komanska jau 17. gadsimtā paustā 

atziņa, ka “.. jāmāca tā, lai cilvēki, cik vien iespējams, apgūtu zināšanas nevis no grāmatām, bet 

no debesīm un zemes, no ozoliem un skābaržiem, t.i., iepazītu un pētītu pašas lietas, nevis 

svešus novērojumus un slēdzienus par lietām.” Tā tika likti pamati skolas jaunajam projektam 

“Skola ārpus skolas”. 

Tā kā ikdienā mācību procesā skolēni gūst zināšanas, prasmes un iemaņas 4 dažādās jomās, tad 

tika pieņemts lēmums, ka mācību process ārpus skolas katrai klasei tiks plānots 5 dienas mācību 

gadā (2 dienas 1. semestrī un 3 dienas 2. semestrī), katru no dienām veltot vienai no 4 jomām 

un karjeras izglītības jautājumiem: “Valoda”, “Tehnoloģijas un zinātne”, “Māksla”, “Humanitārā 

joma un sabiedrība”, “Karjeras izglītība”.  

Katras projekta dienas aktivitātes plāno attiecīgās jomas mācību priekšmetu skolotāji, kas 

strādā konkrētajā klasē. Skolotāji vienojas par apgūstamo tēmu, sazinās ar plānotās mācību 

vietas pārstāvjiem un pārrunā mācību procesa organizēšanas iespējas, piedāvājumus, izmaksas 

u.c.  

Pirms projekta dienas mācību priekšmetu skolotāji savlaicīgi: 

• saskaņo plānotās projekta aktivitātes ar skolas direktori; 

• informē skolēnus, viņu klases audzinātājus un skolēnu vecākus par projekta norises 

vietu, laiku, tur plānotajām aktivitātēm, nepieciešamajiem materiāliem un citu 

būtisku informāciju; 

• kopīgi ar skolēniem izvirza mācību mērķus, dod uzdevumus, kas veicami projekta 

norises vietā, izskaidro darba gaitu un sagaidāmo rezultātu. 
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Metodiskā darba sistēma 

Rīgas Imantas vidusskolā 

• Projekta dienā skolēni klašu audzinātāju un pavadošo skolotāju vadībā dodas uz 

norādīto mācību vietu un veic iepriekš norādītos uzdevumus. 

Pēc projekta dienas mācību priekšmetu skolotāji ar skolēniem veic atgriezenisko saiti un kopīgi 

novērtē skolēnu veikumu. (skat. 1. un 2. pielikumu) 

Projekts “Skola ārpus skolas” nodrošina iespēju skolēniem iegūt un pilnveidot kompetences 

dažādās jomās reālajā vidē – par dzīvniekiem mācīties zoodārzā, par elektrības ražošanu 

hidroelektrostacijā, par mākslu muzejā, par kokiem mežā utt. 

2017./2018. mācību gadā projekta “Skola ārpus skolas” aktivitātes jau tiek plānotas plašāk un 

integrētāk - sasaistot katrā no projekta dienām divas jomas, piemēram, “Valoda” un 

“Humanitārā joma un sabiedrība”, “Tehnoloģijas un zinātne” un “Māksla” utt. 

Gan skolēni, gan pedagogi izbauda katru projekta dienu, kurā ikviens no viņiem pilnveido savas 

kompetences – uzzina, izzina, izmēģina, iemācās, sadarbojas, dara, izvērtē, dalās pieredzē utt.  

Projektu ļoti atzinīgi novērtē arī skolēnu vecāki, kuri visi kā viens katru gadu pēc skolas 

aicinājuma ar savu parakstu apliecina savu piekrišanu bērnu mācībām ārpus skolas telpām un 

iespējamiem izdevumiem (ieejas maksām muzejos, zinātnes centros u.c.). 
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Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāna 

sastādīšanas un īstenošanas process un principi 

 

 

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES PLĀNA 

SASTĀDĪŠANAS UN ĪSTENOŠANAS PROCESS UN PRINCIPI RĪGAS 53. 

VIDUSSKOLĀ 

 

Skola: Rīgas 53. vidusskola, Rīga, Latvija 

Mājas lapa: www.r53vsk.lv 

Direktore: Inguna Slapiņa 

Skolas tips: Vidusskola 

Vecuma grupa: 7 -19 gadi 

Konteksts 

 

Rīgas 53. vidusskola atrodas Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Skola 

tika dibināta 1961. gadā. 2017./218.m.g. skolā mācās 440 

izglītojamie. 

Skolā tiek īstenotas trīs izglītības programmas: 

67% izglītojamo apgūst Mazākumtautību pamatizglītības 

programmu; 

16% izglītojamo apgūst Vispārējās pamatizglītības speciālās 

pamatizglītības programmu izglītojamiem ar valodas 

traucējumiem; 

17% izglītojamo apgūst Vispārējās vidējās izglītības 

matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena 

mazākumtautību programmu. 
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Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāna 

sastādīšanas un īstenošanas process un principi 

Skolā darbojas Ilgstoši slimojošo izglītojamo apmācības centrs 

(ISIAC) Zemgales priekšpilsētas skolēniem (5% no skolēnu 

skaita). ISIAC sadarbojas arī ar Bērnu klīnisko universitātes 

slimnīcu, kurā tiek nodrošināta slimnīcā ilgstoši esošo skolēnu 

izglītošana. 

2017. gadā skola tika akreditēta uz 6 gadiem. 

Cita informācija saistībā ar 

profesionālo pilnveidi 

 

Skolā strādā 60 pedagogi, visiem ir augstākā pedagoģiskā 

izglītība un Ministru kabineta noteikumiem atbilstoša 

tālākizglītība, 36 skolas pedagoģiskie darbinieki ir ieguvuši 

maģistra grādu, 2 pedagogi gatavojas iegūt doktora grādu, 1 

skolotājai ir doktora grāds ģeogrāfijā. 

Lielākā daļa skolas pedagogu strādā pamatskolas un 

vidusskolas posmos, kā arī Ilgstoši slimojošo izglītojamo 

apmācības centrā un īsteno speciālās izglītības programmas, 

tam ir nepieciešama pastāvīga profesionālās kvalifikācijas 

pilnveidošana.  

 

Labās prakses piemērs 

Rīgas 53. vidusskolas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāns mācību gadam tiek 

sastādīts septembra sākumā. Plānā ir norādīts pedagoga: 

• vārds, uzvārds;  

• mācību priekšmets vai amats;  

• mācību kursa vai semināra tēma;  

• stundu skaits;  

• vieta vai iestāde, kurā plānotas mācības;  

• datums, kad ir saņemts apliecinošais dokuments par dalību mācībās (1.pielikums).  
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Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāna 

sastādīšanas un īstenošanas process un principi 

Ar trīs krāsu marķējumu tiek atzīmēta plāna īstenošanas gaita. Plāns mācību semestra laikā tiek 

pilnveidots un koriģēts pēc nepieciešamības. Izmaiņas plānā tiek ierakstītas ar zilo krāsu. 2. 

semestra sākumā, janvārī, plāns tiek precizēts un atkārtoti apstiprināts ar direktora rīkojumu.  

Mācību gada beigās plāna izpilde tiek analizēta skolas Metodiskās padomes sēdē. 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāna sastādīšanas procesā tiek ņemti vērā 4 

faktori (2.pielikums): 

I. Aktualitātes Valsts normatīvajos aktos; 

II. Skolas attīstības plāns 3 gadiem; 

III. Skolas aktualitāte konkrētajā mācību gadā, ko veido: 

• pilsētas izvirzītās prioritātes konkrētajā mācību gadā; 

• skolas Metodiskās padomes izvirzītās prioritātes konkrētajā mācību gadā; 

• secinājumi, ko skola ieguva pēc izglītojamo, izglītojamo vecāku un pedagogu 

aptaujas rezultātu analīzes; 

IV. Mainīgais faktors, kuru nav iespējams paredzēt un ieplānot, piemēram: 

• jaunās aparatūras vai programmatūras iegāde, kas prasa pedagogu 

apmācību; 

• nepieciešamas papildus mācību aktivitātes, lai veiksmīgāk īstenotu ieplānoto; 

• u.c. 

Četru faktoru kopsavilkums ir atspoguļots Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

plānā XXXX./XXXX. mācību gadam. 
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Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāna 

sastādīšanas un īstenošanas process un principi 

1. pielikums 

RĪGAS 53.VIDUSSKOLAS 

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES PLĀNS  

XXXX./XXXX. MĀCĪBU GADS 

 

Statusa mārkeri: 
 IEPLĀNOTS   PAŠLAIK NOTIEK   IZPILDĪTS  

 

Pedagogs 
vārds, uzvārds 

Mācību 
priekšmets (-i), 

klase 

St
at

u
ss

 

Profesionālās pilnveides 
kursu nosaukums 

St
u

n
d

u
 s

ka
it

s 

Norises vieta Dati par 
izpildi 
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Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāna 

sastādīšanas un īstenošanas process un principi 

 

2. pielikums 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides plāna sastādīšanas procesu ietekmējošie faktori 

 

 

Rīgas 53.vidusskolas 
Pedagogu 

profesionālais 
kompetences 

pilnveides plāns 
XXXX./XXXX. 
mācību gadam

Valsts normatīvie akti

Skolas attīstības plāns 

Skolas aktualitāte 
konkrētajā mācību 

gadā

Pilsētas prioritātes 
mācību gadam

Skolas Metodiskās 
padomes izvīrzītās 
prioritātes mācību 

gadam

Izglītojamo 
sasniegumu ikdienas 

darbā analīzes rezultāti

Valsts un skolas 
diagnosticējošo darbu 

rezultātu analīze

Valsts pārbaudījumu 
rezultātu analīze

Skolas izglītojamo, 
izglītojamo vecāku un 

pedagogu aptaujas 
rezultāti

Mainīgie faktori
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Sadarbība ar vecākiem 

 

 

SADARBĪBA AR VECĀKIEM 

 

Skola: Rīgas 273. pirmsskolas izglītības iestāde  

Vadītāja: Svetlana Lugovaja 

Skolas tips: pirmsskola 

Vecuma grupa: 1.5 – 7 gadi 

Konteksts: 

 

Rīgas 273. pirmsskolas izglītības iestāde ir dibināta 1989. gadā. 

 Rīgas 273. pirmsskolas izglītības iestādei ir licencēta 

vispārizglītojoša mazākumtautību pirmsskolas izglītības 

programma - 01011121, kas apstiprināta Latvijas Republikas 

Izglītības un zinātnes ministrijā Rīgā 2015. gada 19. maijā Nr. V 

– 3701901778. Iestādes darbību finansē no valsts un 

pašvaldības budžeta. Iestādē darbojas 11 grupas ar 12 stundu 

darba laiku. 

Informācija attiecībā uz 

profesionālo pilnveidi 

 

Pirmsskolas kolektīvs vadītājas Svetlanas Lugovajas vadībā 

ikdienā rūpējas par katra bērna labsajūtu, nodrošina bērna kā 

personības vispusīgu attīstību, ievērojot katra bērna 

vajadzības, spējas un vecumposma attīstības īpatnības, 

gatavojoties pamatizglītības apguvei. Apzināmies, ka 

pirmsskolas iestādei ir nepieciešams vecāku atbalsts.   

Pirmsskolas izglītības iestādē sadarbībai ar vecākiem tiek 

pievērsta pastiprināta uzmanība, jo tā ir nozīmīga izglītības 

procesa norises sastāvdaļa. Pirmsskolas izglītības iestādei ir 

īpaša loma, jo tieši šeit notiek pirmā vecāku sadarbības 

pieredze ar izglītības iestādi, kas var būtiski ietekmēt vecāku 
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Sadarbība ar vecākiem 

aktivitāti nākamajās izglītības ieguves pakāpēs, tāpēc 

nepieciešams rūpīgs darbs pie sadarbības plānošanas. 

Prakses piemērs 

Lai sadarbība ar vecākiem būtu veiksmīga, mūsu pedagogu kolektīvs izmanto daudzveidīgas 

sadarbības formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadarbības formas ar vecākiem 

Individuālās 
sadarbības 

formas 
pārrunas; 

pedagoģiskās 

sarunas; 

individuālās 

konsultācijas 

 

Kolektīvās 

sadarbības formas 

vecāku sapulces; 

radošās darbnīcas;       

vecāku iesaistīšana 

svētku sagatavošanā; 

viktorīnas, konkursi; 

kopējie svētki, 

pasākumi;      atklātās 

nodarbības; atvērto 

durvju dienas 

 

Uzskatāmi-

informatīvās 

sadarbības 

formas 

bērnu un vecāku 

darbu izstādes; 

informatīvie stendi 

vecākiem; 

anketēšana; afišas, 

fotogrāfija;  

padomi un 

rekomendācijas; 

bērnu portfolio 
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Sadarbība ar vecākiem 

Pieredze rāda, ka vecāki ir maz informēti par norisēm pirmsskolā, vai arī par tām neinteresējas 

vispār. Lai uzlabotu šo situāciju, veicām anketēšanu, tās mērķis bija noskaidrot vecāku viedokli 

par sadarbību veicinošajām darba formām.  

 

Analizējot anketēšanas rezultātus, secinājām, ka individuālās pārrunas, vecāku iesaistīšana 

pasākumu un izstāžu sagatavošanā un atvērto durvju dienas ir vispopulārākās darba formas, kas 

nodrošina un veicina vecāku līdzdarbību un ieinteresētību bērna attīstībā un audzināšanā. Tika 

pieņemts lēmums iesaistīt vecākus kopējā darba plānošanā un tā īstenošanā, kur viņi varētu ne 

tikai piedalīties, bet kļūt par pasākumu vadītājiem un organizatoriem. Vecāki paši piedāvāja 

dažādus pasākumus, kurus labprāt novadīja. 

    

 

0
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40

Vecāku viedoklis par sadarbību sekmējošām darba 
formām
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Sadarbība ar vecākiem 

Protams, pedagogi atbalstīja vecākus: palīdzēja ar scenārijiem, rekvizītiem, mācību līdzekļiem, 

bet lielākā iniciatīva bija no vecākiem. Rezultātā mums radās jaunas tradīcijas: radošās 

darbnīcas, teatralizēti uzvedumi, skatuves runas konkursi.  

Izglītības iestādes un vecāku sadarbība veidojas ļoti veiksmīga, ja pirmsskolas skolotāju un 

vecāku pārrunu laikā tiek apspriesti ne vien savstarpējie pienākumi, noskaidrotas saistības, 

izteikti pārmetumi, bet ir patiesa un sirsnīga līdzdarbība. Izglītības iestāde skaidri pauž viedokli, 

ka vecāki ir bērnu pirmie skolotāji.  

Pedagogi ir ļoti gandarīti par vecāku atbalstu, iesaistīšanos un novadīto pasākumu efektivitāti, 

jo redzam, ka vecākiem rodas patiesa interese par sava bērna dzīvi un attīstību pirmsskolā, 

rodas vēlēšanās piedalīties šajos pasākumos un kļūt par tuvu draugu savam bērnam, kā arī par 

aktīvu dalībnieku pirmsskolas izglītības iestādē. 

Būtiskākie apsvērumi, kāpēc nepieciešama sadarbība starp vecākiem un skolotājiem: 

1) Sadarbība veicina bērna socializāciju. 

2) Laicīgi tiek attīstītas bērna spējas, pamanītas viņa vajadzības. 

3) Tiek saskaņotas pedagoģiskās prasības pret bērnu. 

4) Notiek vecāku pedagoģiskā izglītošana, aktualizējot jaunākos pētījumus un 

nostādnes pedagoģijā un psiholoģijā. 

5) Bērns iegūst kā personība – pašapziņu, atbalstu, vecāku sapratni. 

Pozitīva un uz savstarpējo cieņu balstīta vecāku un pedagogu sadarbība ir viens no 

būtiskākajiem priekšnosacījumiem bērna personības attīstībā. Lai bērni veiksmīgi integrētos 

skolā un sabiedrībā kopumā, svarīga loma ir bērnu vecākiem. Vispirms bērni mācās ģimenē, 

tāpēc izglītības iestādei ir svarīgi turpināt ģimenē iesākto, veicinot sadarbību.
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Nominācija “Gada labākais pedagogs” 

 

NOMINĀCIJA “GADA LABĀKAIS PEDAGOGS” 

 

Iestādes nosaukums/ 

atrašanās vieta 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Blāzmiņa” 

Rīga, Vecmīlgrāvis, Skuju iela 14 

Tīmekļa vietne: Nav 

E-pasts: rpiiblazmina@riga.lv 

Direktors/ vadītāja: Dace Skuja 

Iestādes tips: Pašvaldības izglītības iestāde, atvērta no 2009. gada 

Izglītojamo vecuma 

diapazons/ fāze: 

Izglītojamo vecums no 1,5 līdz 7gadiem 

Konteksts/ iestādes 

struktūra: 

• Pirmsskolas izglītības iestāde strādā pēc vispārizglītojošās 

pirmsskolas izglītības programmas ar mērķi profesionāli un 

kvalitatīvi bērnu sagatavot pamatizglītības apguvei, ko 

iestāde īsteno radošu un profesionālu darbinieku kolektīvā.  

• Bērnu izglītošana notiek 11 grupās ar darba laiku no 7.00 līdz 

19.00, un šo procesu organizē pirmsskolas skolotāja un 

pirmsskolas skolotāja palīgs. 

• Iestādi apmeklē 218 bērni. 

• Bērnu apmācības galvenā forma ir integrēta rotaļnodarbība, 

kas var ietvert dažādu zinību – dabaszinības, sociālās 

zinības, ētikas, matemātikas, valodas, tehnoloģiju, 

mājturības, mākslas, mūzikas un fiziskās aktivitātes. 

mailto:rpiiblazmina@riga.lv
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Nominācija “Gada labākais pedagogs” 

Iestādes struktūra: 

1. Vadītāja – vada, organizē visu iestādes darbību. 

2. Vadītājas vietnieks pedagoģiskajā jomā - pārvalda 

pirmsskolas izglītības skolotāju darba jomu. 

3. Vadītājas vietnieks saimnieciskajā jomā - pārzina skolotāju 

palīgu un tehniskā personāla darba jomas. 

Cita pamatinformācija 

saistībā ar šo 

profesionālās pilnveides 

virzienu 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Blāzmiņa” īsteno pirmsskolas 

izglītības programmu no 1,5 līdz 7 gadu vecumam. 

Programmas parauga saturs izstrādāts bērna attīstības 

veselumā pēctecības nodrošināšanai, pamatojoties uz 

sasniedzamo rezultātu pedagoga un bērna mijiedarbībā. 

Programmas pedagoģisko, psiholoģisko un filozofisko 

pamatojumu veido humānistiskās mijiedarbības didaktiskais 

un komunikatīvi didaktiskais modelis, ievērojot humānās 

pedagoģijas pamatprincipus. 

Profesionālās pilnveides izvērtējums:  

• Profesionālās pilnveides pasākumu uzskaite notiek VIIS 

informācijas sistēmā – pirmsskolas pedagogiem un iestādes 

vadītājiem reizi trīs gados ir jāiziet profesionālās 

kvalifikācijas kursi 36 stundu apmērā 

• 1 x mācību gadā tiek veikta anketēšana, kurā pedagogs 

izvērtē esošās zināšanas un definē, ko vēlas uzzināt nākotnē  

• Izglītības vadītāja vietnieks apkopo anketu informāciju, to 

izklāsta sapulcē, seko profesionālās pilnveides procesam un 

piedāvā iespēju apmeklēt kursus  

• Kursus, projektus, u.c. pieredzi iekļauj iestādes gada plānā. 

Profesionālās pilnveides veidi: 

• Kursu, semināru apmeklējums – atgriezeniskā saite, 

pieredzes apmaiņa par uzzināto gan teorijā, gan praksē; 

• Atklāto nodarbību organizēšana: 
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- pedagoģiskais vērojums, 

- analīze – sasniegtie rezultāti, ieteikumi, 

- praktiskais materiāls – nodarbību plāns, metodisko 

materiālu izstrādāšana, labās prakses piemēru 

izplatīšana; 

• Pedagogu – augstskolu absolventu bakalaura, maģistra 

darbu prezentācijas; 

• Pieaicināti vieslektori no citām pirmsskolas izglītības 

iestādēm – no Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Viršu 

dārzs” par komandas veidošanu, no Rīgas pirmsskolas 

izglītības iestādes “Liepziediņš” par matemātiskajām 

iemaņām, no Rīgas 215. pirmsskolas izglītības iestādes par 

runas attīstību pirmsskolā u.c.;  

• Sadarbība ar vispārizglītojošajām skolām pēctecības 

nodrošināšanai - no pirmsskolas uz sākumskolu: 

- skolas apmeklējums, iepazīšanās ar prasībām; 

- skolas pedagogu viesošanās pirmsskolas izglītības 

iestādē, diskusija par problēmām skolā, kā veicināt 

bērnu sagatavošanu skolai, kā sagatavot vecākus bērnu 

mācībām skolā (sadarbības partneri - Rīgas 

31.vidusskola); 

• Mācību ekskursijas – pieredzes apmaiņa ar citām 

pirmsskolas izglītības iestādēm – 2 pieredzes braucieni 

gadā; 

• Zināšanu paplašināšanai sadarbība ar dažādām valsts 

institūcijām: 

- drošības jautājumi - Valsts policija, Neatliekamās 

palīdzības dienests, Valsts Glābšanas dienests, 

Medicīnas akadēmija; 
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- RD Labklājības departamenta speciālistu sagatavotās 

lekcijas – veselīgs uzturs, tēvu loma bērna audzināšanā, 

agresivitāte un risinājumi, atkarības veidošanās bērna 

ikdienā u.c. 

Pedagogu profesionalitātes izvērtējums: 

• Sadarbība komandā 

• Paškontrole 

• Kvalitāte 

• Pieredzes popularizēšana 

 

Gadījuma izpētes detaļas 

Pirmsskolas izglītības iestāde “Blāzmiņa” lepojas ar savām plašajām telpām, labu materiāli 

tehnisko nodrošinājumu, estētisku vidi un radošajiem pedagogiem, kuri ik gadu piedalās 

konkursā, lai cīnītos par nomināciju “Gada labākais pedagogs”. 

Nominācija «Gada labākais pedagogs» 

Kritēriji titulam “Gada labākais pirmsskolas izglītības skolotājs” Rīgas pirmsskolas izglītības 

iestādē „Blāzmiņā”: 

1. Attieksme pret darbu: 

• pedagoģiskā darba plānošana,  

• nodarbību kvalitāte,  

• pastaigas plānošana, organizēšana,  

• sadarbība ar bērniem (tonis, audzināšana ikdienā),  

• bērnu darbu noformējums,  

• dzimšanas dienas kalendārs grupā, tā noformējums, 

• metodiskās bāzes pilnveide atbilstoši tēmai mācību izziņas centros, 

• izstādes grupā. 
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2. Sadarbība ar vecākiem: 

• problēmas risinājums (veiksmīgs, neveiksmīgs), 

• kvalitatīvas informācijas izvietošana vecāku stendā, tā noformējums,  

• organizētās tematiskās pēcpusdienas kopā ar vecākiem, vecāku sapulces, 

• organizētās izstādes grupā. 

3. Paškontrole: 

• administrācijas ieteikumu, aizrādījumu ievērošana,  

• vecāku sapulces protokolu laicīga nodošana,  

• bērnu apmeklējumu žurnāla aizpildīšana,  

• izglītojamo apmācība drošības jautājumos izpilde,  

• bērnu attīstības vērtēšanas kartes aizpildīšana,  

• konsultāciju, vieslektoru lekciju apmeklējums,  

• darba grafiku laicīga iesniegšana, pašvērtējums (apmeklētie pašizglītības 

kursi, vērotās nodarbības pie kolēģiem iestādē, organizētās tematiskās 

pēcpusdienas grupā),  

• pašgatavoto didaktisko materiālu, spēļu kvalitāte, kvantitāte,  

• organizētās izstādes grupā,  

• pasniegtās praktiskās nodarbības iestādes pedagogiem,  

• ieviestās inovācijas iestādē,  

• grupas sakoptā vide (dekorācijas atbilstoši gadalaikam, gaidāmajiem 

svētkiem, kārtība plauktos (uz tiem), rūpes par istabas augiem, ziediem grupā) 

• laukuma sakoptā vide (kārtība mantu kastē, smilšu kastes uzturēšana kārtībā 

(ja ir smiltis ārpus kastes, tās ir saslaucītas, pēc rotaļām smilšu kastē, ir uzklāts 

pārsegs)



SKOLA, KAS MĀCĀS 72 

  
  

 
 

Skolotāju sadarbība un metodiskā darba organizācija skolā 

 

SKOLOTĀJU SADARBĪBA UN METODISKĀ DARBA ORGANIZĀCIJA SKOLĀ 

 

Skola/Atrašanās vieta Ventspils 1.pamatskola, Latvija.  

Tīmekļa vietne: http://www.plavasskola.lv 

Direktors: Sandra Šulce 

Skolas veids Pamatskola 

Fāze (Vecuma robežas): 6-16 

Konteksts 

 

Skola atrodas Kurzemes novadā, Ventspilī. Skola ir dibināta 

1923 gadā.  

Skolā mācās 376 skolēni un strādā 38 skolotāji. 

1.-9. klases ir divas paralēlklases:  

1.-6.klase (6 -12 gadi) – 259 skolēni 

7.-9.klase (13 - 16 gadi) - 115 skolēni 

 

Skola piedāvā 4 pamatskolas programmas: 

• Pamatizglītības programma  

• Pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena otrā 

posma (7.-9.kl.) izglītības programma  

• Pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas 

virziena otrā posma (7.-9.kl.) izglītības programma 

• Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem 

ar mācīšanās traucējumiem  

 

  Skola akreditēta 2017. gadā uz 6 gadiem.   
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Skolotāju sadarbība un metodiskā darba organizācija skolā 

Cita pamatinformācija, kas 

saistīta ar šo profesionālās 

pilnveides virzienu 

  No 2013. līdz 2015. gadā skolā piedalījās projektā “Pedagogu 

darba efektivitātes paaugstināšana Ventspils vispārizglītojošās 

skolās”, ko īstenoja LU DZM izglītības centrs sadarbībā ar 

Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldi.  

Rezultātā metodiskās komisijas darbojas kā skolotāju 

sadarbības grupas, kurās notiek savstarpēja mācīšanās (stundu 

vērošana un izvērtējums, kopīga plānošana, labie prakses 

piemēri utt.). 

2017.gadā skola kļuva par projekta “Kompetenču pieeja 

mācību saturā” pilotskolu. Projektā darbojas 2 komandas – 

sākumskolas 1.-6.klase un pamatskolas 7.-9.klase, kopā 15 

skolotāji. Visa skolā notiek intensīvs darbs pie caurvijas 

“Domāšana un radošums” ieviešanas mācību procesā. 

 

Skola piedāvā vispusīgu pamatizglītības apguvi, ar virzību uz humānās pedagoģijas nostādnēm 

un latvisku audzināšanas programmu.  

Skolas prioritātes: 

• Efektīvs mācību process. 

• Personības attīstība vērtīborientētā skolas vidē. 

• Radošums kā ikdiena dažādās skolas darbībās. 

Lai īstenotu šis prioritātes, skolā rūpējas par pedagogu profesionālu pilnveidi. Ir trīs 

pamatvirzieni: 

• Metodiskā padome nosaka skolas vajadzības mācīšanas un mācīšanās procesā. 

• Metodiskās komisijas - sadarbības grupas, meklē risinājumus, iespējas kā sasniegt 

iecerēto rezultātu. 

• Savstarpējā sadarbība raksturo skolas profesionālās pilnveides attīstību. 
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1. Metodiskā padome. 

Sastāvs:  

• MP vadītāja _dir.v.izgl.jomā  

• Direktore  

• Metodisko komisiju vadītāji. 

Mērķi: 

• Veidot mūsdienīgu vidi pedagogu un izglītojamo radošai darbībai; 

• Nodrošināt metodisku un praktisku atbalstu mācību, pētnieciskajam un izziņas 

darbam, inovāciju ieviešanai; 

• Akcentēt novitātes kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura 

aprobācijā; 

• Veicināt pedagogu sadarbību. 

 

Uzdevumi:  

• Nodrošināt metodisko atbalstu pedagogiem, radot labvēlīgu vidi ideju, pieredzes, domu 

apmaiņai; 

• Koordinēt diagnosticējošo un pārbaudes darbu izvērtējumu un mācību sasniegumu 

analīzi pa jomām; 

• Veicināt pedagogu profesionālo meistarību, pašizglītību un tālākizglītību; 

• Uzturēt regulāru sadarbību Ar MA. 

 

2. Metodiskās komisijas. 

Skolā strādā piecas metodiskās komisijas: 

• Matemātikas, dabas zinību un tehnikas MK 

• Valodu MK 

• Māksla, cilvēks un sabiedrība; 
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• Sākumskolas MK 

• Klašu audzinātāju MK 

 

Mērķis 2016.\17.m.g.: 

Lasīšanas stratēģijas izstrāde lasītprasmes pilnveidei un savstarpējas sadarbības organizēšana, 

lai veicinātu skolēnu produktīvu mācīšanos. 

 

MK darba formas: 

1. Plāno semestra aktivitātes, pasākumus, olimpiādes, kas nodrošina diferencētu 

pieeju skolēniem mācību procesā, veicina skolēnu motivāciju. 

2. Apkopo, analizē, dalās savā starpā un popularizē pedagogu pieredzi skolā, pilsētā. 

3. Radošo ideju apmaiņa. 

4. Pētniecisko darbu izstrāde. 

 

3. Skolotāju savstarpējā sadarbība. 

 

 

Stundu vērošana            Mācīšanās grupu darbs 

 

I. Stundu vērošana.  

Stundu vērošanas galvenie mērķi: 

• Izvērtēt mācību procesa kvalitāti; 

• Iegūt pieredzi; 

• Sniegt individualizētu atbalstu. 
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Pēc stundas sarunās kolēģi mērķtiecīgi izvērtē skolotāja mācīšanu un skolēnu mācīšanās virzību 

un pieņem lēmumus turpmākai darbībai. Lai būtu vieglāk to izdarīt, tiek izstrādāti 3 varianti 

stundu vērošanas lapas: 

1.variants (1.pielikums). 

Mērķis. 

• Savstarpējā stundu vērošanā vērot sadarbības organizēšanu mācību stundā, kad 

skolēniem tiek piedāvāts darbs, kuru nepieciešams veikt pārī vai grupā.  

• Stundu vēro divi skolotāji. Viens vēro skolotājas darbu, bet otrs vērotājs izvērtē skolēnu 

darbu. (Nākošajā vērotajā stundā lomas mainās.) 

• Izvērtē gan procesu, gan rezultātu divām mācību stundām. 

2.variants (2.pielikums). 

Mērķis. 

• Novērtēt stundas mērķtiecību. 

- Cik veiksmīgi stundā tiek formulēts SR, vai tas formulēts skolēnam saprotami, vai 

izmērāms. 

- Vai stundas laikā dota AS skolēniem un vai to saņēma arī skolotāja. 

- Cik mērķtiecīgi skolēns tiek virzīts uz SR. 

• Vērot darba formas, metodes. 

3.pielikums (3.pielikums). 

Mērķis. 

• Atbalstīt skolotāju profesionālo izaugsmi, sniedzot atgriezenisko saiti un ieteikumus, kā 

pilnveidot skolēnu mācīšanu un mācīšanos mācību stundās. 

• Izvērtēt situāciju stundā, fiksēt notiekošās darbības. 

• Skolotāja atbalsts pēc tā vēlmes, kam īpaši pievērst uzmanību vērotajā stundā. 
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II. Mācīšanās grupas darbs.  

Mācīšanas grupu darbības attīstība 

 

Mācīšanas grupu darba virzieni 2016.\2017.m.g. 

Sākumskola (1.-6.kl.) Pamatskola (7.-9.kl.) 

Problēmu risināšanas un zināšanu  

konstruēšanas, attīstot lasītprasmi. 

Lasītprasmes stratēģiju mācīšanas. 

 

Sadarbības rezultāti: 

Tiek nostiprināta tāda pieeja mācībām, kur skolēnu mācīšanās rezultāts ir izpratne, tai skaitā 

iedibinot uz skolēna sasniedzamo rezultātu vērstu mācību plānošanu un skolotāju sadarbību 

skolas līmenī kā ikdienas praksi.  

• Savstarpējā stundu vērošana; 

• Ārpusstundu nodarbības “Pļavas skolas ekspresis”, valodās un dabaszinātnēs 5.-

6.klasei 

• Integrētās stundas.  
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Ventspils 1.pamatskola. 1. pielikums. 

MĀCĪBU STUNDAS SAVSTARPĒJĀS VĒROŠANAS UN NOVĒRTĒJUMA LAPA. 

Datums…………………………………………………….. 

Klase………………………………………………………… 

Skolēnu skaits stundā………………………………. 

Mācību priekšmets…………………………………… 

Skolotāja………………………………………………….. 

Stundas vērotāja vārds, uzvārds……………………………………………………… 

Mācību stundas vērošanas mērķis - sadarbības organizēšana mācību stundā. 

Stundas 

tēma………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Plānotais skolēnam sasniedzamais rezultāts stundā: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….......................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

Kritērijs Ir/nav Pamatojums, 

fakti 

Kritērijs Ir/nav Pamatojums, 

fakti 

Skolotājs Skolēns 

Tiek aktualizēta 

skolēnu 

pieredze( ko 

atceras, zina, 

prot no tā, kas 

  Skolēnam skaidrs, 

kas jādara 

  



SKOLA, KAS MĀCĀS 79 

  
  

 
 

Skolotāju sadarbība un metodiskā darba organizācija skolā 

nepieciešams 

stundā) 

Kritērijs Ir/nav Pamatojums, 

fakti 

Kritērijs Ir/nav Pamatojums, 

fakti 

Skolotājs Skolēns 

Notiek 

ieinteresēšana 

 

  Skaidrs kā jādara 

un kāpēc jādara ( 

kā tas saistās 

kopā ar SR) 

  

Izvēlētie mācību 

uzdevumi un 

aktivitātes atbilst 

sasniedzamajam 

rezultātam 

   

Skolēnam ir 

iespēja, laiks 

formulēt viedokli, 

atbildi… 

  

Skolotāja paredz 

produktīvu 

darbību 

  Ir iespēja 

vingrināties 

  

 

Ir atbalsta 

struktūra, kas 

palīdz darīt 

   

Skolēni iesaistās, 

jautā, izsakās  

  

 

Notiek darba 

diferencēšana 

 

  Uzdotie 

uzdevumi liek 

domāt, radīt, 

spriest, skaidrot 

  

 

Uzdevumi ir tādi, 

ka ir 

nepieciešams 

darīt kopā 

  Ir pieejama 

skolotājas 

palīdzība, 

uzmundrinājums 
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Skolotāja seko 

mācīšanās 

virzībai 

  Skolēns izmanto 

IT, dažādus 

informācijas 

avotus 

  

 

Skolotājs ar skolēniem konstatē reāli sasniegto stundā un plāno nākamās mācīšanās darbības 
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Ventspils 1. pamatskola. 2. pielikums. 

MĀCĪBU STUNDAS VĒROŠANAS UN NOVĒRTĒJUMA LAPA 

Datums ................................... 

Klase ...................   

Mācību priekšmets ........................................................................................... 

Pedagogs... ....................................................................................................... 

Stundas tēma .................................................................................................... 

Vērotājs (vārds, uzvārds,) .....................................................................……... 

Stundas vērošanas mērķis – novērtēt stundas mērķtiecību  

 

Kritērijs +/- Pamatojums, fakti, kas par to liecina 

SR un kritēriji skolēnam 

saprotami, precīzi 

formulēti, izmērāmi(vai 

iespējams apgūt vienā 

stundā, vai iespējams 

pārbaudīt). 

  

 

 

 

Skolotāja un skolēnu 

sadarbība stundā SR 

noskaidrošanā. 

  

 

Uzdevumi, ko veic skolēni, 

precīzi vērsti uz SR 

 

 

 

Uzdevumi skolēnam liek 

radīt, spriest, skaidrot. 

  

Uzdevumi ir tādi, ka ir 

nepieciešamība darīt 

kopā. 
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Skolotāju sadarbība un metodiskā darba organizācija skolā 

AS ir abpusēja  

(skolēni par saviem 

sasniegumiem, skolotājs 

par katra skolēna 

sasniegumiem) 

  

AS ir konkrēta, 

izmantojama 

 (Ko protu, kas izdodas? 

Kas vēl neizdodas? Kāpēc? 

Ko darīt tālāk?) 

  

 

Citi vērojumi un komentāri  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vērotāja paraksts: 

Pedagoga paraksts: 
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Skolotāju sadarbība un metodiskā darba organizācija skolā 

Ventspils 1. pamatskola. 3. pielikums. 

MĀCĪBU STUNDAS VĒROŠANAS UN NOVĒRTĒJUMA LAPA 

 

Datums ................................... 

Klase ...................   

Skolēnu skaits stundā ...........  

Mācību priekšmets ................................................................................................……..…………… 

Pedagogs... ...........................................................................................................…………………... 

Stundas tēma ............................................................................................................………………… 

Vērotājs (vārds, uzvārds,) .....................................................................……………….……... 

Stundas vērošanas mērķis – mācību procesa kvalitātes izvērtēšana 

 

Vērojumi un komentāri: 

.....................................……………………………………………………………………………….…............................................

....................................................................................………………..................……………….................................

........................................................................................................................................................................

..............................................................................……………………....................................................................

................................................................................................................………………………………………………......

........................................................................................................................….............................................

.........................................................................................................................................................……………

………………….....................................................................................................................................................

................................…………………………………………………………………...................................................................

........................................................................................................................................................................

.................................................................................………...............................................................................

....................................................................……. 

Pedagoga paraksts: 

Vērotāja paraksts:  
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Skolotāju sadarbība vienas klases ietvaros 

 

SKOLOTĀJU SADARBĪBA VIENAS KLASES IETVAROS 

 

Skola/Atrašanās vieta Ventspils 6.vidusskola, Ventspils, Latvija. 

Tīmekļa vietne: 6vsk.ventspils.lv 

Direktors: Valentīna Jankovska 

Skolas veids Vidusskola 

Fāze (Vecuma robežas): Secondary (6-19 +) 

Konteksts 

 

Ventspils 6.vidusskola ir divplūsmu skola - latviešu plūsma un 

krievu plūsma, dibināta 1983.gadā. 

 Skolā realizē vairākas izglītības programmas -  

• Pamatizglītības programma  

• Pamatizglītības mazākumtautības programma  

• Vispārējās vidējās izglītības matemātikas , dabaszinību 

un tehnikas virziena programma  

• Vispārējās vidējās izglītības matemātikas , dabaszinību 

un tehnikas virziena mazākumtautības programma  

• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma 

 

2017./2018.m.g.skola sāk realizēt arī: 

• Vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) 

izglītības programmu 

•  Vispārējās pamatizglītības 2. posma (7.-9. klase) 

mazākumtautību izglītības 

programmu 

http://6vsk.ventspils.lv/
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Skolotāju sadarbība vienas klases ietvaros 

•  Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programmu (neklātiene, 

tālmācība) 

• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību 

programmu (neklātiene) 

 

Skolā 2017./2018. mācību gadā kopumā mācās 684 skolēni: 

•  1.- 3. kl. - 196 skolēni ( 7 -9 gadi) 

•  4. - 9. kl.- 347 skolēni ( 10 - 15 gadi) 

• 10. - 12.kl. - 141 skolēns ( 16 - 19+...) 

  

Skola akreditēta 2012. gadā, nākamā akreditācija notiks 2019. 

gadā. 

Cita pamatinformācija, kas 

saistīta ar šo profesionālās 

pilnveides virzienu 

Pēc Ventspils pilsētas pašvaldības iniciatīvas 2013.-

2015.g.,skola piedalījās DZM projektā «Pedagogu darba 

efektivitātes paaugstināšana Ventspils vispārizglītojošās 

skolās». 2014./2015 mācību gadā skolotāji īpašu uzmanību 

pievērsa mācību stundu plānošanai, stundu uzbūvei, 

sasniedzamā rezultāta izvirzīšanai, metožu /paņēmienu izvēlei 

mācību stundas efektivitātei un produktivitātei, uzdevumu 

atlasei, kas ved uz sasniedzamo rezultātu, vērtēšanai. Īpaši tika 

uzsvērta lasītprasmes nozīme visos mācību priekšmetos. 

Skolotāju darba procesā notika aktīva savstarpējā stundu 

vērošana, dalīšanās pieredzē. Izveidojās skolotāju 

mācīšanās/sadarbības grupas , kuras darbojās vienas klases 

ietvaros. 
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Skolotāju sadarbība vienas klases ietvaros 

Pārmaiņas skolotāju sadarbībā izveidojās konstatējot, ka pedagogiem nav vienotas stratēģiskas 

pieejas kā vienā klasē skolēniem veidot noturīgas prasmes tekstu analīzei tā, lai skolēns  

iemācīto jēgpilni lietotu dažādos mācību priekšmetos. Tika izveidotas vienā klasē strādājošo 

pedagogu mācīšanās/sadarbības grupas, lai kopīgiem spēkiem uzlabotu konkrētu prasmi 

(Iasītprasmi) vienas klases skolēniem. 

Procesa organizēšana: 

 

Skolotāju sadarbības sākuma fāzē pedagogiem bija individuāli jākonstatē problēmas/grūtības 

katrā klasē, jāsagatavo mācību metodes/paņēmieni jēgpilnai lasītprasmes veicināšanai 

skolēniem. Tālākajā procesā un darbības plānošanā kopīgi, sadarbības grupā, tika izvirzīti 

sasniedzamie rezultāti katrā klašu grupā/klasē. Skolotāji noteiktā laika periodā savā darba 

procesā , atbilstoši izvirzītajam mērķim, pielietoja dažādas metodes/ paņēmienus un 

uzdevumus, kas saistīti ar lasītprasmes attīstību konkrētajā klasē. Paralēli minētajam, tika 

savstarpēji vērotas un analizētas mācību stundas (Pielikums Nr.1). Sasniegtais katra skolotāja 

un konkrētās klases skolēnu sadarbības rezultāts tika analizēts kopīgās sadarbības grupas 

sanāksmēs. 

Sadarbības principi: 

• Regulāri tiek organizētas kopīgas sanāksmes, kurās skolotāji savstarpēji vienojas par 

konkrētu SR turpmākam darbam mācību stundās. 

• Kopīgi tiek izstrādāti atbalsta materiāli lasītprasmes pilnveidošanai. 

• Tiek izstrādāti konkrētiem uzdevumiem vienoti vērtēšanas kritēriji. 
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Skolotāju sadarbība vienas klases ietvaros 

Sadarbības formas: 

• Pilnveidojām sadarbību savstarpēji mācoties. 

• Skolas pedagogu labās prakses piemēru aktualizācija, dalīšanās ar kolēģiem. 

• Pedagogu iedziļināšanās, izmantojot konkrētās metodes un paņēmienus, kā 

mērķtiecīgāk panākt apguves iespējas skolēniem. 

• Pedagogi prot lietot konkrēto prasmju apguvei atbilstošas metodes/paņēmienus, 

izmantojot dažādas darba formas 

 

Ieguvumi skolēnam: 

• Saprotamas un atpazīstamas, vienotas pedagogu prasības. 

• Skolēni mācās pielietot vienu metodi/paņēmienu vienlaicīgi dažādos mācību 

priekšmetos, veicot dažādus uzdevumus. 

• Skolēni mācās ieraudzīt sakritības starp piegūto rezultātu un optimālo sasniedzamo 

rezultātu. 

• Skolēniem apzināti tiek attīstītas metakognitīvās prasmes. 

 

Sadarbības grupas priekšrocības mācību darba īstenošanā skolā 

• Skaidri definēts SR vienas klases ietvaros pedagogu darbībai, ko attīstīt mācību 

stundās konkrētā laika periodā 

• Vienota skolotāju darbības principu koncepcijas izstrādāšana un realizēšana mācību 

darba īstenošanā 

• Skaidri tiek izvirzīti kritēriji, kā vērtēt skolēnu sasniegumus konkrētās prasmes 

apguvei 

• Skolēns saprot, ka skolotājs ir ieinteresēts notiekošajā mācību procesā, jo notiek 

apzinātā mācīšana un mācīšanās – efektīva mācīšanās 

• Iespējams vienas klases ietvaros lietot atbilstošas mācību stratēģijas, jo skolēni 

saskata apzinātās mācīšanās nozīmi mijattiecībās gan ar skolotājiem, gan ar 

klasesbiedriem. 
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Skolotāju sadarbība vienas klases ietvaros 

• Skolēnu zināšanu kopumu pārnešana no viena mācību priekšmeta uz otru. 

• Iespējama mācību darba diferenciācija/individualizācija 

 

2017./2018.mācību gadā mācīšanās/sadarbības grupu darbā kā aktualitātes, paralēli 

lasītprasmei, tika izvirzītas vairāku skolotāju sadarbība vienas klases un vienas tēmas/projekta 

ietvaros, kā arī skolotāju sadarbība veidojot integrētas stundas. 
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Skolotāju sadarbība vienas klases ietvaros 

Ventspils 6.vidusskola 

Pielikums NR.1 

Stundas analīzes lapa 

 

Ventspils 6.vidusskolas ……….klase, stundu vada ________________________ 

Mācību priekšmets -                        

Stundas temats-  

Datums- 
 

Stundas vērošanas mērķis: 

 

 

 

Stundas mērķis, uzdevumi, sasniedzamais rezultāts: 

 

Darbības, notikumi stundā: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Komentāri: 
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Skolotāju sadarbība vienas klases ietvaros 

 Par rezultātu: 

  

1.  1. Ko skolēni iemācījās šajā 

stundā                                                                                                                         

(atbilstoši vērošanas mērķim)? 

  

 

2.  Kā skolotājs konstatēja, kas 

sasniegts (atbilstoši stundas 

mērķim, uzdevumiem, SR)? 

  

  

 

3.  Kā skolēni saprata, ko ir 

iemācījušies šajā stundā ( 

atbilstoši SR)? 

  

  

  

  

Prasmju apguve stundā ( atbilstoši stundas vērošanas mērķim) 

 

Kādas prasmes skolēni stundā apguva vai lietoja? Kādas prasmes apzināti izmantoja? 

   

Kas skolēniem labi izdevās šajā stundā? Kāpēc? 

  

 

Kādas grūtības šajā stundā bija skolēniem? Kāpēc? 

  

Ieteikumi: 

  

  

Stundu vēroja                             Paraksts 
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Mācību stundas kvalitātes pilnveidošana 

 
 

MĀCĪBU STUNDAS KVALITĀTES PILNVEIDOŠANA 

 

Skola/Atrašanās vieta Ventspils Valsts 1.ģimnāzija, Ventspils, Latvija 

Tīmekļa vietne: http://www.vv1g.lv/ 

Direktors: Pārsla Kopmane 

Skolas veids Ģimnāzija 

Fāze (Vecuma robežas): Ģimnāzija (13 - 19) 

Konteksts 

 

No 1996.gada skolas nosaukums bija Ventspils 1. ģimnāzija,  

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas nosaukumu ieguvusi  2015.gadā. 

2017./2018.mācību gads: 

• Skolēnu skaits 7.-9.kl. - 179 

• Skolēnu skaits 10.-12.kl. -246 

• Kopā - 425 

• Skolotāji -42 

• Skolas darbinieki - 13 

Skola realizē trīs izglītības programmas: 

• Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) programma 

• Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

programma 

• Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību 

un tehnikas virziena programma 

2017./2018. m. g. skolas izvirzītais mērķis ir produktīva, uz 

skolēnu un skolotāju kompetenču (lietpratību) attīstīšanu 

vērsta mācību procesa organizēšana. 

http://www.vv1g.lv/
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Mācību stundas kvalitātes pilnveidošana 

Cita pamatinformācija, kas 

saistīta ar šo profesionālās 

pilnveides virzienu 

Viens no skolas darbības virzieniem ir metodiskā darba 

organizēšana, kas ietver: 

• atbalsta sistēmu skolotājiem, gatavojoties jaunā 

mācību satura ieviešanai skolā; 

• pedagogu profesionālās darbības un izglītības kvalitātes 

paaugstināšanu, mācoties vienam no otra un daloties 

labās prakses piemēros; 

• profesionālās pilnveides aktivitātes citu skolu 

pedagogiem Reģionālā metodiskā centra ietvaros; 

• sadarbību ar citām Valsts ģimnāzijām; 

• dalību Brīvprātīgo skolu tīklā; 

• sadarbību ar Ventspils Augstskolu un biznesa 

augstskolu “Turība”. 

 Skolā 2013./2014.mācību gadā tika uzsākta un turpmākos 

mācību gados turpināta mērķtiecīga un efektīva savstarpēja 

mācīšanās vienam no otra – atklātās stundas ”Efektīva stunda 

21. gadsimtā. Mēs mācāmies viens no otra - es mācos pareizi 

plānot un analizēt stundu”. 

 

Izglītības iestādes vadība regulāri vēro mācību stundas, izvērtējot mācīšanas procesa kvalitāti 

atbilstoši efektīvas mācību stundas kritērijiem. 

Minētās nepieciešamības pamatojums: 

1. atbilstība skolas metodiskā darba prioritātei: skolēnu produktīva darbība  mācību 

stundās; 

2. pedagogu profesionālās pilnveides sistēmas veidošana skolas iekšienē; 

3. līdzīgas pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas citās Ventspils pilsētas skolās  

4. citu valstu un organizāciju (Iespējamā misija) pieredzes izmantošana 
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Mācību stundas kvalitātes pilnveidošana 

Sagatavošanās posmā tika izpētītas citu skolu/projektu/organizāciju izmantoto mācību stundu 

vērošanas rubrikas un meklēta atbilde uz jautājumu -kādi ir efektīvas mācību stundas kritēriji? 

Izdiskutējot ar katras metodiskās komisijas dalībniekiem, tika izstrādāta skolas mācību stundu 

vērošanas rubrika un stundu vērošanas īstenošanas nosacījumi: 

1. vērot vismaz divas mācību stundas (vienā dienā pie dažādām klasēm) pie katra 

skolotāja mācību gada laikā (skolotājs pats uzaicina) 

2. pēc stundas - profesionālās pieredzes saruna pēc vērotajām mācību stundām, 

izmantojot vērotāja piezīmes (sarunu virza vērotājs) 

3. izvirzīta profesionālās izaugsmes prioritāte (kas un kādā veidā būtu uzlabojams 

skolotāja mācību stundās?) 

Pēc vadības stundu vērošanas sistēmas ieviešanas skolā, skolotājiem ir līdzīgāka izpratne par 

efektīvas mācību stundas kritērijiem, pozitīvi uzlabojusies profesionālās darbības refleksija 

(skolotāji labprātāk uzklausa ieteikumus) un tiek īstenota iespēja saņemt konstruktīvus 

ieteikumus un pieredzes idejas savas profesionālās darbības uzlabošanai mācību stundās. 

Paralēli skolas vadības stundu vērošanai, arī skolotāji regulāri sadarbojas mācīšanas procesā, 

apmainās pieredzē, vērojot un analizējot kolēģu darbu mācību procesā, popularizējot labās 

prakses piemērus. 

Sagatavošanās posmā skolotāji izveidoja sarakstu ar efektīvas mācību stundas elementiem 

(metodiskie paņēmieni; prasmju attīstīšana skolēniem u.c.) , katrs skolotājs izvēlējās elementus, 

ko viņš īsteno savās mācību stundās un vēlas citiem parādīt, skolotāji pierakstījās pie cita kolēģa 

uz vērošanu atbilstoši savai profesionālās pilnveides vajadzībai un skolotāji paši saskaņoja 

stundas vērošanas datumu 

 Tika izstrādāti savstarpējas mācību stundu vērošanas īstenošanas nosacījumi: 

1. vismaz vienu mācību stundu nepieciešams parādīt citiem kolēģiem un vienu 

mācību stundu vērot pie cita kolēģa katru semestri, 

2. pēc stundas - profesionālās pieredzes saruna pēc vērotajām mācību stundām, 

izmantojot “3P: Paslavē! Piedāvā! Pajautā!” formātu 
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Mācību stundas kvalitātes pilnveidošana 

Skolas metodiskā darba organizēšanas ietvaros ,skolotāji sadarbojās integrēto stundu 

veidošanā. Nepieciešamībai veidot kopīgas integrētas mācību stundas tika izvirzītas vairākas 

atbildes/iemesli , kas atbildēja uz jautājumu - Kādēļ tas ir jādara?: 

• Lai mācību saturs netiktu uztverts kā atsevišķu zināšanu un prasmju virknējums, kas 

pastāv atrauti no dzīves; 

• Lai viena tēma netiktu apgūta dažādos mācību priekšmetos nesaistīti; 

• Lai veidotu kopainu un parādītu, ka mācību priekšmetos apgūtais ir saistīts savā 

starpā; 

• Lai aktivizētu skolēnu radošo darbību un izziņas procesu, realizējot kopveseluma 

pieeju. 

Ar pārmaiņām mācību procesā tika iepazīstināti arī skolēnu vecāki.Tika modelētas stundas 

vecākiem, aicināti lektori, kuri vecākus iepazīstināja ar jaunākajām pieejām mācīšanā un 

palīdzēja saprast, kā viņi var iesaistīties mācību procesā. Tāpat vecākiem tika dota iespēja 

darboties ar jauno skolas aprīkojumu, kas dod iespēju interesantāk un dziļāk apgūt dabaszinību 

priekšmetus. Vecāki veica uzdevumus , ko skolēni veic stundās. 

 Piedāvāto integrēto stundu varianti: 

• Latviešu literatūra un vēsture –tēma : Latviešu strēlnieki 1.pasaules karā 

• Bioloģija un ķīmija – tēma: Telpaugi un to kopšana 

• Matemātika un latviešu valoda - tēma : Skaitļa vārdi 

• Sociālās zinības un angļu valoda - tēma : Kultūru daudzveidība un atšķirības 

Ar modelētajām stundām skolēnu vecākiem tika iepazīstināti kolēģi savā skolā un pilsētā. 

Sadarbības rezultātā , veidojot integrētās mācību stundas: 

• Skolēniem veidojās plašāks skats uz notiekošo; 

• Aktivizējās izziņas process, pētot un atrodot kopsakarības; 

• Veidojās dziļāka izpratne par konkrētiem jautājumiem; 

• Strādājot pārī, skolotāji radoši sadarbojās, viņiem ir interesanti; 

• Skolēnu zināšanas veidojās kopsakarībās, tādējādi to pielietojumā rodas sasaiste ar 

reālo dzīvi . 
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Mācību stundas kvalitātes pilnveidošana 

Integrēto stundu veidošanas procesā gan skolas vadība , gan skolotāji sastapās ar 

izaicinājumiem : 

• Pašlaik esošais mācību saturs paredz vienas un tās pašas tēmas apguvi dažādos 

mācību priekšmetos atšķirīgās klasēs; 

• Sakārtot stundu sarakstu tā, lai vienā klasē varētu vienlaicīgi strādāt divi pedagogi; 

• Izveidot integrēto stundu tā, lai mācību priekšmetu apvienojums tēmas apguvei 

būtu jēgpilns. 

Pēc savstarpējās stundu vērošanas sistēmas ieviešanas skolā, skolotājiem ir vieglāk identificēt 

labās prakses piemērus savās mācību stundās un citu kolēģu darbībā, kā arī skolotāji sāka 

formulēt savas profesionālās pilnveides vajadzības (ko es kā profesionālis vēlos vai ko man ir 

nepieciešams uzlabot savā darbībā? 

Stundu vērošanas sistēmu ieviešanas laikā gan skolas vadība , gan skolotāji sastapās ar 

izaicinājumiem : 

1. idejas ”pārdošana” skolotājiem ar pieredzi (“es jau to visu zinu!”; “kontrole no 

augšas”; “laikam mums neuzticas”) 

2. “cīņa” ar negatīvu iepriekšējo pieredzi saistībā ar mācību stundu vērošanu 

3. progresa sekošanas mehānisms: vai un kā skolotāji izmanto ieteikumus un izmaina 

savu profesionālo darbību stundās? 

4. kopīga laika atrašana, lai saskaņotu savstarpējo mācību stundu vērošanu (skolotāju 

slodze; motivācija piedalīties u.c.) 

5. efektīva sekošanas sistēma: kā nodrošināt, lai visi skolotāji šajā procesā piedalītos 

ar jēgu un mērķi? 

6. vērot un pēc tam sarunāties tikai par izvēlēto mācību stundas elementu, nevis visu 

mācību stundu 

Analizējot stundu vērošanas procesu, labākai sadarbībai tika izstrādāti ieteikumi: 

1. panākt kopīgu izpratni skolā par efektīvu mācību procesu (kādi ir produktīvas 

mācību stundas kritēriji?) 
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Mācību stundas kvalitātes pilnveidošana 

2. skaidrot skolotājiem savstarpējās mācību stundu vērošanas mērķus un pievienoto 

vērtību 

3. respektēt skolotāju tiesības uz atšķirīgu viedokli (vērošana kā saruna izaugsmei gan 

stundas vadītājam, gan vērotājam) 

4. dot iespēju pašiem piedāvāt elementus, ko citi varētu vērot viņu vadītajās mācību 

stundās (brīvprātīgas izvēles princips) 

5. profesionālās pieredzes saruna pēc vērotajām mācību stundām kā obligāts 

nosacījums
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Praksē balstīta skolotāju profesionālā pilnveide 

 

PRAKSĒ BALSTĪTA SKOLOTĀJU PROFESIONĀLĀ PILNVEIDE 

 

Skola/Atrašanās vieta Ventspils Pārventas pamatskola, Tārgales ielā 61, Ventspilī 

Tīmekļa vietne: http://vpp.ventspils.lv/ 

Direktors: Vēsma Laurecka 

Skolas veids Pamatskola 

Fāze (Vecuma robežas): Elementary school (6-16) 

Konteksts 

 

No 1996.gada skolas nosaukums bija Ventspils 5.vidusskola. 

Pārventas pamatskolas nosaukumu ieguvusi  2016.gadā. Kopš 

2017. gada 1. septembra skolas direktore ir Vēsma Laurecka. 

2017./2018.mācību gads: 

• Skolēnu skaits 1.-3.kl. – 115 ( 7 -9 gadi) 

• Skolēnu skaits 4.-6.kl. -114 (10 – 12 gadi) 

• Skolēnu skaits 7. – 9.kl.- 77  ( 13 – 15 gadi) 

• Kopā – 306 skolēni 

• Pedagoģiskie darbinieki – 34 

Izglītības iestāde īsteno šādas licencētas izglītības 

programmas: 

• vispārējās pirmsskolas izglītības programmu,  

• pamatizglītības programmu,  

• pamatizglītības matemātikas, dabaszinību un 

tehnikas virziena programmu, 

http://vpp.ventspils.lv/
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Praksē balstīta skolotāju profesionālā pilnveide 

• speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem 

ar mācīšanās traucējumiem. 

 

Izglītības iestādes vadību nodrošina direktors, trīs vietnieki un 

direktora vietnieks saimnieciskajā darbā. 

Cita pamatinformācija, kas 

saistīta ar šo profesionālās 

pilnveides virzienu 

Viens no izglītības iestādes izvirzītajiem mērķiem ir kvalitātes 

paaugstināšana mācību iestādē mācību procesa organizēšanā 

un izglītības kvalitātes sistēmas pakāpeniska ieviešana. Tā kā 

pedagogs ir tiešais izglītības procesa nodrošinātājs skolā, tad 

izglītības kvalitāte ir atkarīga no konkrētā pedagoga 

profesionālās meistarības. Mācību stundu kvalitātes 

paaugstināšana iespējama tikai ar pedagogu nemitīgu 

pilnveidošanos, izglītošanos un iešanu līdzi laikam. Lai attīstītu 

un pilnveidotu konkrētas kompetences skolēniem, šīs 

kompetences vispirms jāapgūst pašam pedagogam. 
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Praksē balstīta skolotāju profesionālā pilnveide 

Gadījuma izpētes detaļas   

Lai sekmētu kvalitatīvu, praksē balstītu skolotāju profesionālo pilnveidi, skola ir izstrādājusi un 

ieviesusi praksē balstītu skolotāju profesionālās pilnveides sistēmu, kas darbojas skolā. 

 

 

Skolotāju nepārtrauktu profesionālo pilnveidi nosacīti var iedalīt divās lielās grupās/pieejās, 

kuras savstarpēji mijiedarbojas - iekšējā profesionālā pilnveide (skolā) un ārējā profesionālā 

pilnveide. Iekšējo profesionālo pilnveidi veido regulāra savstarpējā stundu vērošana, kurā kolēģi 

dalās pieredzē un veic tūlītēju stundas analīzi, sniedz atgriezenisko saiti tālākai attīstībai.  

Ar Ventspils Izglītības pārvaldes finansiālu atbalstu mācību darba un komunikācijas uzlabošanai 

skola veic audzēkņu, vecāku un pedagogu aptaujas EDURIO sistēmā. Izglītības iestādē darbojas 

divi apmācīti datu konsultanti. Tiek uzklausīti gan izglītojamo, gan vecāku viedokļi, saņemta 

atgriezeniskā saite par dažādiem procesiem izglītības iestādē, kā arī ņemti vērā pedagogu 

pedagoģiskie novērojumi, analizētas situācijas un rasti risinājumi, izstrādāts turpmākās rīcības 

plāns.  
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Praksē balstīta skolotāju profesionālā pilnveide 

Lai pilnveidotu pedagogu tālākizglītību un profesionālo pilnveidi, skola sekmīgi iesaistās dažādos 

starptautiskos projektos. Projektu īstenošanas gaitā pedagogi aktīvi sadarbojas, apgūstot un 

pilnveidojot aktuālas un augsta līmeņa prasmes un kompetences.  

Mācīšanās un mācīšanas semināri ietver gan iekšējo, gan ārējo profesionālo pilnveidi. Skolotāju 

dalība ārēji noteiktās reformās pilnveido prasmi kopīgi mācīties, plānot, īstenot, secināt - 

apzināties sevi kā kopīgas sistēmas daļu, tai pat laikā paralēli saskatīt un izmantot 

individualitātes potenciālu mācību procesa organizēšanā. 

 Personīgajā profesionālajā pilnveidē skolotāji rīkojas savas profesionālās kompetences un 

personības attīstības ietvaros, patstāvīgi pieņem lēmumus, atbildīgi rīkojas un apzinās, ka viņu 

panākumus skolas vidē pamatā nosaka viņu pašu personīgā meistarība, profesionalitāte un 

personības pilnveidošana. 

 Ar ārējo profesionālo pilnveidi saistās arī klasvadības jautājums, tas attiecas uz visiem 

pedagoģiskajiem aspektiem, taču klasvadība nav atrauta no sociālā konteksta. Pedagoģija iet 

vienā solī ar visām pasaulē noritošajām pārmaiņām, visām ietekmēm.  

Tāpat skolotāja darbības kodols ir profesionālā kompetence, pieredzes gūšanas iespējas 

sadarbojoties, kā arī izglītības procesā iegūtā un uz zināšanām, pieredzi, vērtībām un 

attieksmēm balstītā spēja, kas izpaužas prasmēs un gatavībā pedagoģiskajai darbībai.  

Atklāto stundu pilsētas ietvaros un tām sekojošo diskusiju mērķis ir iepazīstināt pedagogus, 

dalīties pieredzē ar interesantām, kvalitatīvi saturīgām stundām, kas paplašina skolotāju 

profesionālo redzesloku. 

Lai paātrinātu jaunu mācību metožu ieviešanu vispārizglītojošās skolās un padarītu efektīvāku 

tradicionālo mācību metožu izmantošanu, praksē nodrošinātu uz skolēnu centrētu mācību 

procesu, panāktu skolotāja tiešā darba (mācīšanas) uzlabošanu, skola sadarbojas ar pilsētas 

Metodisko dienestu un izmanto dažādas citas iespējas, kas palīdz skolotājiem profesionāli 

pilnveidoties un attīstīties. 
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Praksē balstīta skolotāju profesionālā pilnveide 

Izstrādātā sistēma - nepārtraukta, praksē balstītu skolotāju profesionālā pilnveide, sniedz 

ikviena skolas pedagoga profesionālās kompetences pilnveides iespējas, radot ietekmi uz 

kopējo skolas kolektīva profesionālo pilnveidi, tādējādi nodrošinot izglītības procesus skolā 

atbilstoši laikmeta prasībām, nodrošinot izglītību ilgtspējīgai attīstībai.  

Ieguvumi: 

1. Skolā ieviesta šāda mācību procesa organizācija - klašu dalījums 1.-3., 4.-6., 7.-9. 

2. Izveidotas skolotāju metodiskās sadarbības grupas 1.-3.kl., 4.-6.kl., 7.-9.kl. 

 

 

3. Izveidotas jomu metodiskās komisijas – valodu, dabaszinību, sociālo zinību,       

mākslas un sporta. 
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Praksē balstīta skolotāju profesionālā pilnveide 

 

Izaicinājumi: 

1. Jaunā pieņemšana un akceptēšana. 

2. Izpratne par pienākumiem. 

3. Pārmaiņas - pozitīvi. 

 

 



SKOLA, KAS MĀCĀS 103 

  
  

 
 

Metodiskais darbs un pedagogu profesionālā 

kompetence skolā 

 

METODISKAIS DARBS UN PEDAGOGU PROFESIONĀLĀ KOMPETENCE 

SKOLĀ 

 

Skola/Atrašanās vieta Ventspils 3.vidusskola, Latvia.  

Tīmekļa vietne: http://www.3vsk.lv 

3.vidusskola@ventspils.lv 

Direktors: Vera Šengelija  

Skolas veids Mazākumtautību skola 

Fāze (Vecuma robežas): Vidusskola (6-19) 

Konteksts 

 

  Skola atrodas Kurzemes novadā, Ventspilī un ir dibināta 1959. 

gadā.  

2017.\2018. mācību gads: 

• 1.-9.kl. mācās 319 skolēni (6-16 gadi); 

• 10.-12.kl. mācās 65 skolēns (16-19 gadi); 

• Kopā – 384 skolēni: 

• Skolotāji – 37. 

 

Skola realizē divas izglītības programmas:  

• pamatizglītības mazākumtautību programmu (1.-9.kl.); 

• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programme (10.-12.kl.). 

Multilingvālās tradīcijas skolā pastāv jau no 1996.gada. Tagad 

skolēni no 1.klases apgūst pirmo svešvalodu (angļu), 

vidusskolas klasēs – otro valodu (vācu, franču).  

    

http://www.3vsk.lv/
mailto:3.vidusskola@ventspils.lv
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Metodiskais darbs un pedagogu profesionālā 

kompetence skolā 

Cita pamatinformācija, kas 

saistīta ar šo profesionālās 

pilnveides virzienu 

2013./2014.mācību gadā uzsākta un turpmākos mācību gados 

turpināta savstarpēja mācīšanās – atklātās stundas ”Efektīva 

stunda 21. gadsimtā. Mēs mācāmies viens no otra”. Kas 

motivēja skolas administrāciju un pašus skolotājus patstāvīgi 

turpināt iesākto darbu – paaugstināt skolotāju profesionālo 

kompetenci.  

 

Gadījuma izpētes detaļas 

Ventspils 3.vidusskola pēc attīstības stratēģijas ir “Veselības un individuālās attīstības skola” 

Visa vadošā, metodiskā un analītiskā darbība ir sistemātiski un saturiski plānota, orientējoties 

uz pedagoģisko atklājumu apmaiņu un sadarbības attīstīšanas iespējām.  

Pedagoģisko sadarbību nodrošina skolas metodiskais dienests (1.pielikums).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTSPILS 3.VIDUSSKOLAS METODISKAIS DIENESTS 

MĒRĶIS: skolotāja profesionālās kompetences un personiskās efektivitātes 

paaugstināšana “jaunās pedagoģijas” ieviešanas procesā  

PEDAGOĢISKĀS PADOMES 

METODISKĀ 

PADOME 

PEDAGOĢISKĀ 

KONFERENCE 

 (SKOLA, PILSĒTA, 

METODISKĀS 

KOMISIJAS 
RADOŠĀ 

GRUPA 

SKOLOTĀJU 

MĀCĪŠANĀS 
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Metodiskais darbs un pedagogu profesionālā 

kompetence skolā 

Struktūras daļa Sastāvs  Funkcijas 

Pedagoģiskās padomes Pedagoģiskais 

kolektivs.  

 Analizējot skolas darbu, pieņem lēmumus 

izglītības iestādes tālākai attīstībai, 

lēmumus par skolotāju piedalīšanos 

skolas un pilsētas pedagoģiskajās 

konferencēs, ideju terminālos. 

Metodiskā padome 

 

Administrācija un 

MK vadītāji  

Vada metodisko komisiju, radošo un 

mācīšanās grupu darbu. 

Metodiskās komisijas 

 

Katrs skolotājis, 

saskaņā ar 

pasniedzamo 

mācību priekšmetu, 

strādā vienā no 

6.MK. 

Nodrošina aktīvu skolotāju sadarbību 

vadības vektora realizācijā, pasniegšanas 

kvalitāti un skolēnu sasniegumus un nosaka 

pedagoģiskās sadarbības rezultātu 

uzlabošanas ceļus. 

Radošā grupa Mobilā grupa. 

Sastāvs atkarīgs no 

darba virziena. 

 

Ģenerē idejas, plāno formu un saturu 

konkrētam pasākumam. Tas attiecās uz 

metodisko, mācību un audzināšanas darbu.  

Mācīšanas grupas  DZM, angļu un 

latviešu valodu 

skolotāju grupas 

Dalās pieredzē, rādot kolēģiem “labās 

prakses piemērus”, kā paaugstināt mācību 

procesa efektivitāti, izmantojot produktīvu 

sadarbību. 

 

Metodisko komisiju un radošo grupu darba mērķi un darba virzieni, sadarbības sasniedzāmais 

rezultāts ir attēloti 2.pielikumā.  

Viens no skolotāju profesionālās kompetences paaugstināšanas veidiem ir sadarbība 

mācīšanās grupās.  
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Metodiskais darbs un pedagogu profesionālā 

kompetence skolā 

Grupu kopīgais mērķis ir: 

1. Veicinot un attīstot dažāda līmeņa un formu sadarbību mācību procesā starp 

dažāda vecumposma izglītojamiem un pedagogiem, kā arī aktualizējot mācīšanās 

modeli, 

• skolotājs ↔ skolēns 

• skolotājs↔ skolotājs 

• skolēns ↔ skolēns 

2. Rosināt pētniecisko un radošo darbu kvantitātes un kvalitātes palielināšanos. 

 

Mācīšanas grupas darbība/aktivitātes: 

• Panākta vienošanās, kā paaugstināt mācību rezultātus savā priekšmetā un izvirzīti 

priekšlikumi 

• Izstrādāts un aprobēts plāns, kā novērtēt katra skolēna mācību sasniegumu 

dinamiku 

• Izvērtēts mājas darbu apjomu savā priekšmetā 

• Izstrādāti kritēriji, kā novērtēt radošus darbus savā priekšmetā 

• Izmantoti sadarbības modeļi stundā: darbs pāri, grupā un tml. 

• Padomāts par pēctecību: sākumskola, pamatskola, vidusskola. Izdiskutēts savā 

grupā – kā sagatavot skolēnu katram mācību posmam, kas par ko atbild. 

• Izvirzīts izmērāms grupas mērķis noteiktam periodam. Pēc nepieciešamības 

koriģēti personālie mērķi. 

• Veidota prognoze par katru skolēnu uz semestra beigām – gaidāmā atzīme savā 

priekšmetā un kas jādara, lai to paaugstinātu 

• Izveidots stundu apmeklēšanas grafiks ar fokusu, ko gribam vērot 

• Fiksēts, kāda palīdzība nepieciešama no skolas vadības, IP un tml. 

• Izveidoti un aprobēti produktīvas mācīšanas uzdevumi. 

• Dalījās pieredzē 

• Analīzeta IT izmantošanu savā priekšmetā, domāts, vai ir nepieciešama palīdzība 

vai apmācība 
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Metodiskais darbs un pedagogu profesionālā 

kompetence skolā 

Papildus aktivitātes: 

• Ārpusklases nodarbību gatavošana sākumskolai, pamatskolai un vidusskolai. 

Nodarbības vadīja skolēni. 

• Integrētas starpriekšmetu spēles izveide un vadīšana vidusskolēniem. Spēli vadīja 

skolēni un skolotāji. 

• Grupas darbu organizācija, izmantojot Google disku un dokumentus.  

 

Svarīgi, ka katrs skolotājs izvirzīja savu profesionālo mērķi, ņemot vērā skolas darbības 

prioritātes (rakstam kopā vienu vēsturi), ka arī paaugstinājās skolotāju aktivitāte stundu 

savstarpējā vērošanā (mācāmies viens no otra) ar sekojošo pedagoģisko atklājumu analīzi. 

Izstrādāti radošo darbu un ZPD vērtēšanas kritēriji. 

Administrācijas, metodiskā dienesta un skolotāju sadarbība mācīšanās grupās dod labo 

rezultātu skolotāju profesionālās kompetences un darba efektivitātes paaugstināšanā. 

Skolas attīstības vektoru nosaka zinātniski metodiskās tēmas realizācijas shēma. (3.pielikums)  

• Pedagoģiskajās sēdēs nosaka mācību gada darba saturu un formas (apmācība, 

pedagoģisko atradumu apmaiņa, lēmumi),  

• vadības grupas sanāksmēs (7 jomu galveno prioritāšu realizācijas kvalitātes 

analīze), 

• psiholoģiski pedagoģiskie un valeoloģiskie semināri (pedagogu, vecāku apmācība; 

atvērto durvju dienas, konsultēšana), 

• skolas pedagoģiskās konferences “Efektīvs skolotājs – veiksmīgs skolēns” rīkošana 

(skolēnu intelektuāli pētniecisko darbu, skolotāju pedagoģisko atradumu 

prezentēšana).  

Skola attīsta pedagogu profesionālās kompetences nodrošināšanu (4.pielikums): 

• Apsver izvirzītos uzdevumus, darbojas kvalitatīvas izglītības vides radīšanā, koriģēšanā, 

koordinēšanā, rezultāta prognozēšanā.  
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Metodiskais darbs un pedagogu profesionālā 

kompetence skolā 

• Būtiska loma pedagogu profesionālās kompetences paaugstināšanā ir videi: 

metodiskajai, ērtai, radošai, veselību saudzējošai, kulturālai. 

Skola regulāri strādā, lai pilnveidotu izglītības vidi, pedagogu personīgās, profesionālās 

attiecības un apmierinātību. (4.pielikums)
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Metodiskais darbs un pedagogu profesionālā 

kompetence skolā 

Pielikums Nr. 1 
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Metodiskais darbs un pedagogu profesionālā 

kompetence skolā 

Pielikums Nr. 2 
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Metodiskais darbs un pedagogu profesionālā 

kompetence skolā 

Pielikums Nr. 3 
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Skolotāju savstarpēja sadarbība kā pedagogu 

profesionālas izaugsmes iespēja 

 

SKOLOTĀJU SAVSTARPĒJA SADARBĪBA KĀ PEDAGOGU PROFESIONĀLAS 

IZAUGSMES IESPĒJA 

 

Skola/Atrašanās vieta Ventspils 2.vidusskola, Latvia.  

Tīmekļa vietne: http://2vsk.ventspils.lv 

2.vidusskola@ventspils.lv 

Direktors: Ludmila Volodina 

Skolas veids Mazākumtautību skola, vidusskola 

Fāze (Vecuma robežas): Secondary (6-19) 

Konteksts 

 

  Skola atrodas Kurzemes novadā, Ventspilī. Skola ir dibināta 

1945. gadā. 

2017.\ 2018.mācību gads:    

• Skolēnu skaits 1.-9.kl.- 445 (6-16 gadi), ir divas 

paralēlklases;  

• Skolēnu skaits 10.-12.kl. - 95 (16-19 gadi); 10.-11.kl. 

katrā pa vienai klasei, 12. klasēs ir divas. 

• Kopā - 540 skolēni. 

• Skolotāji – 40. 

• Skolas administrācijas komandā sastāv no direktores un 

6. vietniekiem: mācību darbā, metodiskajā darbā, 

audzināšanas darbā, ārpusstundu darbā, informātikas 

jomā un mācību stundu saraksta koordinatora. 

Skola piedāvā 3 izglītības programmas. 

• mazākumtautību pamatizglītības programma (1.-9.kl.); 

http://2vsk.ventspils.lv/
mailto:2.vidusskola@ventspils.lv
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• vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena 

mazākumtautību programma (10.12.kl); 

• vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību 

un tehnikas virziena mazākumtautību programma (10.-

12.kl.).  

Cita pamatinformācija, kas 

saistīta ar šo profesionālās 

pilnveides virzienu 

   

No 2013. līdz 2015. gadā skolā piedalījās projektā “Pedagogu 

darba efektivitātes paaugstināšana Ventspils vispārizglītojošās 

skolās”, ko īstenoja LU SIIC (Latvijas Universitātes Starpnozaru 

izglītības inovāciju centrs www.siic.lu.lv 

https://www.facebook.com/SIIC.LU) sadarbībā ar Ventspils 

pilsētas Izglītības pārvaldi. Notika vairāku skolotāju apmācības 

kursi, nodarbības skolas administrācijai un ekspertu grupai.  

  Rezultātā skolā izveidojās divas mācīšanās grupas kā palīgi 

skolotājiem strādā divi skolas iekšējie konsultanti, attīstīts 

stundu savstarpējās vērošanas process.  

  Pilsētā izveidots metodiskais dienests, tā piedāvājumus plaši 

izmanto skolā: divu mācību gadu garumā 8 skolotāji saņēma 

profesionālu atbalstu sadarbībā ar MD konsultantiem. 

 

Gadījuma izpētes detaļas 

Skolā sabalansēti tiek virzīts mācību un audzināšanas process, tā moto ir “Kļūt labākiem, zināt 

vairāk!” Tas attiecas uz skolēniem un skolotājiem.  

http://www.siic.lu.lv/
https://www.facebook.com/SIIC.LU/
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Skola ir atvērta jaunām progresīvām idejām, aktīvi iesaistās projektos un pilsētas aktivitātēs: 

ideju terminālos, pieredzes apmaiņas semināros, metodiskajās dienās. Skolā strādā 4 pilsētas 

MA vadītāji, Junior Achievement koordinators, divi skolas konsultanti un pilsētas Metodiskā 

dienesta konsultants. 

Skola ir labi tehniski nodrošināta, skolotāji un skolēni izmanto mūsdienīgas tehnoloģijas. 

Sistemātiski notiek pedagogu kvalifikācijas paaugstināšanas process: kursi, pieredzes apmaiņas 

aktivitātes valsts, pilsētas un skolas mērogā.  
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 Pēdējos gados tiek pievērsta liela uzmanība skolas metodiskam darbam, it īpaši tādām darba 

formām, kuras veicina skolotāju sadarbību. Izstrādāta darbspējīga struktūra, kas ir redzams 

shēmā. 

 

Skolotāju sadarbības veidi. 

1. Mācīšanās grupas. 



SKOLA, KAS MĀCĀS 116 

  
  

 
 

Skolotāju savstarpēja sadarbība kā pedagogu 

profesionālas izaugsmes iespēja 

Pēc labprātības principa skolā izveidojušas divas valodu (krievu, latviešu un augļu) pasniedzēju 

grupas. Galvenais darba mērķis – skolotāju sadarbība – skolotāji atbalsta viens otru, dod 

padomus, izvirza priekšlikumus mācību procesa uzlabošanai, stundas efektivitātes 

paaugstināšanai, mācās reflektēt par savu darbu. Katrai mācīšanās grupai ir savi mērķi un 

uzdevumi. 

2016.\2017.m.g. Mācīšanas grupas 

sākumskolā pamat un vidusskolā 

Uzdevumi  1. Apzināt, kādas ir grūtības un 

kādi ir ieguvumi 1. klases 

skolēniem, apgūstot 3 valodas 

vienlaikus:  

• dzimto valodu (krievu 

valodu); 

• valsts valodu (latviešu 

valodu); 

• svešvalodu (angļu valodu). 

2. Attīstīt mācību procesu, kad 

apgūtas komunikatīvās 

kompetences, valodas 

kompetences un sociokultūras 

kompetences vienā valodas 

stundā skolēni mācās pielietot 

citās valodu stundās. 

1.Vienoties par kopējām metodēm 

valodas pasniegšanā, lai valodas 

stundās izmantotu vienotu 

stratēģiju atsevišķu valodas tēmu 

pasniegšanā.  

 

Rezultāti  • izstrādāti uzdevumi, darba 

lapas 3 valodās,  

• organizētas integrētas 

nodarbības 3 valodās; 

integrētas stundas 2 

Izstrādāti\a: 

• vienota veida plāni visās 

valodās, lai atvieglotu 

teksta izpratni, atstāstīšanu 

un rakstu darbu izvedi. 
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valodās; un glītrakstīšanas 

konkurss 3 valodās. 

 

• vienoti mērījuma 

instrumenti (piem. 

pārbaudīt leksikas 

zināšanas pirms darba ar 

tekstu un pēc tā) 

• vienota stratēģija darbam 

ar uzdevumu uzdevumam. 

(Piem. atrast atslēgvārdus, 

darbības instrukcijas: izlasi, 

izraksti, pasvītro), utt. 

• tabulas atgriezeniskai saitei 

ar sadaļām “zināju - 

uzzināju”. 

 

Vienu reizi mēnesī mācīšanās grupas dalībnieki dalās pieredzē, apspriež darba rezultātus un 

problēmas. Grupu koordinatores – priekšmetu skolotājas, ir līdzvērtīgi grupas biedri, kas ne tikai 

veicina pārdomas un sarunas, bet arī aktīvi iesaistās grupu darbā un palīdz pārējiem virzīties uz 

priekšu.  

Mācīšanās grupu dalībnieki pedagoģiskajās sēdēs un metodisko dienu ietvaros prezentē sava 

darba rezultātus, ka arī iepazīstina kolektīvu ar procesu. Tas dažādo un pilnveido skolas darbu, 

atvieglo valodas apguvi skolēniem, kas mazākumtautībās skolai ir ļoti svarīgi. 

2. Atbalsta grupa. 

Vēl viens skolotāju sadarbības veids ir darbs atbalsta grupā. 2017.\2018.m.g. tajā tiek iesaistīti 

skolotāji, kuri strādā 7.a klasē, skolas psihologs, sociālais pedagogs un klases audzinātājs. 

Grupas kurators ir direktores vietniece audzināšanas darbā.  
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Klasē pastāv disciplīnas problēmas un dažu skolēnu motivācijas trūkums apgūt mācību 

priekšmetus. Lai atrisinātu situāciju, atbalsta grupas dalībnieki izstrādāja darba plānu un uz citu 

skolu pieredzes pamata skolēnu izaugsmes dinamikas novērošanas sistēmu (sk.Pielikums 1). 

  Savā starpā atbalsta grupas dalībnieki: 

• dalās pieredzē; 

• apspriež skolēnu izaugsmes jautājumus; 

• izstrādā rekomendācijas skolotājiem, kā palīdzēt skolēniem, kuriem ir labas 

sekmes, nepazaudēt motivāciju mācīties un, kā sniegt atbalstu tiem, kam ir 

problēmas ar mācībām; 

• apmeklē atbalsta grupas kolēģu stundas, lai iepazītos ar darba stratēģijām, dot un 

saņemt atgriezenisko saiti.      

3. Savstarpēja stundu vērošana.  

Skolā uzskata, ka visefektīvākā stratēģija stundu kvalitātes uzlabošanai ir savstarpēja stundu 

vērošana un to apspriešana. Visveiksmīgākajās izglītības sistēmās pasaulē (piemēram, Somijā, 

Apvienotajā Karalistē, Singapūrā) pieredzes apmaiņa ir skolotāja pienākums, kas iekļauts darba 

pienākumu aprakstos. Arī projekts “Skola 2030” balstās uz skolotāju prasmi mērķtiecīgi un 

rezultatīvi sadarboties.  

Tā kā projekta “Pedagogu darba efektivitātes paaugstināšana” ietvaros ar LU DZM IC komandu 

strādāja tikai puse no skolotājiem, skolas administrācija nolēma piedāvāt skolotājiem iespēju 

savstarpēji apmeklējot stundas, praktiski saņemt pieredzi un iegūtās projekta gaitā zināšanas. 

Lai skolotāji nepaliek tikai savā šaurajā priekšmetu lokā vai skolēnu vecuma posmā, bijano lemts 

izveidot miksētas grupas.  
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• No 2015. gada februāra līdz aprīlim skolotāju uzdevums bija apmeklēt savu kolēģu (no 

atbilstošas grupas) stundas un pievērst uzmanību tam, kā stundas gaitā izvirzīts 

sasniedzamais rezultāts, kā tiek veikta atgriezeniskā saite. Pēc tam notika skolotāju 

pedagoģiskā sēde «Efektīva mācību stunda», kur tika prezentēti mācību stundu 

savstarpējo apmeklējumu rezultāti.  

• 2016.\2017.m.g.katrs skolotājs vēroja vismaz 2 kolēģu stundas. Skolotāji vēroja, kā 

notiek apjēgšanas fāze, skolēnu produktīva mācīšanās stundā. Šoreiz skolotājs pats 

aicināja savus kolēģus no skolas vai no pilsētas uz stundām. Stundu vērošanai tiek 

izmantotas vai skolā izstrādātas lapas (sk. Pielikums 2), vai stundu vērošanas lapas, kurus 

piedāvā LU DZU IC vai pilsētas MD, apspriešanai skolotāji izmanto “Trīs “P”” principu.  

Mērķtiecīgi virzītā darba rezultātā sāk veidoties izpratne par to, ka savstarpēja stundu vērošana 

nav kontrolēšana, bet lieliska iespēja pilnveidoties un saņemt laicīgu draudzīgu atgriezenisko 

saiti. 2016.\2017.m.g. laikā tika savstarpēji novērotas apmēram 60 stundas, no kurām 14 bija 

bināras stundas. 
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4. Konsultantu piedāvājums.  

1) Vairāki skolotāji, lai saņemtu profesionālu padomu un palīdzību, tiek iesaistīti 

sadarbības procesā ar konsultantiem. Starp tiem ir pieredzējuši un jaunie skolotāji.  

2) Skolas iekšējie konsultanti (2 skolotājas) tiek iesaistīti skolas stundu vērošanas 

procesā: 

• palīdz organizēt sarunas pēc stundu savstarpējas vērošanas, jo svarīgi, lai tā 

būtu konstruktīva, 

• piedalās metodiskās komisijas sapulcēs, organizē MK vadītāju apmācību 

stundu analizēšanas procesam; 

• apmeklē kolēģu stundas pēc viņu pieprasījuma un pēc skolas administrācijas 

plāna.  

Skolotāji vairākums tagad saprot principu “mācīties no savas un citu pieredzes”, viņi ir gatavi 

kopīgai jaunu ideju radīšanai un/vai problēmu risināšanai. Pēc savas vēlēšanās griežas pie skolas 

un pilsētas konsultantiem, pieprasa no pilsētas Metodiskā dienesta nodarbības, lai pilnveidotu 

savu izpratni par stundas efektivitāti. 

 Skolā jau trešo mācību gadu ar katru skolotāju divas reizes gadā tiek organizētas individuālas 

sarunas ar skolas administrāciju, kur tiek apspriesti konkrēti jautājumi, saistīti ar pedagoga 

izaugsmi, panākumiem un grūtībām profesionālajā darbā. Saruna ir kā skolotāja darba 

pašvērtējuma starprezultāts (sk.Pielikums 3). Mērķis dot un saņemt atgriezenisko saiti, veicināt 

refleksijas procesu. Tagad tādas sarunas vienu reizi gadā notiks arī ar klases audzinātajiem. 
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Pielikums Nr. 1. 
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Pielikums Nr. 1. 

Ventspils 2.vidusskola  

STUNDU VĒROŠANU LAPA 

Mācību priekšmets ___________________________________ 

Skolotājs ________________________ Klase_____________ 

Datums ____________________ 

Stundas temats _____________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Apmeklējuma mērķis ________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Sasniedzamais rezultāts stundā 

Plānotais Sasniegts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Stundas gaita  

Skolotāju darbība Skolēnu darbība Komentāri 
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Skolotāju darbība Skolēnu darbība Komentāri 
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Secinājumi 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

__________________________________ 

                 Vērotāja paraksts _________________________ 
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Pielikums Nr. 3. 

Ventspils 2.vidusskola  

SKOLOTĀJA  DARBA PAŠVĒRTĒJUMS     _____________ gads 

Vārds, uzvārds _____________________________________ 

Mācību priekšmeti 

_______________________________________________________ 
1. MĀCĪBU PRIEKŠMETA SKOLOTĀJA DARBS 

1.1. Izstrādātās un ieviestās mācību priekšmetu programmas 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ 

1.2. Mācību programmas izveide fakultatīvajām nodarbībām vai pulciņa darbam 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ 

1.3. Jaunu mācību līdzekļu un palīglīdzekļu izstrāde  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________ 

1.4. Atklāto stundu vadīšana 

 

Datums Priekšmets Klase Tēma Auditorija Komentāri 

      

      

      

      

      

      

 

Datums Priekšmets Klase Tēma Komentāri 
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1.5. Stundu vērošana, secinājumi, priekšlikumi 

 

1.6. Atbalsts skolēniem  

 

Darbs ar talantīgiem  
Darbs, ar skolēniem, kuriem ir grūtības 

mācībās 

  

 

1.7. Skolēnu sekmes ( e-klase) 

 

Klase Priekšmets 
Nepietiekams, 

% 

Pietiekams, 

% 

Optimāls, 

% 

Augsts 

,% 
Vidēji 

       

       

       

       

 

1.8. Skolēnu sasniegumu prezentēšana (izstādes u.c.) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________ 

1.9. Panākumi olimpiādēs, sacensībās un konkursos 

 

Klase Skolēna vārds, uzvārds 

Konkursa nosaukums, 

sacensības veids, 

olimpiādes 

Rezultāts  
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2. SKOLOTĀJA RADOŠĀ DARBĪBA 

2.1. Mācību nedēļas organizēšana 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________ 

2.2. Dalība projektos 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________ 

2.3. Ārpusstundu pasākumi skolā  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________ 

2.4. Ārpusskolas aktivitātes 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

3. DARBS METODISKAJĀ KOMISIJĀ, APVIENĪBĀ, SKOLAS PADOMĒ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

4. DARBA DISCIPLINA 

Pienākums Izdevās Jāuzlabo 

Dokumentu savlaicīga 

sakārtošana 
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Laicīga ierašānās darbā 

(stundā) 

  

Skolas iekšējās kārtības 

noteikumu ievērošana 

(dežūras, pārkāpumi ....) 

  

Skolotāja darbības materiālu 

uzkrāšana(portfolio) 

  

 

5. TĀLĀKIZGLĪTĪBA 

 

5.1. Skolotāju profesionālās kvalifikācijas pilnveide 

N. 

p. 

k. 

Kursu, semināru 

nosaukums 

Apmācības laiks 

(datums) 

Stundu 

skaits 

Izsniegtais 

dokuments 

Finansējums 

(valsts budžeta 

līdzekļi, 

personīgie 

līdzekļi) 

      

      

      

 

5.2. Studijas (augstskolas, izglītības programma, kurss) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

6. SKOLAS DARBA ORGANIZĀCIJA 

 

Pozitīvais skolas darbā 
Ieteikumi/ piezīmes/ 

komentāri 

Jūsu, kā darbinieka, devums 

skolas attīstības un skolas 

vārda popularizēšana 
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Priekšlikumi nākamajam gadam  

manam 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________ 

skolai 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________ 

20__.gada ________________________________   

 _________________________________ 

           paraksts 

 

  



 

 

 LIETUVA 
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LIETUVAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMA 

Lietuvas skolu izglītība 

Skolu izglītība Lietuvā sastāv no pirmsskolas, jaunākā vecuma mācību iestādēm, pamatskolām 

un vidusskolām. No 6 vai 7 līdz 16 gadu vecumam izglītība ir bez maksas un obligāta. Pirmsskolas 

izglītība nav obligāta. Pamatskolas izglītība ilgst 4 gadus, tai sekojošā pamata/zemākā vidējā 

izglītība – 6 gadus. Abi šie izglītības līmeņi Lietuvā ir jāapgūst obligāti. Pēc zemākās vidējās 

izglītības iegūšanas skolēni var apgūt augstāko vidējo izglītību, kas ilgst 2 gadus un notiek 11. un 

12. klasē. Augstākās vidējās izglītības posms noslēdzas ar izlaiduma eksāmeniem, kas paver ceļu 

uz vidējo un augstāko speciālo izglītību. Profesionālā un tehniskā izglītība sākas piektajā 

pamata/zemākās vidējās izglītības gadā (14–15 gadu vecumā). Tās struktūra līdzinās vispārējās 

izglītības struktūrai. Programma ilgst divus līdz trīs gadus. Pieaugušie var iegūt vispārējo vidējo 

izglītību pieaugušo vispārējās izglītības skolās un dažos gadījumos apmeklēt vispārējās izglītības 

skolas.  

Izglītība pirms augstskolas 

Obligātās izglītības periods 

• Sākuma vecums: 6 

• Beigu vecums: 16 

Pirmsskolas/jaunākā vecuma izglītība 

Skolas veids: jaunākā vecuma skolas un pirmsskolas 

• Vecums: 5 vai 6 

• Ilgums: 1 gads 

Sākumskolas izglītība 

Skolas veids: sākumskola  

• Vecums: 6 līidz 10  

• Ilgums: 4 gadi 

• Klases: 1. līdz 4. 

Zemākā vidējā izglītība/Pamata izglītība 



SKOLA, KAS MĀCĀS 135 

   
 
 
 

 
 

Lietuvas izglītības sistēma 

Skolu veidi: zemākā vidusskola/pamatskola, proģimnāzija, vidusskola un jauniešu skola 

• Ilgums: 6 gadi 

• Vecums: 10 līdz16 

• Klases: 5. līdz 10. 

• Saņemtā apliecība: apliecība par zemāko vidējo izglītību 

Augstākā vidējā izglītība 

Skolas veids: vidusskola, ģimnāzija, starptautiskā bakalaurāta skola un licejs  

• Ilgums: 2 gadi 

• Vecums: 16 līdz 18/19 

• Klases: 11.–12. 

• Saņemtā apliecība: gatavības atestāts vai apliecība par skolas pabeigšanu   

Profesionālā un tehniskā izglītība 

Skolas veids: profesionālā skola, jaunatnes skola un tehnoloģiskā ģimnāzija 

• Ilgums: 1–5 gadi 

• Vecums: 14 līdz 20 

• Klases: 8.–12. vai 11.–12. vidējās izglītības apliecības saņemšanai un viens gads 

profesionālās izglītības iegūšanai 

• Saņemtā apliecība: gatavības atestāts vai apliecība par skolas beigšanu un 

profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

 

Augstākā izglītība Lietuvā 

Augstāko izglītību/augstāko profesionālo izglītību Lietuvā var dalīt augstskolās un koledžās. 

Augstskolas piedāvā bakalaura, maģistra un zinātņu doktora programmas. Koledžas piedāvā 

profesionālo izglītību. Kopš 2006. gada tajās iespējams saņemt profesionālā bakalaura grādu. 

Izglītības sistēmu vada Lietuvas Izglītības un zinātnes ministrija. Mācību kursu un zinātnisko 

pētījumu kvalitāti periodiski izvērtē Augstākās izglītības kvalitātes vērtēšanas centrs.  

 

Bakalaurāts – bakalaura grāds 

http://lithuaniaeducation.info/Higher-Education/Index.html
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•  Ilgums: 4 gadi 

• Diploms: bakalaura grāds vai augstākās izglītības diploms 

 Maģistra grāds  

• Ilgums: 2 gadi 

Doktorantūra  

• Ilgums: 4–6 gadi (atšķiras) 

 

Izglītības apliecības 

Skolas apliecības 

• Zemākās vidusskolas/pamatskolas beigšanas apliecība 

• Vidējās profesionālās skolas apliecība 

• Gatavības apliecība 

• Profesionālās kvalifikācijas sertifikāts 

Augstākās izglītības apliecības  

• Bakalaura grāds  

• Augstākās izglītības diploms 

• Maģistra grāds 

• Specializētas profesionālas programmas diploms 

• Doktora diploms  

• Pēcdoktorantūras izglītība 

 

Izglītības sistēmas principi 

 

• Izglītības iestādes ir valsts, pašvaldību vai privātas;  

• Izglītība ir bezmaksas (izņemot privātās iestādes); 

• Izglītība ir obligāta bērniem no 6/7 līdz 16 gadu vecumam; 

• Oficiālā mācību valoda ir lietuviešu. 
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Pamatprincipi 

• Mācību gads sākas 1. septembrī; 

• 1.–5. un 12. klasēm mācību gads beidzas maija beigās; 

• Pārējiem skolēniem mācību gaads beidzas jūnija vidū; 

• Gadā ir divi semestri, kas sastāv no trim daļām (izlemj skola) 

• Mācību stunda ilgst 45 minūtes, bet pirmsskolā un pirmajā klasē – tikai 30–35 

minūtes; 

• Stundas notiek no pirmdienas līdz piektdienai, un nedēļā skolēniem ir 22–31 

stunda; 

• Parasti klasē ir 24–30 skolēni. 

 

Vērtēšanas sistēma 

• Pirmsskolā un 1.–4. klasē vērtēšana notiek aprakstoši; 

• Zemākās un augstākās vidējās izglītības posmā ir desmit ballu sistēma; 

 

Rezultāts un atzīme      Apraksts 

• Ieskaitīts 10                     izcili 

• Ieskaitīts 9                      ļoti labi 

• Ieskaitīts 8                      labi 

• Ieskaitīts 7                      gandrīz labi 

• Ieskaitīts 6                      apmierinoši 

• Ieskaitīts 5                gandrīz apmierinoši  

• Ieskaitīts 4 (vispārējā izglītībā)      vāji 

• Neieskaitīts 4 (augstākajā izglītībā)   slikti  

• Neieskaitīts 3                    slikti   

• Neieskaitīts 2                    ļoti slikti              

• Neieskaitīts 1                    nav atbildes, uzdevums nav izpildīts 

Svarīgākie normatīvie dokumenti, kas attiecas uz izglītību un mācībām 
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Izglītības likums (2011), Nacionālā izglītības stratēģija 2013–2022 (2014), Kopējās izglītības 

līmeņu programmas un standarti (tiek atjaunoti ik pēc četriem gadiem), Profesionālās 

izglītības likums (1997, tiek gatavots likumprojekts par izmaiņām), Pieaugušo neformālās 

izglītības likums (2014), Labas skolas koncepcija (2017). 

PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANAS STRUKTŪRA LIETUVĀ 

Profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana ir nepārtraukts plānveida process visa mūža garumā, 

ar kura palīdzību skolotāji cenšas uzlabot savas personiskās un profesionalās īpašības. Efektīvai 

mācīšanai nepieciešamas ievērojamas zināšanas un prasmes, kuras jāpapildina skolotāja darba 

mūža laikā. Skaidra izpratne par savām funkcijām un kopīgs efektīvs darbs ir atkarīgi no 

skolotājiem, direktoriem un vadības komandām skolās un iestādēs, kas nodrošina profesionalās 

kvalifikācijas paaugstināšanu. 

Lietuvā skolotājam ir tiesības tikt sertificētam un saņemt kvalifikācijas kategoriju atbilstoši 

Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajai kārtībai (Lietuvas Republikas Izglītības likuma 49. 

paragrāfs). Atestācijas procesu regulē Skolotāju un viņu palīgu (neskaitot psihologus) 

sertifikācijas noteikumi un Skolotāju kvalifikācijas prasību apraksts. Skolotāju un palīgu 

sertificēšana mudina skolotājus un atbalsta speciālistus paaugstināt atbildību par mācību 

rezultātiem un profesionālo izaugsmi, uzlabot savu kvalifikāciju un profesionālo izaugsmi, 

piemēram, iegūt kvalifikāciju un praktiskās kvalifikācijas kategoriju. 

Kopš 2010. gada studentiem, kuri sāk apgūt pedagoģiju, jāizpilda motivācijas tests, kas palīdz 

atlasīt visvairāk motivētos studentus. Nākamie pedagogi, kuriem ir vislabākie sasniegumi, 

saņem stimulu – papildu mērķstipendiju.  

Ir ieviesta skolotāju vērtēšanas sistēma. Skolotāju vērtēšanas noteikumos ir noteiktas četras 

skolotāju kvalifikācijas kategorijas: 

• skolotājs, 

• vecākais skolotājs,  

• skolotājs metodiķis,  

• skolotājs speciālists.  
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Mācību gada laikā skolotājiem Lietuvā jāparedz 5 dienas savu prasmju uzlabošanai. Skolotāji 

var paaugstināt savu kvalifikāciju: 

• valsts vai vietējos izglītības attīstības centros, 

• reģionālajos izglītības centros, kas darbojas katrā pašvaldībā, 

• izglītības centros, kas izveidoti pie universitātēm, 

• dažādās privātās iestādēs. 

Mācību procesam jānodrošina atbilstība starp skolotāja, izglītības iestādes un valsts 

vajadzībām (Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas koncepcija (2012)). 

 

IZGLĪTĪBA UTENAS RAJONĀ 

Utenas rajons 

Iedzīvotāju skaits ~ 40,000, pilsētu iedzīvotāji – 67%, tautības: lietuvieši – 96,1%, krievi – 2,5%, 

citi – 1,4%, iedzīvotāji darbspējas vecumā – 62%, skolēni lauku skolās – 11,6%, vairāk nekā 

tūkstotis skolēnu uz skolu dodas ar transportu. 

Izglītības iestādes 

Pirmsskolas – 6, pirmsskolas skolās – 2, sākumskola – 1, proģimnāzijas – 4, pamatskolas – 3, 

ģimnāzijas – 4, speciālās izglītības skola – 1, multifunkcionāls centrs – 1, neformālās izglītības 

skolas – 4, izglītības atbalsta grupas – 2. 

 

Skolēnu skaita izmaiņas skolās 

2009. gadā skolēnu skaits bija 6455, 2010. g. – 6048, 2011. g. – 5637, 2012. g. – 4961, 2013. 

g. – 4607, 2014. g. – 4357, 2015. g. – 4191, 2016. g. – 4022. 

Skolotāju skaita izmaiņas 

2009. gadā skolotāju skaits bija 890, 2010. g. – 876, 2011. g. – 865, 2012. g. – 817, 2013. g. – 

778, 2014. g. – 754, 2015. g. – 714, 2016. g. – 697. 

Skolotāju skaits skolās pa vecuma grupām 
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Jaunāki par 25 gadiem – 1, 25–29 – 12, 30–34 – 15, 35–39 – 37, 40–44 – 72, 45–49 – 97, 50–

54 – 108, 54–59 – 99, 60–64 – 34, 65 gadi un vecāki – 3. 

Skolēnu skaits uz skolotāju 

2009. gadā skolēnu skaits uz skolotāju bija 10,8, 2010. g. – 10,7, 2011. g. – 10,4, 

2012. g. – 10,2, 2013. g. – 9,8, 2014. g. – 9,6, 2015. g. – 9,5, 2016. g. – 8,9. 

Skolēnu skaits neformālās izglītības skolās 

Mūzikas skola – 259 skolēni, mākslas skola – 124, bērnu un jauniešu rekreācijas centrs – 243, 

multifunkcionālais sporta centrs – 545. 

 

Izglītībai atvēlētie pašvaldības budžeta līdzekļi (%) 

2009. g. – 49,7%, 2010. g. – 52,7%, 2011. g. – 49,3%, 2012. g. – 47,5%, 2013. g. – 46,6%, 

2014. g. – 45,4%, 2015. g. – 44%, 2016. g. – 47%. 

 

 

Avoti: 

▪ https://www.classbase.com/countries/Lithuania/Education-System 

▪ https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Lithuania 

▪ https://educationpolicytalk.com/2013/05/01/the-unending-lithuanian-educational-

reforms-restructuring-of-schools/  

▪ https://www.european-agency.org/sites/default/files/education_lithuania.pdf  

▪ https://www.slideshare.net/baustas/the-system-of-education-in-lithuania  

▪ http://www.lithuaniaeducation.info/Education-System/Lithuanian-Education-

Structure.html  

▪ http://slideplayer.com/slide/1732019/ 

▪ http://oecdeducationtoday.blogspot.lt/2017/05/how-to-surf-new-wave-of-

globalisation.html 

▪ http://www.nmva.smm.lt/vadovu-vertinimas/mokytoju-atestacija/ 

https://www.classbase.com/countries/Lithuania/Education-System
https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Lithuania
https://educationpolicytalk.com/2013/05/01/the-unending-lithuanian-educational-reforms-restructuring-of-schools/
https://educationpolicytalk.com/2013/05/01/the-unending-lithuanian-educational-reforms-restructuring-of-schools/
https://www.european-agency.org/sites/default/files/education_lithuania.pdf
https://www.slideshare.net/baustas/the-system-of-education-in-lithuania
http://www.lithuaniaeducation.info/Education-System/Lithuanian-Education-Structure.html
http://www.lithuaniaeducation.info/Education-System/Lithuanian-Education-Structure.html
http://slideplayer.com/slide/1732019/
http://oecdeducationtoday.blogspot.lt/2017/05/how-to-surf-new-wave-of-globalisation.html
http://oecdeducationtoday.blogspot.lt/2017/05/how-to-surf-new-wave-of-globalisation.html
http://www.nmva.smm.lt/vadovu-vertinimas/mokytoju-atestacija/
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Mācību vizītes laikā Lietuvā apmeklētās skolas un izglītības iestādes 

• Utenas izglītības centrs, Maironio str. 12, Utena, LT-28143,  

https://www.usc.utena.lm.lt/ 

• Utenas bērnudārzs “Želmenėlis“, Sėlių str. 22, Utena, LT-28202, 

https://www.zelmenelis.utena.lm.lt/ 

• Utenas bērnudārzs “Gandrelis”, Vaižganto g. 38, Utena, LT-28196, 

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/ 

• Utenas Vyturiai proģimnāzija, Sėlių str., Utena, LT-28203,  

https://vyturiai.utena.lm.lt/ 

• Utenas Aukštakalnis proģimnāzija, Taikos str. 44, Utena, LT- 28157, 

https://www.aukstakalnis.utena.lm.lt/ 

• Molētu proģimnāzija, Jaunimo str. 1, Molėtai, LT-33127, 

https://www.progimnazija.moletai.lm.lt/ 

• Molētu ģimnāzija, Jaunimo str. 5, Molėtai, LT-33127,  

http://www.gimnazija.moletai.lt/ 

• Utenas Dauniškis ģimnāzija, Vaižganto g. 48, Utena, LT-28185, 

https://www.dauniskis.utena.lm.lt/ 

• Utenas Ādolfa Šapoka ģimnāzija, Paupio str. 1, Utena, LT-28140,  

https://asg.utena.lm.lt/

https://www.usc.utena.lm.lt/
https://www.zelmenelis.utena.lm.lt/
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/
https://vyturiai.utena.lm.lt/
https://www.aukstakalnis.utena.lm.lt/
https://www.progimnazija.moletai.lm.lt/
http://www.gimnazija.moletai.lt/
https://www.dauniskis.utena.lm.lt/
https://asg.utena.lm.lt/
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1. Mācīšana un mācīšanās projekta realizācijas gaitā 

2. Savstarpējā pedagoģiskā novērošana –  

efektīva profesionālās pilnveides metode 

 

1. MĀCĪŠANA UN MĀCĪŠANĀS PROJEKTA REALIZĀCIJAS GAITĀ 

2. SAVSTARPĒJĀ PEDAGOĢISKĀ NOVĒROŠANA – EFEKTĪVA 

PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES METODE 

 

Skola/Norises vieta:  Utena Vyturiai proģimnāzija 

Sėlių iela, Utena, LT-28203, Lietuva 

Mājaslapa: https://vyturiai.utena.lm.lt/ 

vyturiupm@vyturiai.utena.lm.lt 

Direktore: Edita Kadūnienė 

Skolas veids:  Proģimnāzija 

Skolēnu vecuma grupa: 7–15 

Apstākļi 

 

• Skolēnu skaits: 370 

• Skolotāju skaits: 40 

• Dibināšanas gads: 1976 

 

Pētījuma detaļas 

1. Mācīšana un mācīšanās projekta realizācijas gaitā: vietējie, valsts un starptautiskie 

projekti.  

Skolotāji pastāvīgi gūst profesionālo pieredzi vietējos, valsts mēroga un starptautiskos 

projektos, kas kļuvuši par skolas ikdienas sastāvdaļu. Utena Vyturiai proģimnāzija ir piedalījusies 

dažādos projektos vairākus gadu desmitus. Projektos regulāri piedalās aptuveni 60–80% skolas 

mācību procesa dalībnieku. Visi projekti ir lielisks veids, kā mudināt skolēnus un skolotājus 

kopīgi strādāt, padziļināt lietuviešu valodas zināšanas, mācīties svešvalodas un gūt plašākas 

zināšanas par cittautu kultūrām un sociālo integrāciju. Projekti palīdz skolēniem iemācīties 

izmantot mācību laikā apgūtās zināšanas reālās dzīves situācijās. Projektu gaitā skolēni iemācās 

https://vyturiai.utena.lm.lt/
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2. Savstarpējā pedagoģiskā novērošana –  

efektīva profesionālās pilnveides metode 

labāk sadarboties, kritiski spriest, publiski uzstāties un komunicēt. Šādi projekti veicina toleranci 

pret citām kultūrām un cieņu pret atšķirīgiem uzskatiem. Tie nodrošina iespēju dalīties domās 

ar citiem pedagogiem un pārbaudīt mācību metožu efektivitāti. 

Daži no projektiem, kuros piedalījusies Utena Vyturiai proģimnāzija: 

• «Izmanto papīru – iestādi koku» (valsts mēroga projekta «Mēs veidojam mūsu 

republiku» daļa, 2013–2014) https://www.youtube.com/watch?v=SdO52GgEjqk,  

• «Kopā par sabalansētu attīstību» (starptautisks daudzpusējs «Comenius» projekts, 

2007–2009) 

• «Mēs visi esam ieradušies no kaut kurienes» (starptautisks daudzpusējs 

«Comenius» projekts, 2010–2012) 

• «Valodas, kultūras un zaļāka nākotne vieno cilvēkus» (starptautisks daudzpusējs 

«Comenius» projekts, 2013–2015) 

• «Jūsu vēsture ir mūsu vēsture» (starptautisks daudzpusējs «Erasmus+ KA2» 

projekts, 2016–2018) 

• «Kraukļi» (valsts projekts, kurā tika attīstītas sociālas, ekoloģiskas un rakstpratības 

prasmes, 2016) 

• «110. gadadiena kopš Astridas Lindgrēnes dzimšanas» (skolas projekts, kurā 

iesaistījās liela daļa skolas, 2017) 

• «Laimīgs ūdens – laimīgi cilvēki» (valsts mēroga projekts, 2017) 

 

    2. Savstarpējā pedagoģiskā novērošana – efektīva profesionālās pilnveides metode.  

Skolas pedagogi uzskata, ka pedagoģiskā novērošana kā pastāvīgas kvalifikācijas 

paaugstināšanas metode ir viena no labākajām, jo tā ir efektīva laika un izmaksu ziņā, kā arī ļoti 

produktīva. Viena no lielākajām priekšrocībām ir tā, ka tā nodrošina efektīvus profesionālās 

izaugsmes veidus gan novērotājam, gan novērojamajam, jo šī profesionālās pilnveides forma 

rada ieteikumus, kā uzlabot darba metodes, kā arī iespējas dalīties ar veiksmīgām mācīšanas 

pieejām, apvienojot gan teorētisko, gan praktisko pusi. 

Skolā ir izstrādāta efektīva stundu vērošana kā daļa no pastāvīgas kvalifikācijas paaugstināšanas 

sistēmas. Katru gadu skolas vadība un skolotāji apspriež stundu vērošanas biežumu un 

https://www.youtube.com/watch?v=SdO52GgEjqk
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1. Mācīšana un mācīšanās projekta realizācijas gaitā 

2. Savstarpējā pedagoģiskā novērošana –  

efektīva profesionālās pilnveides metode 

vērojamo stundu skaitu. Skolas vadība novēro 2–3 katra skolotāja vadītās stundas gadā. 

Skolotāji paši var izvēlēties, kuras kolēģu stundas apmeklēt. Parasti skolotāji gadā novēro 2–4 

stundas skolā vai ārpus tās. Novērojumi stundās tiek apspriesti metodiskajās komisijās. Reizēm 

tiek novērotas stundas noteiktās klasēs (ja ir kādas īpašas problēmas mācīšanā vai skolēnu 

uzvedībā). Šādos gadījumos diskusija par stundās novēroto notiek starp šo klašu skolotājiem. 

Skolas pedagogu praksē pierādījies arī tas, ka viens no veidiem, kurā savstarpējā novērošana 

var būt ļoti efektīva, ir, kad skolotāji gūst jaunas iemaņas vai idejas kursos, konferencēs vai 

semināros un pēc tam demonstrē šīs jaunās metodes saviem kolēģiem klasē. 

Savstarpējās novērošanas prakse skolā rāda, ka stundu/nodarbību novērošana visveiksmīgākā 

ir tajos gadījumos, kad skolotājs un novērotājs darbojas kopā un apspriež mācīšanas veidu. Lai 

padarītu novērošanas procesu efektīvu, skolas pedagogi izmanto šādas tā sastāvdaļas:  

Pārskats. Īss darba plāna pārskats ar uzmanības pievēršanu galvenajam novērošanas aspektam. 

Novērošana. 

Apspriešana. Tūlītēja novērošanas apspriešana, skolotāja piezīmes un komentāri. 

Apsvēršana. Apsvēršana, kā novērotājs var izmantot iegūto informāciju. 

Skolā ir stundu novērošanas veidlapa, kuru novērotāji aizpilda un apspriež ar skolotāju, kura 

stunda tikusi novērota.  
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Utenas Izglītības centra loma pastāvīgā skolu vadītāju un skolotāju 

profesionālajā attīstībā 

 

UTENAS IZGLĪTĪBAS CENTRA LOMA PASTĀVĪGĀ SKOLU VADĪTĀJU UN 

SKOLOTĀJU PROFESIONĀLAJĀ ATTĪSTĪBĀ 

 

Iestādes 

nosaukums/Norises vieta  

Utenas Izglītības centrs 

Maironio iela 12, Utena LT - 28143 

Mājaslapa: www.usc.utena.lm.lt  

usc@usc.utena.lm.lt 

Direktore Vitalija Bujanauskienė 

Iestādes veids:  Izglītības centrs 

Apmācāmo vecuma grupa Pieugušie 

Apstākļi • Darbinieku skaits: 7 

• Dibināšanas gads : 2007. 

 

Pētījuma detaļas 

Utenas Izglītības centra loma pastāvīgā reģiona skolotāju profesionālajā attīstībā 

Utenas Izglītības centrs (UIC) ir akreditēta iestāde, kas piedāvā pieaugušo neformālās izglītības 

pakalpojumus. Centra darbiniekiem ir 10 gadu pieredze pieaugušo izglītības jomā. Lielākā daļa 

centra apmācāmo ir pedagogi, kuri strādā reģiona izglītības iestādēs. Centra komanda strādā 

arī ar citām pieaugušo apmācāmo grupām, kas vēlas apgūt zināšanas kādā atsevišķā jomā. UIC 

komanda pēta pieaugušo mācīšanās vajadzības. Pēc rūpīgas pētījumu rezultātu analīzes 

darbinieki sagatavo gada un mēneša programmas viņu apmācībai, nepārtraucot darbu. UIC 

komanda cieši sadarbojas ar Utenas rajona pedagogiem un koordinē 25 priekšmetu skolotāju 

metodisko grupu darbu (piem., direktori, direktoru vietnieki, fizikas, matemātikas, vēsures u.c. 

skolotāji). Katru gadu priekšmetu skolotāji un UIC metodiķi sagatavo nodarbību plānu katrai 

metodiskajai grupai. Tas attiecas uz noteiktiem jautājumiem, kas saistīti ar šādiem tematiem: 

http://www.usc.utena.lm.lt/
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Utenas Izglītības centra loma pastāvīgā skolu vadītāju un skolotāju 

profesionālajā attīstībā 

"Pieredzes apmaiņa", "Inovāciju analīze", "Kvalifikācijas paaugstināšana", "Aktuālu uzdevumu 

un problēmu risināšana", "Konkursu, svētku, izstāžu organizēšana". 

Utenas rajona bibliotekāri patiesi tic, ka mūsdienu skolas bibliotēka nav tikai darba vieta, kurā 

saņemt un izplatīt mācību materiālus un darboties ar grāmatu fondiem. Katra bibliotēka cenšas 

kļūt par pievilcīgu informācijas un kultūras centru, veidojot un uzturot konstruktīvas attiecības 

ar partneriem un ierosinot un organizējot aktivitātes ar dažādiem vietējās sabiedrības 

pārstāvjiem. Utenas rajona izglītības iestāžu bibliotekāri kopā darbojas metodiskajā grupā, lai 

paaugstinātu profesionālās spējas. Tas tiek sasniegts, daloties pieredzē un iesaistoties dažādos 

kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos. Katru gadu bibliotekāru metodiskā grupa sagatavo 

pasākumu plānu. Grupas dalībnieki ir ļoti aktīvi. Metodiskās grupas vadītāja ir V. Gudelienė, 

Utenas A. Šapoka ģimnāzijas bibliotekāre. Viņa aktīvi un radoši strādā ne tikai savā ģimnāzijā, 

bet atklāti dalās ar idejām arī vietējās pašvaldības un valsts līmenī. V. Gudelienė ir bijusi rajona 

bibliotēkas metodiskās grupas vadītāja vairākus gadus. Viņa spēj iedvesmot un motivēt visu 

bibliotekāru pulku, rosināt aktivitātes un dalīties pieredzē. 
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Skolotāju galvenās uzmanības pievēršana mācību telpu uzlabošanai, lai 

nodrošinātu to labu piemērotību bērnu attīstībai un mācībām  

 

 

1. SKOLOTĀJU GALVENĀS UZMANĪBAS PIEVĒRŠANA MĀCĪBU TELPU 

UZLABOŠANAI, LAI NODROŠINĀTU TO LABU PIEMĒROTĪBU BĒRNU 

ATTĪSTĪBAI UN MĀCĪBĀM  

2. PĀRSKATS PAR SVINĪBĀM, SVĒTKIEM UN PASĀKUMIEM 

 

Skola/Norises vieta:  

 

Utenas pirmsskolas izglītības iestāde "Želmenėlis" 

Sėlių iela. 22, Utena, LT-28202, Lietuva 

Mājaslapa: https://www.zelmenelis.utena.lm.lt/ 

direktore@zelmenelis.utena.lm.lt 

Direktore Sigita Balčiūnienė 

Skolas veids:  Pirmsskolas izglītības iestāde 

Bērnu vecuma grupa: 1–7 

Apstākļi 

 

• Bērnu skaits: 210 

• Darbinieku skaits: 48 

• Grupu skaits: 12 

• Bērnu skaits grupā: 16–20  

 

Pētījuma detaļas 

 

1. Skolotāju galvenās uzmanības pievēršana mācību telpu uzlabošanai, lai nodrošinātu to labu 

piemērotību bērnu attīstībai un mācībām  

https://www.zelmenelis.utena.lm.lt/
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Skolotāju galvenās uzmanības pievēršana mācību telpu uzlabošanai, lai 

nodrošinātu to labu piemērotību bērnu attīstībai un mācībām  

 

  

Bērnudārzā ir uzlabota pirmsskolas izglītības programmas kvalitāte, sekojot rekomendācijām, 

kas izteiktas publikācijās "Pirmsskolas vecuma bērnu mācību sasniegumu apraksts" un 

"Metodiskās rekomendācijas pirmsskolas izglītības satura sagatavošanai", kas sagatavotas 

projekta "Pirmsskolas izglītības attīstība" ietvaros. Kā norādīts šajos dokumentos, mūsdienās 

bērnudārzs nav tikai socializācijas iestāde, bet arī izglītojoša vide.  

 

Bērnudārza darbinieki, bērnu vecāki, citi partneri un brīvprātīgie palīgi ir radījuši jaunas, 

atbilstošas izglītības iestādes telpas (rotaļu grupas, guļamistabas, ģērbtuves, tualetes, 

ēdamistabas, gaiteņi un kāpņutelpas) un ārtelpu mācību zonas, kas ir radošas, ērtas, 

funkcionālas un veicina bērnu aktivitāti. Šī izglītības vide palīdz atklāt bērnu spējas un veicināt 

mācīšanos caur izpēti un eksperimentēšanu. 

(https://drive.google.com/open?id=0B5pIEa6ULFZbSEtZcGpnUmVvVjg ). 

 

2. Kvalitatīvas svinības, svētki un pasākumi 

Gads bērnudārzā ir pilns dažādām svinībām, svētkiem un pasākumiem. Galvenais princips ir 

nodrošināt, lai tie būtu jēgpilni un vienkārši. Tie caurvij visu gadu, iezīmējot gadalaiku maiņu 

un tradicionālos valsts mēroga svētkus. Dažās svinībās piedalās vecāki, bet citās bērni un 

skolotāji. 

https://www.youtube.com/channel/UCoTnD8SaN5yKxUjkfSg5ODQ/videos?view_as=subscribe

r&shelf_id=0&view=0&sort=dd ). 

Vieni no ikgadējiem svētkiem, kuri Lietuvā tiek reti atzīmēti, taču ir tradicionāli un iemīļoti 

bērnudārzā un pilsētā, ir Svētā Martina diena, kas bērnudārzā pārdēvēta par Kazu svētkiem.

https://drive.google.com/open?id=0B5pIEa6ULFZbSEtZcGpnUmVvVjg
https://www.youtube.com/channel/UCoTnD8SaN5yKxUjkfSg5ODQ/videos?view_as=subscriber&shelf_id=0&view=0&sort=dd
https://www.youtube.com/channel/UCoTnD8SaN5yKxUjkfSg5ODQ/videos?view_as=subscriber&shelf_id=0&view=0&sort=dd
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Radošas metodes, kas paaugstina mācību procesa standartus 

 

 

1. RADOŠAS METODES, KAS PAAUGSTINA MĀCĪBU PROCESA 

STANDARTUS. 

2. SKOLOTĀJU SAVSTARPĒJA DALĪŠANĀS AR IDEJĀM UN PIEREDZI – 

VIENS NO EFEKTĪVĀKAJIEM PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS 

PAAUGSTINĀŠANAS VEIDIEM. 

 

Skola/Norises vieta  Molētu ģimnāzija  

Jaunimo iela 5, Molēti, LT – 33127 

Mājaslapa: http://www.gimnazija.moletai.lt/ 

info@gimnazija.moletai.lt 

Direktore Rimutė Guobienė 

Skolas veids:  Ģimnāzija 

Vecuma grupa 15–18  

Apstākļi • Skolēnu skaits: 412 

• Skolotāju skaits: 44 

• Dibināšanas gads: 1980. 

Pētījuma detaļas  

 

1. Radošas metodes, kas paaugstina mācību procesa 

standartus. Projektā iesaistītās integrētās klases. 

 

Molētu ģimnāzija jau sen piedalās dažādos projektos, kas saistīti 

ar atšķirīgu priekšmetu apvienošanu. Tas palīdz vienā stundā 

iegūtās zināšanas un prasmes pārnest un adaptēt cita priekšmeta 

stundā, izpētīt saiknes starp priekšmetiem un uzzināt, kā 

zināšanas un prasmes izmantojamas dzīvē. 

Lai veicinātu skolotāju profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanu, skola atbalsta ciešu sadarbību starp skolotājiem, 

http://www.gimnazija.moletai.lt/
mailto:info@gimnazija.moletai.lt
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Radošas metodes, kas paaugstina mācību procesa standartus 

 

mācību satura izpēti, inovatīvas idejas un to veiksmīgu ieviešanu. 

Skola uzskata, ka integrētās stundas ir efektīvs mācību veids, kas 

veicina komunikāciju starp skolēniem stundas laikā, mazina 

spriedzi un motivē skolēnus būt aktīvākiem mācību procesā. Skat. 

1. pielikumu ar stundas plānu apvienotajām bioloģijas un vācu 

valodas nodarbībām. 

2. Skolotāju savstarpēja dalīšanās ar idejām un pieredzi – 

viens no efektīvākajiem profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanas veidiem.  

Metodisko dienu organizēšanā Molētu ģimnāzija sadarbojas ar 

Molētu izglītības centru. 2017. gada 30. oktobrī notika metodiskā 

diena "Izglītība personības izaugsmei". Šīs metodiskās dienas 

mērķis bija dalīties ar Molētu regiona skolotāju labāko pieredzi 

skolēnu mācīšanā saistībā ar personības izaugsmi, pašapziņas 

veicināšanu un patstāvīgu mācīšanos. Lektori piedāvāja 

profesionālas metodes saistībā ar pašvērtējumu, atzīmēm, 

individuālo izaugsmi, savstarpējās palīdzības pieredzi un grupu 

darbu. Viņi iztirzāja arī netradicionālās izglītības ietekmi uz 

skolēnu sekmēm, skolās notikušās adaptācijas un dubultnieku 

dienas. Tika arī analizēta skolotāja, klases audzinātāja, karjeras 

izaugsmes speciālista un psihologa loma un ietekme uz skolēnu 

motivāciju un mācību, sociālajiem un kultūras sasniegumiem. 

(Skat 2. pielikumu.) 
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Pielikums Nr. 1 

Bioloģijas un vācu valodas integrēto mācību pieredze Gētes institūta projektā “Priekšmeta un 

vācu valodas integrētās mācības Lietuvas skolās”  

                   

Svešvalodas un kāda dabaszinību priekšmeta apvienota mācīšana ir efektīva kombinācija, lai 

mācītu abus priekšmetus skolēniem visā pasaulē. Lietuvā atšķirīgu priekšmetu un vācu valodas 

apvienotās mācību programmas tiek realizētas gan atsevišķās stundās, gan ilgtermiņa mācību 

moduļos. 

Sākot ar 2016. gadu vācu valodas skolotājs, bioloģijas skolotājs un vienpadsmit pirmā kursa 

skolēni no Molētu ģimnāzijas ir piedalījušies Gētes institūta vadītā starptautiskā projektā CLILIG 

@ LITAUEN. Projekta mērķis ir mācīt dabaszinības ar vācu valodas palīdzību. Aktīvas uz 

priekšmetu orientētas valodas mācīšanaas metodes sniedz jaunu izpratni svešvalodu apguvē. 

Svešvalodas un kāda dabaszinību priekšmeta apvienota mācīšana palīdz attīstīt skolēnu spējas 

sadarboties, paplašināt redzesloku, kritisko domāšanu un radošumu. 

Bilingvālos moduļus realizējošie skolotāji ir apgādāti ar “EcoLabBox” – īstu mobilo laboratoriju, 

lai veiktu ūdens, zemes un gaisa izpēti. Šo integrēto stundu laikā skolēni veic eksperimentus, 

kas sniedz zināšanas par augiem un dzīvniekiem to dabiskajā dzīves vidē, un apraksta savu 

pieredzi vācu valodā.  

Ieguvumi no integrētā moduļa “Vācu valoda un eksperimentālā bioloģija” realizācijas:  

1. Apvienotās nodarbības palīdz skolēniem pilnveidot zināšanas divos priekšmetos. 

2. Skolotājiem ir iespēja strādāt inovatīvi un pilnveidot viņu pašu mācīšanas prasmes. 

3. Eksperimentu pārpilnība, kas ļauj teoriju saistīt ar praksi. 
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4. Skolēniem netiek liktas atzīmes, viņi jūt lielāku motivāciju mācīties un 

koncentrējas uz pastāvīgu pilnveidošanos. 

 Gan skolēnu, gan skolotāju ieguvumi no integrētā moduļa: 

1. Tas ir stimuls skolotājiem, jo viņiem jāizstrādā savs mācību plāns un jāatlasa mācību 

materiāli. 

2. Tas ir laikietilpīgi, taču sniedz lielu gandarījumu, jo skolēniem stundas patīk. 

3. Tiek izmantotas daudzas dažādas mācību metodes un paņēmieni. 

4. Skolēni mācās arī netradicionālā vide (Viļņas universitātes Bioloģijas zinātņu centrs, 

Kairēnu botāniskais dārzs). 

5. Notiek sadarbība ar pasniedzējiem no Viļņas universitātes un Vītauta Lielā 

universitātes. 

 

           Stundas plāns “Šūnu ģenētiskā informācija. Interesanti fakti” 

1. Ievads.  

Pēc video https://www.youtube.com/watch?v=80QkERGziJg noskatīšanās un attēlu 

aplūkošanas skolēni izvēlas stundas tematu un uzdevumus. 

 

2. Stundas uzdevumi. 

2.1 Izmantojot mikroskopu, novērot sīpola šūnas hromosomas noteiktā dalīšanās fāzē. 

Nofotografēt tās ar viedtālruni. 

2.2 Ar interaktīvo rīku palīdzību apgūt ķermeņa daļu nosaukumus vācu valodā un būt gataviem 

izstāstīt, kādas pazīmes ir mantotas no vecākiem. 

2.3 Veikt izpēti, atrast dažādu augu DNS un atbildēt uz jautājumiem. 

3.  Praktiskais darbs. 

3.1. Skolēni apskata šūnas sīpola saknes galā; viņi fotografē noteiktas sīpola saknes dalīšanās 

fāzes. 

https://www.youtube.com/watch?v=80QkERGziJg
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3.2. Kopīgi darbojoties un dziedot, skolēni apgūst ķermeņa daļu nosaukumus vācu valodā. 

Viņi gatavojas runāt par mantotām pazīmēm, izmantojot aktīvo vārdu krājumu.  

https://www.youtube.com/watch?v=iCqA7E36bs0 

http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Koerperteile_01a.htm 

https://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Koerperteile_05k.htm 

 

3.3.  Praktiskais darbs – noslēpumainie atklājumi laboratorijā.  

Sagatavošanās. 

 Īss video: https://www.youtube.com/watch?v=2tCxMH1ijpo&t=209s 

 Darba uzdevumu lapas  

Secība: 

1) Ielikt izvēlētu augli (pusi banāna, kivi, zemeni vai tomātu) plastmasas maisiņā un spaidīt 4 

vai 5 minūtes. 

2) Sagatavot plastmasas traukā dispersijas šķīdumu (1 ēdamkarote trauku mazgājamā 

līdzekļa, 2 šķipsnas sāls un 4 ēdamkarotes ūdens). Kārtīgi samaisīt. Pievienot 2 

ēdamkarotes biezeņa no plastmasas maisiņa. Aptuveni 2–3 minūtes kratot sajaukt. 

3) Izfiltrēt maisījumu caur sietu un filtrpapīru citā plastmasas traukā. 

4) Iegūt DNS. Trešajā plastmasas traukā ieliet 2 ēdamkarotes izfiltrētā šķidruma. Lēnām, lai 

nesajauktos, ieliet traukā 2 ēdamkarotes spirta, lai tas veidotu slāni virs filtrētā šķidruma 

ar izšķīdušajām šūnām. 

5) Abu slāņu saskares vietā (ne dziļāk par 1–2 milimetriem) ielikt koka irbulīti. Uzmanīgi 

maisot, savākt uz irbulīša baltas šķiedras. 

https://www.youtube.com/watch?v=iCqA7E36bs0
http://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Koerperteile_01a.htm
https://www.allgemeinbildung.ch/fach=deu/Koerperteile_05k.htm
https://www.youtube.com/watch?v=2tCxMH1ijpo&t=209s


SKOLA, KAS MĀCĀS 154 

   
 
 
 

 
 

Radošas metodes, kas paaugstina mācību procesa standartus 

 

 

3.4. Praktiskā darba analīze (grupās) 

1. Kāpēc augli vajadzēja samīcīt, nevis vienkārši nogriezt gabaliņu un apliet ar šķīdumu? 

2. A) Kas šajā gadījumā bija mazgāšanas līdzeklis? 

B) Kāda bija tā funkcija? 

3. Kāpēc spirta slānis paliek virs šķidruma? 

 3.5. Stundas rezultātu apkopojums 

 

Šo materiālu sagatavojuši vācu valodas un bioloģijas skolotāji  

P.S. Vācu valodas un bioloģijas skolotāji piedalījās Gētes institūta organizētās speciālistu 

sanāksmēs, lai apspriestu Lietuvas izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātās priekšmetu un 

valodu integrētās apmācības programmas vadlīnijas. 
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Pielikums Nr. 2 

METODISKĀ DIENA 

 “PRIEKŠPLĀNĀ – SKOLĒNU INDIVIDUĀLĀ IZAUGSME“  

 2017. gada 30. oktobris 

DARBA KĀRTĪBA 

Uzdevums – dalīties ar skolotāju labākajām mācību metodēm, kas palīdz paaugstināt skolēnu 

motivāciju un gūt panākumus mācību, sociālajā un kultūras jomā. 

9.30–10.00 Reģistrācija 

 

10.00–10.10 

Muzikāls sveiciens Molētu gimnāzijas skolēni 

Ievadvārdi – Mēra vietnieks 

 

10.10–10.30 

Izglītības procesa dalībnieku vienošan ās par skolēnu panākumiem un sekmēm.  

Molētu ģimnāzijas direktore 

 

10.30–11.00 

Individuālās izaugsmes kontrole Molētu ģimnāzijā.  

V. Dubauskienė, Molētu ģimnāzijas pārstāve 

 

11.00–11.10 

Integrētā mācību programma un droša vide – veids, kā palīdzēt skolēniem panākt 

individuālo izaugsmi un atbrīvot radošumu.  

Molētu ģimnāzijas mūzikas un teātra skolotāji  

 

 

11.10–11.20 

Individuālā izaugsme no skolēna viedokļa.  

 Molētu ģimnāzijas psihologs 

 

11.20–11.30 

Kas man palīdz koncentrēt uzmanību uz manu individuālo izaugsmi? 

 Molētu ģimnāzijas 3. kursa students 

 

11.30–11.40 

Bērna izaugsme un attīstība no vecāku viedokļa.  

Vecāku pārstāvis. 
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Radošas metodes, kas paaugstina mācību procesa standartus 

 

 

11.40–11.50 

Personības izaugsmes motivatori. 

Molētu ģimnāzijas sociālais pedagogs .  

 

11.50–12.00 

Pašnovērtējums – svarīga mācību procesa un skolēnu izaugsmes daļa.  

Lietuviešu valodas skolotājs metodiķis  

12.00–12.30 Kafijas pauze 

 

12.30–12.40 

Vērtēšana un pašnovērtējums un individuālā izaugsme. 

Matemātikas skolotājs, Molētu ģimnāzijas speciālists 

 

12.40–12.50 

Karjeras ceļš un individuālā izaugsme. 

Molētu gimnāzijas karjeras konsultants  

 

12.50–13.00 

Klases audzinātāja ietekme uz skolēnu izaugsmi.  

Molētu ģimnāzijas fizkultūras skolotājs metodiķis  

 

13.00–13.10 

Digitālās vērtēšanas instrumenti.  

Molētu ģimnāzijas IT skolotājs metodiķis  

 

13.10–13.20 

Mūsdienīgu mācību metožu ietekme uz skolēnu izaugsmi. 

Molētu ģimnāzijas fizikas skolotājs metodiķis 

 

13.20–13.30 

Mūsdienīga izglītība un individuālā izaugsme.  

Molētu ģimnāzijas bioloģijas skolotājs speciālists 

 

13.30–13.40 

Alternatīva skolēnu sasniegumu vērtēšanas: Almanahs “Caur iztēles logu”.  

Molētu ģimnāzijas lietuviešu valodas skolotājs metodiķis, lietuviešu valodas 

vecākais skolotājs 

 

13.40–13.50 

Kopējas mācības Viļņas Ģedimina tehniskās universitātes klasē un individuālā 

izaugsme.  

Molētu ģimnāzijas ķīmijas skolotājs metodiķis 
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Radošas metodes, kas paaugstina mācību procesa standartus 

 

 

13.50–14.00 

Netradicionālas mācību vides ietekme uz skolēnu izaugsmi. 

Molētu ģimnāzijas vēstures skolotājs metodiķis 

 

14.00–14.10 

Mācīšanas metodes un skolēnu individuālā izaugsme.  

Molētu ģimnāzijas matemātikas skolotājs metodiķis  

 

14.10–14.20 

Mēs meklējām, atradām un pieaugām… (Brīvprātīgā darba pieredze). 

Veselības aizsardzības speciālists 

 

14.20–14.30 

Kopējas mācības fiziskajā kultūrā un skolēnu individuālā izaugsme. 

Vecākais fiziskās kultūras skolotājs  

14.30–15.00 Apspriešana.  
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Profesionāla pieeja bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem, kuriem 

nepieciešams atbalsts sociālo un fizisko iemaņu attīstībā 

 

 

1. PROFESIONĀLA PIEEJA BĒRNIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM UN 

BĒRNIEM, KURIEM NEPIECIEŠAMS ATBALSTS SOCIĀLO UN FIZISKO 

IEMAŅU ATTĪSTĪBĀ 

2. PASTĀVĪGA KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA, SADARBOJOTIES AR 

CITIEM IZGLĪTĪBAS DARBINIEKIEM 

 

Skola/Norises vieta:  

 

Utenas pirmsskolas izglītības iestāde “Gandrelis” 

Vaižganto iela, Utena, LT-28196, Lietuva 

Mājaslapa: https://www.gandrelis.utena.lm.lt/about-us  

gandreliomd@gandrelis.utena.lm.lt 

Direktore: Diana Kraujalienė  

Skolas veids:  Pirmsskolas izglītības iestāde 

Bērnu vecuma grupa: 1–7 

Apstākļi 

 

• Bērnu skaits: 160 

• Bērnu skaits ar īpašām vajadzībām: 63 

• Skolotāju skaits: 25  

• Grupu skaits: 10 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/about-us
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Profesionāla pieeja bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem, kuriem 

nepieciešams atbalsts sociālo un fizisko iemaņu attīstībā 

 

Pētījuma detaļas 

1. Profesionāla pieeja bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem, kuriem nepieciešams 

atbalsts sociālo un fizisko iemaņu attīstībā 

 

              

 

Utenas pirmsskolas izglītības iestāde “Gandrelis” ir sasniegusi daudzu gadu laikā nosprausto 

mērķi: nodrošināt bērniem, tajā skaitā bērniem ar īpašām vajadzībām, kvalitatīvu izglītību, 

piemērojot atbilstošas izglītības programmas. Pirmsskolas izglītības programmu saturs atbilst 

bērnu vajadzībām un vecāku cerībām. Tiek izmantotas mūsdienīgas speciālas sociālā atbalsta 

programmas bērniem, viņu ģimenēm un riska ģimenēm. Bērniem ar īpašām vajadzībām 

bērnudārzā ir radīta droša un funkcionāla vide. Augsti kvalificēti skolotāji, bērnu aprūpes 

speciālisti un mediķi strādā saskaņotā komandā un cieši sadarbojas ar visiem partneriem.  

Bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm tiek organizētas sociālo iemaņu attīstības un 

sporta aktivitātes. 

 

Pasākumi: 

1. Kūku diena, ko organizē skolas kolektīvs, lai vāktu līdzekļus bēniem invalīdiem:  

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/238-pyragu-diena-2016 

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/327-pyragu-diena-2017; 

2. Tradicionāli svinamā Tolerances diena: https://www.gandrelis.utena.lm.lt/330-

tolerancijos-diena-2017; 

3. Katru pavasari vecāki palīdz bērniem labiekārtot bērnudārzu : 

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/181-graziname-darzelio-teritorija-2016; 

4. Diena bez mašīnas, kas tradicionāli tiek organizēta visam bērnudārza kolektīvam un 

kaimiņiem:  

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/238-pyragu-diena-2016
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/327-pyragu-diena-2017
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/330-tolerancijos-diena-2017
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/330-tolerancijos-diena-2017
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/181-graziname-darzelio-teritorija-2016
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Profesionāla pieeja bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem, kuriem 

nepieciešams atbalsts sociālo un fizisko iemaņu attīstībā 

 

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/98-judejimo-savaite-2015 

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/211-diena-be-automobilio-2016;  

5. Izglītības programma ar zirgiem bērniem invalīdiem ilgst piecus gadus: 

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/222-draugyste-su-zirgais-tesiasi-2016; 

6. Mājdzīvnieku aprūpei veltīta izglītības programma pirmsskolas vecuma bērniem un 

bērniem ar īpašām vajadzībām: https://www.gandrelis.utena.lm.lt/295-pas-

modesta-ukyje-2017; 

7. Reģionālais sporta festivāls “Aktīva ģimene” tiek organizēts četrus gadus: 

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/185-aktyvi-seima-2016 

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/290-aktyvi-seima-2017; 

8. Piedalīšanās Lietuvas paraolimpisko spēļu izglītības programmā “Jaunais sportists”, 

kas iepazīstina bērnus un viņu ģimenes ar sporta pasauli un paraolimpiskajām 

spēlēm. Jaunākā vecuma grupā mēs esam iesaistījuši bērnus izklaides pasākumos, 

cenšoties panākt pēc iespējas plašāku sociālo integrāciju bērniem ar īpašām 

vajadzībām : https://www.gandrelis.utena.lm.lt/109-jaunasis-atletas-2015  

9. Sporta svētki “Noķer Ziemassvētkus” pirmsskolas vecuma bērniem un viņu 

vecākiem, astotās klases skolēniem, Utenas rajona audžuģimenēm, ko četrus gadus 

organizē Utenas pirmsskolas izglītības iestāde “Gandrelis” un tās sociālie partneri: 

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/122-sugaukim-kaledas-2015 

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/252-sugaukim-kaledas-2016 

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/336-sugaukime-kaledas-2021 

 

2. Pastāvīga kvalifikācijas paaugstināšana, sadarbojoties ar citiem izglītības darbiniekiem 

Skolotāji dalās ar idejām ar citiem skolotājiem, izmantojot tās izglītības metožu efektivitātes 

pārbaudei. Skola ir izstrādājusi sistēmu, kas atbilst bērnu individuālajām vajadzībām, lai 

veicinātu viņu izziņas spēju, zināšanu, radošuma un veselības attīstību. Lai nodrošinātu bērniem 

un viņu vecākiem vispusēju palīdzību, sociālo atbalstu un nepieciešamos veselības aprūpes 

pakalpojumus, ir profesionāla komanda, kura sastāv no psihologa, speciālā pedagoga, 

logopēda, sociālā pedagoga, fizioterapeita un diētas ārsta. 

 

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/98-judejimo-savaite-2015
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/211-diena-be-automobilio-2016
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/222-draugyste-su-zirgais-tesiasi-2016
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/295-pas-modesta-ukyje-2017
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/295-pas-modesta-ukyje-2017
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/185-aktyvi-seima-2016
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/290-aktyvi-seima-2017
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/109-jaunasis-atletas-2015
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/122-sugaukim-kaledas-2015
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/252-sugaukim-kaledas-2016
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/336-sugaukime-kaledas-2021
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Profesionāla pieeja bērniem ar īpašām vajadzībām un bērniem, kuriem 

nepieciešams atbalsts sociālo un fizisko iemaņu attīstībā 

 

1. Speciālais pedagogs organizē apmācības Utenas pirmsskolas iestāžu pedagogiem 

par to, kā palīdzēt bērniem ar autismu adaptēties, attīstīt un paplašināt viņu 

izglītības iespējas: https://www.gandrelis.utena.lm.lt/329-pasidalinimas-patirtimi-

2017 

2. Psihologs vada kursus vecākiem par pozitīvu audzināšanu un sniedz individuālas 

konsultācijas bērniem un viņu ģimenēm dažādu problēmu gadījumā (saskarsmes, 

uzvedības problēmas, bailes u.c.), stiprina bērnu psiholoģisko noturību un motivē 

radīt vidi, kas ir droša un labvēlīga attīstībai. 

Profesionāla speciālistu komanda palīdz skolotājiem, aizbildņiem un vecākiem ar bērniem 

invalīdiem integrēties. https://www.gandrelis.utena.lm.lt/administracija/pagalbos-vaikui-

specialistai. 

 

https://www.gandrelis.utena.lm.lt/329-pasidalinimas-patirtimi-2017
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/329-pasidalinimas-patirtimi-2017
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/administracija/pagalbos-vaikui-specialistai
https://www.gandrelis.utena.lm.lt/administracija/pagalbos-vaikui-specialistai
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Nepārtraukta karjeras izglītība un tās integrācija skolas mācību 

programmā 

 

 

1. NEPĀRTRAUKTA KARJERAS IZGLĪTĪBA UN TĀS INTEGRĀCIJA SKOLAS 

MĀCĪBU PROGRAMMĀ. 

2. VEIKSMĪGAS STARPPRIEKŠMETU INTEGRĀCIJAS METODES; KĀPĒC 

STARPPRIEKŠMETU MĀCĪŠANA IR SVARĪGA. 

 

 

Skola/Norises vieta  Utenas Aukštakalnis proģimnāzija 

Taikos iela, 44, Utena LT - 28140 

Mājaslapa: https://www.asg.utena.lm.lt 

aukstakalniopm@aukstakalnis.utena.lm.lt 

Direktors: Arvydas Šilinskas 

Skolas veids:  Proģimnāzija 

Bērnu vecuma grupa: 6–15 

Apstākļi 

 

Skolēnu skaits: 782 

Skolotāju skaits: 83 

Dibināšanas gads: 1982. 

Skolā ir baseins, liela sporta zāle, etnogrāfiskais muzejs, 

“Yamaha” mūzikas skola, Utenas centrālās bibliotēkas filiāle, 

ēdnīca, divas informātikas klases.  

 

 

 

 

 

https://www.asg.utena.lm.lt/
mailto:aukstakalniopm@aukstakalnis.utena.lm.lt
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Nepārtraukta karjeras izglītība un tās integrācija skolas mācību 

programmā 

 

Pētījuma detaļas 

1. Nepārtraukta karjeras izglītība un tās integrācija skolas mācību programmā  

Karjera tiek uzskatīta par personīgās izaugsmes ceļu, mācoties visa mūža laikā, un veiksmīga 

karjera dod iespēju sabalansēt attiecības starp darbu, atpūtu un ģimeni, kā arī justies 

apmierinātam. Skolai ir pieredze, piedāvājot veiksmīgu karjeras izglītību pēdējos piecus gadus, 

un tai ir svarīga loma jaunu cilvēku karjeras attīstības atbalstīšanā. Skolā ir cilvēks, kurš atbild 

par karjeras izglītības organizēšanu, informācijas nodrošināšanu par profesionālo izglītību un 

profesionālās konsultēšanas pieejamību. Karjeras izglītību koordinējošais skolotājs apguva 

karjeras izglītības iemaņas nacionālajā projektā "Karjeras izglītības izveidošana, tās integrācija 

un attīstība vispārējās izglītības un profesionālās apmācības iestādēs" (Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-

01-002), kas norisinājās no 2012. līdz 2014. gadam. 

Katru gadu, lai nodrošinātu nepārtrauktu karjeras izglītības procesu, tiek rīkotas karjeras 

izglītības nedēļas. Skolēni tiekas ar pārstāvjiem no Utenas ģimnāzijām, Lietuvas augstākās un 

profesionālās izglītības iestādēm. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, lai tiktos ar dažādu 

profesiju pārstāvjiem un apmeklētu dažādas darba vides.  

Papildus tam karjeras izglītība tiek integrēta skolas mācību programmā. Skolotāji stāsta par 

mācību priekšmetu saistību ar reālo dzīvi un uzsver to izmantojamību darba tirgū; ir pierādījies, 

ka tas stiprina skolēnu motivāciju apgūt mācību priekšmetu. 

Viss, ko skola dara karjeras izglītības jomā, skolēniem ir svarīgi, lai viņi veiksmīgi izvēlētos mācību 

programmu, profesiju pēc mācību vides pamešanas un darba gaitu uzsākšanas, kā arī turpmāko 

profesionālo attīstību un mūžizglītību.  

2. Veiksmīgas starppriekšmetu integrācijas metodes; kāpēc starppriekšmetu mācīšana ir svarīga 
Kompleksās apmācības visaptverošā veidā apvieno atšķirīgas disciplīnas, ļaujot skolēniem 

izveidot pilnvērtīgu izpratni par dažādām saiknēm un ietekmēm temata ietvaros. Proģimnāzijas 

pedagogi, kuriem ir pieredze šāda veida mācīšanā (matemātika – fizika, IKT – krievu valoda – 

tehnoloģijas, angļu valoda – bioloģija utt.), patiesi tic, ka šīs nodarbības nodrošina efektīvu 

pieeju, palīdzot skolēniem gūt daudzpusējas zināšanas un apzināties mijsaistību svarīgo lomu 

mūsdienu dinamiskajā pasaulē. Šī pasniegšanas metode palīdz mācīt skolēnus, kuri apgūs 

vairākas disciplīnas un bez grūtībām tajās darbosies. Šāda pasniegšanas veida rezultāts ir: 
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Nepārtraukta karjeras izglītība un tās integrācija skolas mācību 

programmā 

 

- motivācijas pieaugums – skolēni mācās ar prieku, 

- labāka vispārējo principu izpratne, paturēšana atmiņā un izmantošana, 

- palīdz aptvert pasaules kopsakarības,  

- attīsta spēju pieņemt lēmumus, domāt kritiski un radoši, 

- iemāca sintezēt zināšanas ārpus disciplīnu robežām, 

- sekmē kolektīvo mācīšanos un labāku attieksmi pret sevi kā skolēnu un pilnvērtīgu 

sabiedrības locekli. 

Kopumā integrētā/starppriekšmetu mācīšanās padara skolu skolēniem un skolotājiem 

pievilcīgāku un noderīgāku 
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Stipras sporta tradīcijas 

 

 

1. STIPRAS SPORTA TRADĪCIJAS  

2. MŪSDIENĪGAS MĀCĪBU TELPAS, MODERNAS IT UN 

MĀKOŅDATOŠANAS TEHNOLOĢIJAS UN JAUNĀKO DIGITĀLO METOŽU 

IZMANTOŠANA IZGLĪTĪBĀ 

3. SKAIDRA SKOLĒNU VĒRTĒŠANAS SISTĒMA 

 

Skola/Norises vieta  Molētu proģimnāzija 

Jaunimo iela 1, Molēti, LT – 33127, Lietuva 

Mājaslapa: https://www.progimnazija.moletai.lm.lt/ 

rastine@projimnazija.moletai.lm.lt 

Direktors Kazimieras Karalius 

Skolas veids:  Proģimnāzija 

Bērnu vcuma grupa 11–14 gadu (5.–8. klase ) 

Apstākļi 

 

Skolēnu skaits: 385 

Skolotāju skaits: 45 

Dibināšanas gads: 1923. 

 

Pētījuma detaļas 

 

1. Skolai ir izcilas sporta tradīcijas, tā desmit gadus ir 

guvusi panākumus sporta sacensībās, kas sporta jomā 

to ierindo starp labākajām skolām Lietuvā. Skolēni, 

viņu vecāki un skolotāji aktīvi iesaistās sporta 

sarīkojumos, sacensībās un svētkos. Daudzas 

aktivitātes tiek organizētas ārpus telpām, tajā skaitā 

https://www.progimnazija.moletai.lm.lt/
mailto:rastine@projimnazija.moletai.lm.lt


SKOLA, KAS MĀCĀS 166 

   
 
 
 

 
 

Stipras sporta tradīcijas 

 

skolas olimpiskās spēles, iknedēļas kustību nodarbības, nodarbības svaigā gaisā, pastaigas un 

slēpošana. Skolotāju radošums, iniciatīvas, daudzveidīgs inventārs un tā mērķtiecīga 

izmantošana sporta stundās un sacensībās raisa skolēnu ieinteresētību sportiskās aktivitātēs un 

vēlmi gūt panākumus. Mācību gada laikā notiek daudz sporta sacensību. 

2. Lai nodrošinātu augstu līmeni tehnoloģiju jomā, skola iegulda līdzekļus mācību telpu 

modernizācijā. Nesen sadarbībā ar Molētu rajona pašvaldību tika izveidota dabaszinību klase, 

mūsdienīga kulinārijas klase un IT klase ar virtuālām darba vietām. Skolēnu radošo spēju 

attīstīšanai skolā tiek izmantoti micro:bit mikrodatori. Katra mēneša pēdējā nedēļā 5. klases 

skolēniem tiek organizētas micro:bit programmmēšanas sacensības.  

3. Lai sekotu līdzi katra skolēna sekmēm, proģimnāzijas vadība ir radījusi efektīvu skolēnu sekmju 

monitoringa sistēmu, izmantojot Google mākoņtehnoloģijas. Skolēnu mācību un kognitīvās 

sekmes tiek vērtētas divreiz gadā, un rezultāti tiek analizēti un apspriesti vecāku, skolēnu un 

skolotāju sanāksmēs.  

Skola lepojas ar savu skolēnu stabili labajiem (augstāk par vidējo līmeni Lietuvā) rezultātiem 

visos mācību priekšmetos.  

http://moletaiprogimnazija.blogspot.lt/2015/05/mokyklos-standartizuotu-testu-

ataskaita.html 

 

http://moletaiprogimnazija.blogspot.lt/2015/05/mokyklos-standartizuotu-testu-ataskaita.html
http://moletaiprogimnazija.blogspot.lt/2015/05/mokyklos-standartizuotu-testu-ataskaita.html
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EFEKTĪVA PILSONISKĀ IZGLĪTĪBA – TĀLREDZĪGAS VADĪBAS UN LABA 

KOMANDAS DARBA REZULTĀTS 

 

Skola/Norises vieta  Utenas Dauniškis ģimnāzija  

Vaižganto iela 48, Utena, LT - 28185 

Mājaslapa: https://www.dauniskis.utena.lm.lt/ 

dauniskis@dauniskis.utena.lm.lt 

Direktore Asta Skeirienė 

Skolas veids:  Ģimnāzija 

Bērnu vecuma grupa 15–18 gadi 

Apstākļi • Skolēnu skaits: 412 

• Skolotāju skaits: 44 

• Dibināšanas gads: 1980. 

 

 

Pētījuma detaļas 

        

https://www.dauniskis.utena.lm.lt/
mailto:dauniskis@dauniskis.utena.lm.lt
https://www.dauniskis.utena.lm.lt/images/2017/2017-05-12/unnamed.jpg
https://www.dauniskis.utena.lm.lt/images/2017/2017-05-08/18386500_1481229775273723_581452303_n.jpg
https://www.dauniskis.utena.lm.lt/18403384 1553458671354791 1029760571124072033 n
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Utenas Dauniškis ģimnāzijā ir stingrs pilsoniskās izglītības pamats. Skolas vadītāji mudina 

skolotājus secīgi plānot un iekļaut pilsonisko izglītību skolas un ārpusskolas nodarbībās. To 

darot, skola izmanto metodes, kas veicina pilsoniskās izglītības efektivitāti un pievilcību skolas 

mācību procesa dalībnieku vidū.  

Iesaistīšanās projektā "Skolas – Eiropas Parlamenta vēstnieki" 

Utenas Dauniškis ģimnāzija piedalās Eiropas Parlamenta Lietuvas informācijas biroja vadītajā 

projektā, kurā tiek realizēta programma "Skolas – Eiropas Parlamenta vēstnieki". Programmmas 

mērķis ir veicināt jauniešu aktīvu interesi par lēmumu pieņemšanu un aktuālajām Eiropas 

Savienības problēmām, un it īpaši par Eiropas Parlamenta lomu Eiropas demokrātijā. 

Programma "Skolas – Eiropas Parlamenta vēstnieki" ir iekļauta skolas un ārpusskolas mācību 

programmās. Nodarbībās tiek runāts par ES un EP, notikumiem, debatēm, projektiem saistībā 

ar EP un ES un to izplatību.  

Skolas pārstāvji piedalījās projekta organizētāju un vadītāju organizētajos semināros. Utenas 

Dauniškis ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja, vecākā vēstniece L. Pelikšienė, skolas direktores 

vietniece mācību darbā K. Skorochodovaite un pieci skolēni, kuri tika izvēlēti par jaunajiem 

vēstniekiem, bija aktīvi šo semināru dalībnieki. To, ka Utenas Dauniškis ģimnāzija ir skolas 

vēstnieces nosaukuma cienīga, apliecina fakts, ka 2017. gada 2. februārī ģimnāzijas komanda 

piedalījās pasākumā “Euroskola” Strasbūrā, kur pārstāvēja Lietuvu 21 ES valsts vidū. 

E. Kavoliūnaitė-Ragauskienė un V. Pajaujis, kuri pārstāv Lietuvas Tiesību institūtu, vadīja 

stundas, kuru temati bija politiskās grupas, cilvēktiesības un kompetences, kurām jāpiemīt 

cilvēkam, lai būtu vērtīgs Eiropas Parlamenta loceklis. M. Lankauskas, Lietuvas Juridiskā institūta 

Tiesību institūta pētnieks, mācīja Eiropas Savienības vērtības. 

Skolēnu pilsonisko zināšanu konkurss 

2017. gada 17. martā Mykolas Romeris universitātē notika skolēnu pilsonisko zināšanu 

konkurss. Tajā skolēni padziļināja savas zināšanas par ES un EP aktivitātēm un nostiprināja skolas 
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komandas vienotību. Skolotāja L. Pelikšienė bija ļoti lepna par ģimnāzijas komandu, kas labprāt 

gatavojās konkursam, pēc stundām rūpīgi meklējot un apkopojot informāciju. 

Panākumi foto konkursā "Es veidoju Eiropas nākotni" 

Saistībā ar Eiropas dienu B. Ropė, Eiropas Parlamenta loceklis, organizēja zīmējumu un 

fotogrāfiju konkursu "Es veidoju Eiropas nākotni", kurā skolas skolēni ieguva pirmo vietu. 

Eiropas informācijas centrs 

2017. gada 2. maijā ģimnāzijā tika izveidots Eiropas informācijas centrs. Tas nodrošina vietējos 

iedzīvotājus ar informāciju par Eiropas Savienību. Centrā izlikti informatīvi izglītojoši plakāti, ko 

veidojuši skolas jaunie vēstnieki. Viņi aktīvi sadarbojas ar skolēnu komandu "Strasbourg Class 

2017". Jaunie vēstnieki un ģimnāzijas skolēnu padome organizē aktivitātes starpbrīžos, sastāda 

krustvārdu mīklas un veic aptaujas par ES tematiku. 

Komunikācija un sadarbība 

IT skolotāja G. Sudniutė ne tikai organizējusi Eiropas eksāmenu, bet arī realizējusi citas radošas 

iniciatīvas. Skolas vadība, skolotāji un skolēni Eiropas dienā nosūtīja Eiropas Parlamenta 

locekļiem elektronisku apsveikumu. Skolas darbinieki un skolēni saņēma siltu vēstuli no EP 

locekles Laimas Andrikienes un ļoti priecājās saņemt apsveikumu Eiropas dienā no Eiropas 

Parlamenta prezidenta Antonio Tajāni. 

Eiropas nedēļa 

No 2017. gada 8. līdz 12. maijam noritēja Eiropai veltītu aktivitāšu nedēļa; dažādu priekšmetu 

stundās tika radoši iekļauti ar Eiropas Savienību un Eiropas Parlamentu saistīti temati. Skolēnu 

atsauksmes par šīm stundām bija ļoti labas, un starpdisciplinārās integrācijas izmantošanu 

augstu novērtēja arī skolotāji, lektori un skolas viesi. Saistībā ar Eiropas nedēļu uz ģimnāziju tika 

uzaicināti Seima deputāts, politologs Laurynas Kasciunas, vēstnieks Dr. Žygimantas Pavilionis, 

lai dalītos ar savām zināšanām un pieredzi un atbildētu uz skolas skolēnu un skolotāju 
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sagatavotajiem jautājumiem. Lai kopīgi mācītos un paplašinātu redzesloku, šīs stundas apmeklē 

visi skolēni. 

Ideju konkurss "Mēs esam eiropieši" 

Eiropas nedēļa noslēdzās ar ideju konkursu "Mēs esam eiropieši". Komandas sastāvēja no 

dažādu klašu skolēniem (1a + 2d; 1b + 2c; 1c + 2b; 1d + 2a). Skolēni pārbaudīja savas zināšanas, 

kas iegūtas kompleksajās ES un ģeogrāfijas, vēstures, pilsoņu tiesību un pienākumu, 

ekonomikas, bioloģijas, angļu valodas, ētikas un matemātikas stundās. 

 

Eiropai veltītās stundas vadīja Lietuvas Republikas Seima un Utenas pašvaldības locekļi 

Utenas rajona municipālās padomes locekļi bija atbildīgi par pilsonības stundām "Politiķi valstī" 

otrā (17 gadu veciem) kursa studentiem. Šīs stundas notika diskusijas veidā. Skolēni tika 

intensīvi iesaistīti aktivitātēs, un viņiem bija ļoti interesanti uzzināt Utenas rajona un Lietuvas 

politiķu atbildības jomas. 

Eiropas dienai veltīts koncerts 

Ģimnāzijā ir tradīcija ik gadu rīkot koru konkursu. Katra klase gatavo uzstāšanos par uzdoto 

tematu. 2017. gada 9. maijā konkursa uzvarētāji un skolas moderno deju grupa rādīja savu 

degsmi pilsētas iedzīvotājiem, demonstrējot savus talantus un daloties pieredzē ar citu 

vidusskolu skolēniem koncertā, kuru par godu Eiropas dienai rīkoja Utenas Kultūras centrs.
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1. MATEMĀTIKAS MĀCĪŠANAS METODES. 

2. SKOLAS BIBLIOTEKĀRU UN PRIEKŠMETU SKOLOTĀJU KOPĒJS DARBS. 

 

Skola/Norises vieta  Utenas Adolfas Šapoka ģimnāzija 

Paupio iela 1, Utena, LT - 28140 

Mājaslapa: https://www.asg.utena.lm.lt 

Direktors Saulius Brasiūnas 

Skolas veids:  Ģimnāzija 

Bērnu vecuma grupa 15–19  

Apstākļi 

 

Skolēnu skaits: 483 

Skolotāju skaits: 48 

Dibināšanas gads: 1994. 

 

Pētījuma detaļas 

1. Sekmju uzlabošana matemātikā Utenas Adolfas Šapoka ģimnāzijā 

Utenas Adolfas Šapoka ģimnnāzijā ir ilggadēja darba pieredze augstu rezultātu sasniegšanā 

matemātikā. Atbilstoši PUPP (skolēnu sekmju pārbaude pamatizglītības posmā) vērtējumam, 

skolēnu matemātikas prasmju attīstība ir viena no spēcīgākajām mācīšanas jomām ģimnāzijā. 

Lai sasniegtu labus rezultātus matemātikā, ģimnāzijā tiek veiktas šādas aktivitātes: 

• Matemātikas skolotāji sagatavo uzdevumus atbilstoši mācību programmai 

skolēniem ar atšķirīgu prasmju un sekmju līmeni. Skolēniem tiek nodrošināti 

atšķirīgi uzdevumi, kas dod iespēju novērtēt katra skolēna spējas un objektīvi 

noteikt, vai tās atbilst vispārējās izglītības programmās noteiktajam. 

https://www.asg.utena.lm.lt/
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• Matemātikas skolotāji ir radījuši skaidru vērtēšanas sistēmu, kas palīdz vienādi 

vērtēt visus skolēnus, nodrošina skolotājiem un skolēniem labāku atgriezenisko 

saikni un dod iespēju pareizi novērtēt skolēnu sasniegumus. 

• Matemātiķi atbalsta kompleksu pieeju vispārējai izglītībai. Viņi iekļauj matemātikas 

mācīšanu citu priekšmetu mācīšanā, organizējot starppriekšmetu projektus, lai 

padarītu matemātikas mācīšanu interesantāku un saistītu ar reālo dzīvi. 

• Skolēni tiek mudināti uzņemties atbildību un savās mācībās būt pēc iespējas 

neatkarīgāki. 

• Tiek radīti apstākļi individuālām mācībām: uz IKT balstītas mācības (nodarbības 

www.aktyviklase.lt), darbs ar skolēniem, kuriem ir augstāks prasmju līmenis. 

• Ģimnāzijas skolotāji dalās ar savu pieredzi un nesen radīto sistēmu ar mūsu rajona, 

valsts skolotājiem un ārzemju partneriem starptautisku projektu laikā (ģimnāzijas 

mājaslapa https://www.asg.utena.lm.lt Administrative information → Activity 

Report 2016 → 1.1 New Generation - New Lesson Ideas). Skolotāji aktīvi piedalās 

savam mācību priekšmetam veltītajos semināros un vēlas apgūt jaunas prasmes.  

 

2. Skolas bibliotekāru un priekšmetu skolotāju kopējs darbs. 

Ģimnāzijas bibliotekāri ir profesionāli iesaistīti skolas mācību metodiskajā programmā, intensīvi 

un ļoti veiksmīgi sadarbojoties ar skolas skolotājiem, organizējot kompleksas starpdisciplināras 

un kultūras aktivitātes gan skolā, gan ārpus tās. Skolēni augstu vērtē un priecājas par mācību 

ekskursijām. Pirms katras ekskursijas skolotāji sagatavo savus skolēnus, attīstot viņu 

vērotprasmi un iekļaujot ekskursijas aktivitātes mācību programmā. 

Pētījumā ir vēl daži bibliotekāru un skolotāju sadarbības piemēri: 

• Kompleksā nodarbība „Prozaiķa Broņus Radzeviča 75. dzimšanas dienas 

atzīmēšana“ 

Dalībnieki: 11.–12. klases skolēni 

Iekļautie temati: lietuvieši, vēsture, bibliotēka. 

• Literārs sarīkojums "Stunda ar Šekspīru". Šis sarīkojums bija veltīts Bibliotēkas 

gadam. 
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Dalībnieki: 11.–12. klases skolēni 

Iekļautie temati: lietuvieši, angļi, mūzika, bibliotēka. 

• Pasākums "Es lasu, es rakstu, es esmu" lasīšanas veicināšanai. Kā īpašais viesis bija 

ielūgta Nacionālās M. Mazvydas bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja A. 

Augustaitienė. 

Dalībnieki: 9.–10. klases skolēni 

Iekļautie temati: lietuvieši, tehnoloģijas, mūzika, bibliotēka. 
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 POLIJA 
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IZGLĪTĪBAS SISTĒMA POLIJĀ 

 

Polijas izglītības sistēmā ietilpst valsts un privātās pirmskolas, pamatskolas, ģimnāzijas, 

vidusskolas, augstskolas un mākslas skolas, kā arī speciālās skolas un izglītības un sociālās 

aprūpes centri. 

Polijā ir obligāti jāapmeklē un jāpabeidz astoņgadīgā pamatskola (līdz 2019. gadam saukta par 

ģimnāziju) un ir obligāta izglītība līdz 18 gadu vecumam. Mācības valsts skolās ir bez maksas. Lai 

gan vecāki var izvēlēties saviem bērniem privātas skolas, tām ir jāatbilst tādām pašām prasībām 

kā valsts skolām, tas nozīmē, ka tām jāatbilst noteiktām izglītības likuma normām. Noteikts, ka 

pamatskolām ir jābūt valsts skolām. 

Polijā ir veikta izglītības reforma. Skolu sistēma, kura sastāvēja no 6 gadu pamatskolas, 3 gadu 

ģimnāzijas, 3 gadu vispārējās izglītības vidusskolas, 4 gadu vidējās profesionālās skolas, 3 gadu 

profesionāli tehniskās skolas un augstskolas, ir pārveidota par sistēmu, kas aprakstīta turpmāk. 

Pašlaik izglītības sistēmas struktūrā ietilpst: 

• 8 gadu pamatskola; 

• 4 gadu vispārējās izglītības vidusskola; 

• 5 gadu vidējā profesionālā skola; 

• 3 gadu pirmā cikla profesionāli tehniskā skola; 

• 2 gadu otrā cikla profesionāli tehniskā skola; 

• 3 gadu speciālā profesionāli tehniskā skola; 

• augstskola. 

 

Pirmsskola 

Pirmsskolas apmeklē bērni vecumā no trim līdz sešiem gadiem. Sešus gadus vecie bērni vienu 

gadu apgūst obligāto pirmsskolas izglītību. Pamatskolās ir pirmsskolas nodaļas, un pastāv citas 

pirmsskolas izglītības formas. 
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Pamatskola 

Bērni sāk mācīties pamatskolā septiņu gadu vecumā. Sešus gadus veci bērni to var darīt ar 

vecāku atļauju un pēc psiholoģijas un pedagoģijas speciālista slēdziena saņemšanas. 

Skolotāji realizē didaktisko un izglītības procesu atbilstoši pieņemtajai obligātās izglītības 

programmai, kā arī katrā skolā izstādātajai programmai. Mācību grāmatas skolēniem tiek 

iegādātas par speciālu valsts subsīdiju. 

Beidzot pamatskolu (pašlaik – ģimnāziju), jākārto 8. klases eksāmens (pašlaik – ģimnāzijas 

eksāmens). Tas ir rakstisks izlaiduma eksāmens, par kuru atbildīga Centrālā eksāmenu komisija, 

bet organizē astoņas reģionālās eksāmenu komisijas. 8. klases eksāmenā ietilpst trīs priekšmeti 

– poļu valoda, matemātika un kāda mūsdienu svešvaloda. Nav un nebūs noteikta kāda īpaša 

atzīme, kas jāiegūst eksāmenā. Rezultāti ļauj noteikt pamatskolas beidzēju kompetenču līmeni 

un neietekmē skolas pabeigšanu, bet tikai kalpo kā kritērijs uzņemšanai vidusskolā. 

Ģimnāzija 

2017./2018. mācību gadā nenotika uzņemšana ģimnāzijas pirmajā klasē, jo, sākot ar šo gadu, 

šā tipa skolas tiek slēgtas. Ģimnāziju darbība tiks partraukta pēc 2018./2019. mācību gada.  

Vidējā izglītība 

Pēc ģimnāzijas (vai no 2019. gada – pamatskolas) pabeigšanas skolēniem jāturpina izglītība 

izvēlētajā skolā. Pašreizējā izglītības sistēmā tās ir: vispārējās izglītības vidusskolas, vidējās 

profesionālās skolas un pirmā cikla profesionāli tehniskās skolas. 2019. gada 1. septembrī 

pašreizējās 3 gadu vispārējās izglītības vidusskolas kļūs par 4 gadu vispārējās izglītības 

vidusskolām. Arī 4 gadu vidējā profesionālā skola iegūs vienu papildu gadu. 

Valsts eksāmens 

Vispārējās izglītības vidusskolas un vidējās profesionālās skolas beidzēji var kārtot valsts 

eksāmenu. Šis eksāmens nav obligāts, tomēr tas ir būtisks solis ceļā uz augstāko izglītību. Valsts 

eksāmenam ir trīs galvenās funkcijas: 

1) Noteikt eksaminējamo izglītības programmas prasību izpildes līmeni attiecībā uz 

eksāmenā iekļautajiem priekšmetiem. 
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2) Apliecināt likumā noteikto eksaminējamo zināšanu un prasmju līmeni poļu valodā, 

matemātikā un izvēlētajā svešvalodā – ja ir nokārtoti visi obligātie rakstiskie 

(pamata līmenī) un mutiskie (bez līmeņa noteikšanas) eksāmeni. 

3) Aizstāt iestājeksāmenu augstākās izglītības iestādēs. Šīs iestādes tagad izmantos 

valsts eksāmena rezultātus noteiktā priekšmetā vai priekšmetos – šajā gadījumā 

paplašinātā līmenī – kā kritēriju uzņemšanas procesā. 

Visos eksāmena uzdevumos tiek pārbaudīts, kādā līmenī eksaminējamais atbilst vispārējās 

izglītības programmā noteiktajām prasībām katrā priekšmetā. Šis dokuments nosaka mācīšanas 

un mācīšanās procesā iekļaujamo zināšanu un prasmju apjomu, un tās arī tiek pārbaudītas 

eksāmena uzdevumos. 

Profesionālās kvalifikācijas eksāmens 

Šo eksāmenu var kārtot vidējo profesionālo un profesionāli tehnisko skolu beidzēji. Eksāmenā 

tiek novērtēts eksaminējamā zināšanu un prasmju līmenis atbilstoši profesijai. Zināšanu un 

prasmju apjoms katrai kvalifikācijai ir noteikts profesionālās izglītības programmā. Centrālā 

eksāmenu komisija ir publicējusi informāciju par eksāmeniem atbilstoši profesijas kvalifikācijas 

veidam, tajā skaitā piemēram jautājumiem un uzdevumiem. 

Visu skolu veidu skolēnu vērtēšana un klasificēšana 

Ikgadējās (semestra – pieaugušo skolās) priekšmetu atzīmes, sākot no pamatskolas 4. klases, ir 

šādas: izcili – 6, ļoti labi – 5, labi – 4, apmierinoši – 3, pieņemami – 2, neapmierinoši – 1. 

Ikgadējās klasifikācijas atzīmes uzvdībā ir: parauga, ļoti labi, labi, apmierinoši, neapmierinoši, 

nosodāmi. No pirmās līdz trešajai klasei pamatskolā un speciālajās skolās skolēniem ar vidējiem 

veselības traucējumiem klasifikācijas atzīmes ir ilustratīvas. Nepārtrauktās priekšmetu un 

uzvedības vērtēšanas metodes ir izklāstītas katras skolas noteikumos. 
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Speciālās skolas 

Polijas izglītības sistēmā skolēni ar vieglām un vidējām mācīšanās grūtībām, kā arī citiem 

traucējumiem, tajā skaitā kumulatīvajiem traucējumiem, var pildīt obligātās izglītības prasības, 

vai nu integrējoties vispārizglītojošajās skolās, vai speciālajās skolās. Skolēni ar smagu garīgu 

atpalicību obligātās izglītības prasības var pildīt tikai speciālajās skolās. 

Skolas var būt valsts, nevalstisko organizāciju ar valsts skolas statusu, nevalstisko organizāciju 

skolas, pārējās izglītības sistēmas iestādes ir valsts vai privātas.  

Valsts skolas 

Valsts skola ir izglītības iestāde, kas izveidota, balstoties uz dokumentu, ko izdevis 

administratīvais objekts vai vietējā pašvaldība (gmina, powiat, voivodship), vai citas juridiskas 

vai fiziskas personas. Tā garantē bezmaksas mācības un realizē programmas, ko noteicis par 

valsts izglītību atbildīgais ministrs, un izmanto šā ministra noteiktos principus skolēnu vērtēšanā 

un klasifikācijā.  

Nevalstiskās skolas 

Nevalstiskā skola ir izglītības iestāde, ko vada juridiska vai fiziska persona, balstoties uz ierakstu 

atbilstošās pašvaldības izglītības nodaļas iestāžu un nevalstisko skolu reģistrā. Nevalstisko skolu 

skaitā ietilpst sociālās skolas, skolas vienas reliģiskās konfesijas skolēniem un privātās skolas. 

Tās var tikt finansētas no skolēnu vecāku maksātās mācību maksas, kā arī saņemt līdzekļus no 

citiem avotiem. Nevalstiskajām skolām Polijā ir tādas pašas tiesības kā valsts skolām, un tam ir 

tiesības uz izglītības subsīdiju katram skolēnam, kuras apjoms ir 100% no vidējām izmaksām par 

skolēna izglītību valsts skolā. Šīm skolām ir tiesības izdot valsts skolu un augstākās izglītības 

iestāžu atzītas atskaites par sekmēm.  

Statistika 

Centrālās statistikas pārvaldes dati par 2016./2017. mācību gadu. 

Visu tipu skolās – pamatskolās, ģimnāzijās un vidusskolās – mācījās 5,0 miljoni bērnu, jauniešu 

un pieaugušo, kas bija 12,9% no valsts iedzīvotāju skaita. Kopā bija 13 517 pamatskolas, 7706 

ģimnāzijas (ar 1 miljonu skolēnu), 8000 vidusskolu (tajā skaitā 3818 vispārizglītojošās skolas). 

Silēzijas vojevodistē bija 1171 skola, kurās kopā mācījās 254 115 skolēnu. 
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Pilnas un daļējas slodzes skolotāju skaits pēc skolas veida un vojevodistes Polijā kopā ir 9 832 

835 (Silēzijas vojevodistē – 5 595 699).  

Sīkāk: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/ 

Skolu un iestāžu vadīšana 

Skolu vadīšana ir vietējo pašvaldības iestāžu pārziņā. Pirmsskolu vadīšana ir municipalitāšu 

uzdevums. Arī pamatskolas vada vietējās pašvaldības. Novadu pašvaldības vada vidusskolas un 

speciālās skolas. Reģionālo skolu un iestāžu vadību veic vojevodistu pašvaldības. Skolu 

pedagoģisko uzraudzību veic izglītības superintendanti.  

Skolu izglītības vadība atspoguļo Polijas valsts teritoriālo iedalījumu. Polija ir sadalīta 16 

provincēs jeb reģionos (województwo), 379 apgabalos 12 (powiat) un 2478 komūnās (gmina). 

Provinces vadītājs (wojewoda) šajā reģionā pārstāv ministru padomi. Reģionālās izglītības 

iestādes (kuratorium oświaty) atrodas reģiona administrācijas sastāvā un atbild par 

pedagoģisko uzraudzību pār skolām. Vietējās pašvaldības piedalās mazāku pašvaldību kontrolē 

(powiat un gmina līmenī).  

Augstākā līmeņa atbildība par skolu izglītības sistēmas vadību ir valsts izglītības ministra rokās.  

2016. gadā valsts budžeta izdevumi visai valsts skolu izglītības sistēmai sasniedza 67,6 miljardus 

zlotu, kas līdzinājās 3,7% no IKP. Izglītībai paredzētā daļa no kopējās subsīdijas, kas caur 

pašvaldības iestādēm nonāca skolās, sasniedza 41,5 miljardus zlotu, turklāt līdztekus subsīdijām 

valsts budžetā tika paredzēti 4,1 miljards zlotu izglītībai un izglītības vajadzībām. Valsts budžeta 

kopējā finansējuma skolu izglītībai paredzētā daļa Polijā ir galvenais skolu izglītības finansējuma 

avots. Kopējais finansējuma apjoms visām vietējo pašvaldību iestādēm katru gadu tiek noteikts 

budžeta likumā, un pēc tam izglītības ministrs izveido algoritmu šo līdzekļu sadalīšanai 

attiecīgajām pašvaldību iestādēm. Atbilstoši likumam par pašvaldību iestāžu ienākumiem šo 

iestāžu vadība lemj par šo līdzekļu izmantošanu, kas saņemti kā daļa no kopējā finansējuma. 

Tas nozīmē, ka pašvaldību iestādes lemj par kopējiem izdevumiem skolu izglītībai un to sadali, 

ņemot vērā pašu ieņēmumus. Kā skolu vadības iestādes tās ir atbildīgas arī par ienākumu un 

izdevumu (finanšu) plānu sagatavošanu pārraugāmajām izglītības iestādēm. Vietējo pašvaldību 

iestādes arī izdod noteikumus par skolotāju atalgojumu un finansiāla atbalsta piešķiršanu 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/
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sociālajām vajadzībām. Tās ir atbildīgas par finanšu ieguldījumiem izglītībā un nosaka kārtību, 

kādā saņemami un izmantojami skolām paredzētie privātie līdzekļi. Līdzekļi, kas paredzēti 

finanšu plānā, kurš tiek nodots apspriešanai skolas vadībai, tiek tērēti atbilstoši skolas direktora 

norādījumiem, kurš ir atbildīgs par to izlietojumu. 

Skolotāju profesijas iegūšanas un kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma Polijā 

Skolā strādājošo skolotāju sākotnējā apmācība noteikta likumā, nosakot tās veidus vai ceļus, kas 

ved pie skolotāja darbā nepieciešamās kvalifikācijas iegūšanas. 

Skolotāju sākotnējā apmācība pieejama divos izglītības sistēmas sektoros: augstākās izglītības 

sektorā: diploma programmas, tajā skaitā pirmā, otrā un ilgstošā cikla programmas. Studenti 

var izvēlēties skolotāja specializāciju kā daļu no diploma programmas individuālajā studiju jomā 

augstākās izglītības iestādēs, kas nozīmē, ka viņi var izvēlēties skolotāja profesionālo apmācību 

(pedagoģisko apmācību) kā daļu no savas diploma programmas līdztekus kopējai konkrētā 

priekšmeta apmācībai. Tie, kuri nav izvēlējušies skolotāja specializāciju un dara to vēlāk, var 

iegūt pedagoga kvalifikāciju pēcdiploma programmā vai kvalifikācijas kursos. Bērnudārzos un 

pamatskolās strādājošajiem skolotājiem ir jābūt vismaz bakalaura diplomam, savukārt 

vidusskolās un profesionāli tehniskajās skolās strādājošajiem – maģistra vai līdzvērtīgam 

diplomam. 

Pēc statistikas datiem, 2017. gadā Polijā bija 673 232 skolotāju darba vietas.  

Skolotāju profesionālā izaugsme 

Skolotāji Polijā var sasniegt šādus profesionālās izaugsmes līmeņus: 

• skolotājs stažieris 

• pēc līguma strādājošs skolotājs  

• amatā iecelts skolotājs 

• diplomēts skolotājs 

Diplomēti skolotāji var pretendēt uz izglītības profesora nosaukumu. Direktors pieņem darbā 

skolā skolotāju ar atbilstošu kvalifikāciju uz vienu gadu. Pirmajā darba dienā skolā skolotājs kļūst 

par skolotāju stažieri. Direktors ieceļ stažierim kuratoru, kas var būt pēc līguma strādājošs 

skolotājs no amatā iecelto vai diplomēto skolotāju skaita. Kuratora pienākums ir palīdzēt un 
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atbalstīt stažieri viņa darba un pienākumu izpildē. Stažieris izstrādā un realizē profesionālās 

izaugsmes plānu, kas atbilst prasībām, lai sasniegtu noteiktu attīstības pakāpi. Stažiera periods 

noslēdzas ar pārrunām vai eksāmenu, atkrībā no pakāpes, uz kuru skolotājs pretendē. 

Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas centru izveide ir noteikta izglītības sistēmas likuma 77. 

paragrāfā, kas ir viens no svarīgākajiem likumdošanas aktiem Polijā izglītības jomā. Šī jautājuma 

iekļaušana likumā apliecina skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas svarīgumu, kas Polijā tiek 

uzskatīts par būtisku aspektu izglītības kvalitātes uzlabošanā. Atbilstoši likumam šo centru 

galvenais uzdevums ir valsts izglītības politikas realizēšana un tādu darbību veikšana, kas 

paredzētas izglītības kvalitātes uzlabošanai. Kvalifikācijas paaugstināšanas centrus izveidojušas 

un vada pašvaldību iestādes vai juridiskas vai fiziskas personas. Par skolotāju kvalifikācijas 

paaugstināšanu ir atbildīgi arī metodiskie konsultanti – nopelniem bagāti skolotāji, kuriem 

uzticēts šis pienākums. Vēl viens likums, kas attiecas uz skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanu, 

ir skolotāju harta, kurā, starp citu, noteiktas arī tās finansēšanas metodes. 

 Skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana tiek realizēta trīs līmeņos. Pirmais no 

tiem, centrālais līmenis, ir iestādes, kas atrodas attiecīgās jomas ministriju pakļautībā (izglītība, 

kultūra un nacionālais mantojums un lauksaimniecība). Šīs iestādes ir: Izglītības attīstības 

centrs, Poļu izglītības attīstības centrs ārzemēs, Mākslas izglītības centrs un Lauksaimniecības 

izglītības centrs Brvinovā. Minēto iestāžu mērķi un uzdevumi atbalsta sabiedriskās attīstības 

centrus, psiholoģisko un pedagoģisko konsultāciju centrus, tajā skaitā mācību priekšmetu 

centrus, pedagoģiskās bibliotēkas, metodiskos konsultantus, skolu un iestāžu skolotāju un 

direktoru sadarbības un pašizglītības tīklu veidošanu un koordinēšanu, kā arī informatīvo un 

metodisko materiālu izstrādi un publicēšanu. 

  Nākamais skolotāju profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanas līmenis ir reģionālais 

līmenis, kurā ietilpst pašvaldību vai fizisku personu izveidotās iestādes. Tie ir valsts un nevalstiski 

vojevodistu skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas centri, un to galvenais uzdevums ir realizēt 

tieši noteikta reģiona skolotājiem paredzētās mācību programmas. Pašlaik ir 40 šādu centru, 

tajā skaitā pieci Silēzijas reģionā. 

  Centrus ir akreditējis izglītības superintendants, kas garantē kvalitatīvas apmācības. 

Atbilstoši izglītības ministra rīkojumam par skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas iestādēm to 
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uzdevums ir organizēt un īstenot kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši valsts izglītības 

politikai, kā arī izmaiņām izglītības sistēmā. Svarīgākā darbības joma ir obligātās izglītības 

programmas realizēšana un mācību programmas uzlabošana. Skolotāju kvalifikācijas 

paaugstināšanas centri piedāvā apmācības daudzās jomās – piemēram, izglītības procesa 

individualizācija atbilstoši skolēnu un studentu vajadzībām un izglītības procesa uzlabošana 

skolās. Rezultātu analīze, kas iegūta reizē ar izlaiduma eksāmenu analīzi, ļauj atbilstoši plānot 

skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas formas un saturu. Nākamā kvalifikācijas 

paaugstināšanas formu grupa ir paredzēta direktoriem – arī tās apjoma pamatā ir vajadzību 

noteikšana. Šajās jomās skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas centru pārziņā atrodas 

sadarbības un pašizglītības tīkli. Centri arī organizē atbalstu skolām, tajā skaitā palīdzību skolas 

vai iestādes vajadzību noteikšanā, metodikas ieviešanā šo vajadzību apmierināšanai, atbalsta 

formu plānošanā un ieviešanā, kā arī kopējā rezultātu izvērtēšanā un secinājumu izstrādē.  

  Skolotāju profesionālajā pilnveidē ietilpst arī pēcdiploma studijas kvalifikācijas 

iegūšanai, pēcdiploma studijas profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai (pēcdiploma 

studijas notiek augstākās izglītības iestādēs), kvalifikācijas kursi (pēc kuriem tiek piešķirta 

kvalifikācija, bet, kuri notiek kvalifikācijas paaugstināšanas centros) un profesionālās 

kvalifikācijas paaugstināšanas kursi. Izglītības attīstības ilgstošajās formās, t.i., pēcdiploma 

studijās un kvalifikācijas paaugstināšanas kursos, iesaistās aptuveni 4% visu skolotāju. 

Vispopulārākās ir kvalifikācijas paaugstināšanas īsās formas, līdz 20 stundām – katru gadu tājās 

piedalās gandrīz 90% skolotāju. 

  Noslēgumā jāmin, ka skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma darbojas trijos 

līmeņos: centrālajā, reģionālajā un vietējā. Kvalifikācijas paaugstināšanas centriem, kas 

darbojas katrā līmenī, ir konkrēti uzdevumi atbilstoši spēkā esošajiem likumiem un attiecīgās 

jomas ministru prasībām. 

  Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas formas ir atšķirīgas: no pirmā cikla studijām līdz 

īsiem kvalifikācijas paaugstināšanas kursiem, semināriem un apmācībām. Izglītības vides 

vajadzībām atbilstošas kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmas izveidošana ir nepārtraukts 

process, kurā ietilpst kvalifikācijas paaugstināšanas centros, strādājošo skolotāju konsultantu 
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veiktā kvalifikācijas paaugstināšana, kā arī optimālo risinājumu meklēšana saistībā ar 

mūsdienīgu kvalifikācijas paaugstināšanas metožu radīšanu un papildizglītības paplašināšanu. 

SKOLAS UN IZGLĪTĪBAS IESTĀDES POLIJĀ, KAS APMEKLĒTAS MĀCĪBU VIZĪTES LAIKĀ LELETO 

PROJEKTA IETVAROS 

• RODN WOM, ul. Wyszyńskiego 7, Katowice, http://www.womkat.edu.pl/ 

• Silesian Planetarium, Al. Planetarium 4, Chorzów, http://www.planetarium.edu.pl/ 

• Silesian Ethnographic Museum, Al. Parkowa 25, Chorzów http://muzeumgpe-

chorzow.pl/pl/ 

• Pałac Młodzieży, Mikołowska 26, Katowice, http://pm.katowice.pl/ 

• ZSO nr 5, ul. Piłsudskiego 29, Zabrze, http://zso5.zabrze.pl/ 

• Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej 

Troski, ul. Wyciska 5, Zabrze, http://ztr.zabrze.pl/ 

• the Scientific Information Centre and Academic Library, CINIBA, ul. Bankowa 11 a, 

Katowice, http://www.ciniba.edu.pl/index.php?lang=en 

• Muzeum Śląskie, ul. Dobrowolskiego 1, Katowice, https://muzeumslaskie.pl/pl/ 

• Complex of Silesian International Schools, Katowice, Witosa 18 

• Powiatowy Zespół Szkół, Bieruń, Granitowa 130, http://pzsbierun.pl/ 

• Museum of Katowice History, ul. Rymarska 4, Katowice, 

http://www.mhk.katowice.pl/index.php 

• Przedszkole nr 21, ul. Ryszki 33, Chorzów, 

https://przedszkole21chorzow.edupage.org/ 

• Zespół Szkół Sportowych nr 1, ul. Ryszki 55, Chorzów, 

http://nowastrona.sp5.chorzow.pl/ 

• Przedszkole nr 19, ul. Karpacka 15, Chorzów, 

http://przedszkole19chorzow.pl/stronawww/ 

• Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Farna 5-7, Chorzów, 

https://3lo.edu.pl/ 

• Silesian Centre for Education and Interdisciplinary Research, l. 75 Pułku Piechoty 1, 

Chorzów, http://www.smcebi.us.edu.pl 

http://www.womkat.edu.pl/
http://www.planetarium.edu.pl/
http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/
http://muzeumgpe-chorzow.pl/pl/
http://pm.katowice.pl/
http://zso5.zabrze.pl/
http://ztr.zabrze.pl/
http://www.ciniba.edu.pl/index.php?lang=en
https://muzeumslaskie.pl/pl/
http://pzsbierun.pl/
http://www.mhk.katowice.pl/index.php
https://przedszkole21chorzow.edupage.org/
http://przedszkole19chorzow.pl/stronawww/
https://3lo.edu.pl/
http://www.smcebi.us.edu.pl/
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• National Symphonic Orchestra of Polish Radio, plac Wojciecha Kilara 1, Katowice, 

http://www.nospr.org.pl/en/ 

• Contemporary Art Gallery, aleja Wojciecha Korfantego 6, Katowice, 

http://www.bwa.katowice.pl// 

• Educational House of Silesian Library, ul. Francuska 12, Katowice, 

http://www.bs.katowice.pl/pl/dla_czytelnikow/dom_oswiatowy, 

FB@DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej

http://www.nospr.org.pl/en/
http://www.bwa.katowice.pl/
http://www.bs.katowice.pl/pl/dla_czytelnikow/dom_oswiatowy
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AKADĒMISKĀ VIDUSSKOLA NO. 2, KURA DAŽĀDOS VEIDOS SADARBOJAS 

AR AUGSTSKOLĀM 

 

Skola/Norises vieta:  Hožovas akadēmiskā vidusskola No. 2 

Mājaslapa: www.3lo.edu.pl 

Direktore Katarzyna Sikora 

Skolas veids:  Vidusskola  

Vecuma grupa: Vidusskola: 15–19 

Papildinformācija saistībā 

ar šo profesionālās 

attīstības jomu  

Citas, iepriekš Hožovā izveidotās akadēmiskās vidusskolas 

skolēnu rezultāti izlaiduma eksāmenos un un augstā vieta 

rezultātu sarakstos Polijā apstiprina, ka bija pareizi izveidot 

akadēmisko skolu, kas sadarbojas ar augstskolām un gūst 

labumu no to atbalsta skolēnu īpašo spēju un interešu 

attīstīšanā.  

 

Pētījuma detaļas 

2005. gadā Hožovas pilsētas pašvaldība izveidoja akadēmisko vidusskolu No. 2, cerot, ka šī skola 

uzņemsies dažādas iniciatīvas un aktivitātes, kas ļaus attīstīt skolēnu talantus un sasniegt tādas 

sekmes, ka skola izcelsies ne tikai pilsētā, bet arī novadā un valstī. Apstiprinājums skolas 

sasniegumiem būtu skolēnu augstie rezultāti izlaiduma eksāmenos un skolas vieta rezultātu 

sarakstos Polijā. Bija iecerēts, ka skolas absolventi atšķirsies ar to, ka pēc vidusskolas mācīsies 

dažādās augstskolās. Pēc mācību beigām viņi viegli atrastu darbu apgūtajā profesijā un sekmīgi 

tajā strādātu.  

 

Skolas akadēmiskums izpaužas pirmām kārtām īpašā izglītības piedāvājumā, kas katru gadu tiek 

sagatavots jaunajiem vidusskolas skolēniem.  

Sekojošajos mācību gados izveidotajās jaunajās akadēmiskās vidusskolas No. 2 pirmajās klasēs 

tiek mācīti obligātie priekšmeti no pamata mācību plāna un valsts noteiktie pamatpriekšmeti 

(pamata un paplašinātā apjomā), kā arī papildpriekšmeti, kuriem mācību plānu veido skolotāji. 
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Šīs programmas ir oriģinālas un ļoti mūsdienīgas. Saistībā ar paplašinātajiem un 

papildpriekšmetiem skolēni no pirmās klases līdz trešajam mācību gadam tiek savā ziņā 

orientēti uz atsevišķu priekšmetu grupu apguvi, kas saistīts ar skolas doto klases nosaukumu. 

2017./2018. mācību gadā skolā tika izveidotas sešas pirmās klases: 

- tiesībzinātņu un lingvistiskā klase, 1.a, 

- mediju un teātra klase, 1.b, 

- matemātikas klase, 1.c, ar paplašinātu angļu valodas apguvi, 

- 1.d, sporta un veselības klase ar paplašinātu angļu valodas apguvi, 

- medicīnas klase, 1.e, 

- mediju un social zinātņu klase, 1.f. 

 

Katra klase saņem augstskolas atbalstu, pamatojoties uz vienošanos, kuru parakstījis skolas 

direktors un augstskolas rektors. Šis atbalsts izpaužas kā bezmaksas lekcijas vai semināri 

skolēniem vai skolēnu uzaicināšana piedalīties augstskolas nodarbībās. Skolēni izmanto ļoti labi 

iekārtotās augstskolas laboratorijas, bibliotēku un zinātnieku zināšanas un pieredzi. Klases 

skolotājs uztur kontaktu ar izvēlētajiem augstskolas pasniedzējiem, izzina skolēnu vajadzības un 

kā klases patrons izsaka priekšlikumus attiecībā uz nodarbībām augstskolā. Piemēram, par 

tiesībzinātņu un lingvistisko klasi rūpējas Silēzijas universitātes Juridiskā fakultāte. Katrā mācību 

gadā, ko skolēns pavada skolā, notiek vairākas lekcijas, piem., par civiltiesībām, 

krimināltiesībām, darba tiesībām utt. Skolēni tiekas ar tiesnešiem, advokātiem, prokuroriem 

utt., izzinot šo profesiju specifiku. Viņi piedalās tiesas sēdēs vai atsevišķās nodarbībās 

universitātē, no kurām dažas tiek vadītas angļu valodā. 

 

Katra klase reizi gadā piedalās nedēļu ilgā zinātniskā nometnē. Piemēram, matemātikas klases 

dodas uz Vroclavu, kur piedalās īpašās nodarbībās Vroclavas Tehnoloģiju universitātē, vai uz 

Krakovu, kur piedalās Zinātnes un tehnoloģiju universitātes nodarbībās. Piecas dienas viņi 

klausās lekcijas, liek lietā nodarbībās apgūtās zināšanas, piem., programmēšanā vai robotikā, 

un pēc tam kārto eksāmenu un saņem īpašu apliecību par kursa pabeigšanu. Savukārt mediju 

un teātra klase dodas, piemēram, uz Węgajty ciema teātri. Tas ir netipisks lauku teātris, kas 

atrodas Węgajty ciemā Polijas Varmijas-Mazūrijas vojevodistē, kurā tiek ieviesti jaunās poļu 
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teātra "lauku" tendences elementi. Šis teātris, veicot pedagoģisku darbību, iedvesmo mūsu 

skolēnus uz inovatīvām darbībām, kas bieži vien noved pie mūsu absolventu izvēles mācīties 

aktiera vai režisora profesiju. 

 

Ļoti talantīgiem skolēniem Polijā ir iespēja mācīties pēc individuāla mācību kursa (ITN). Tam ir 

nepieciešams atbilst vairākām formālām prasībām, cita starpā jāveic noslieču pārbaudes 

ambulatorā klīnikā, taču tas ļauj skolēnam pilnveidoties augstākā līmenī par vidējo. Piemēram, 

pašlaik viens no mūsu skolas skolēniem apgūst ITN bioloģijā, ķīmijā un matemātikā. Viņam ir 

papildnodarbības Silēzijas Medicīnas universitātē, kuras apmaksā pilsētas pašvaldība. 

 

Reizi gadā, parasti jūnijā, skolā tiek organizētas Akadēmiskās dienas. Zinātnieki no dažādām 

universitātēm 2–3 dienas skolā lasa lekcijas. Šīs lekcijas paplašina skolēnu zināšanas, kā arī 

iepazīstina ar augstskolu piedāvājumu, dodot iespēju izvēlēties turpmāko izglītību. 

 

Sadarbība ar augstskolām skolēniem nemaksā neko. Skola rēķinās ar universitātes atbalstu 

skolēnu talantu izkopšanā, savukārt universitātes – ka iegūs īpaši apdāvinātus studentus.  

 

Mūsu skola sadarbībā ar augstskolām realize dažādus projektus, piemēram, 2017. gadā tika 

pabeigts trīs gadu projekts "Datorizācija vidusskolas mācību procesā", kurā sadarbības partneris 

bija Silēzijas universitāte Katovicē. Projekta laikā matemātikas klašu skolēni papildstundās 

apguva Python programmēšanas prasmes. 

 

Skolai ir vairāk nekā 20 gadu ilga tradīcija – pasniegt ka balvu Batorija goda statueti izciliem 

absolventiem, kuri ar saviem profesionālajiem sasniegumiem slavina skolas vārdu. Šī balva 

parasti tiek pasniegta absolventiem, kuri ir universitātes pasniedzēji. Esošo skolēnu tikšanās ar 

Batorija goda statuetes ieguvējiem skolas patrona dienā ir papildu uzmundrinājums skolēniem 

darbam un izaugsmei. 

 

Skolas realizētie pasākumi dod pozitīvus rezultātus. Skolēni, mācoties "akadēmiskā" skolā, ne 

tikai iegūst profesionālu kvalifikāciju, lai paplašinātu savas zināšanas un attīstītu intereses. Pēc 
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absolventu teiktā, viņi ir ieguvuši pamatīgas zināšanas un sagatavoti augstākajai izglītībai. Mūsu 

akadēmiskās vidusskolas skolēnu rezultāti izlaiduma eksāmenos un vidusskolas vieta rezultātu 

sarakstā Polijā apstiprina augsto izglītības līmeni, kas paver skolēnu karjeras ceļu un ir Hožovas 

iedzīvotāju lepnums. 
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AUSTRIJAS DIENAS 

 

Vācu valodas skolotāji piedalās sadarbībā ar Austrijas Izglītības ministriju organizētos semināros 

"Austrijas dienas", kuros gūst zināšanas par šo valsti, valodas niansēm un Austrijas kultūru: 

literatūru, mūziku, filmām, gleznām, sportu utt. Iegūtās prasmes un zināšanas dalībnieki 

izmanto pašu vadītajās vācu valodas stundās. 

 

Skola/Norises vieta:  

 

Reģionālais skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas centrs 

“WOM” Katovicē / Regionalny Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli “WOM”  

w Katowicach  

Mājaslapa: 

 

www.womkat.edu.pl  

e-pasts saziņai: sekr@womkat.edu.pl 

Direktore Anna Zakrzewska-Zamora 

Labās prakses piemēru 

sagatavojusi: 

Anna Zakrzewska-Zamora 

Skolas veids:  Vietējās nozīmes skolotāju mācību centrs 

Vecuma grupa:  Valsts skolās strādājoši vācu valodas skolotāji 

Apstākļi 

 

Centra uzdevums ir atbalstīt skolotāju un pedagoģiskā 

personāla kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši reģiona 

izglītības vajadzībām saskaņā ar Eiropas standartiem. 

Papildinformācija saistībā 

ar šo profesionālās 

attīstības jomu 

“Austrijas dienu” organizēšanas mērķis ir dot skolotājiem 

iespēju iegūt zināšanas par Austrijas kultūru, attīstīt 

metodiskās prasmes un uzlabot vācu valodas mācīšanas 

kvalitāti, izmantojot šīs zināšanas un prasmes mācīšanas 

procesā. 

 

http://www.womkat.edu.pl/
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Pētījuma detaļas 

“Austrijas dienas” Reģionālajā skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas centrā “WOM” Katovicē 

notiek kā divu dienu seminārs Silēzijas vojevodistes vācu valodas skolotājiem, kas tiek rīkots 

sadarbībā ar Austrijas Izglītības ministriju. Ministrijas pārziņā ir Kultūras un valodas 

departaments, kurš vairāk nekā 20 gadus ir nodarbojies ar Austrijas valodas un kultūras 

popularizēšanu. Viņu bagātīgais apmācību piedāvājums ir adresēts vāciskuma piekritējiem un 

vācu valodas skolotājiem visā pasaulē. Šo nodarbību moto: sadarboties, mācīties citam no cita, 

rūpēties par vācu valodas mācīšanas kvalitāti un šādi padziļināt starpkultūru izpratni. 

“Austrijas dienas” Reģionālajā skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas centrā “WOM” tiek 

organizētas kopš 2007. gada un vienmēr raisa lielu vācu valodas skolotāju interesi. Katru gadu 

mēs uzņemam divus speciālistus no Vīnes, kuri divas dienas vada metodiskās nodarbības, 

paplašinot dalībnieku zināšanas par valsti, valodas niansēm un kultūru, it īpaši Austrijas 

literatūru, mūziku, mākslu, filmām, sportu un ikdienas dzīvi. Katrs dalībnieks saņem vadītāju 

sagatavotos mācību materiālus, kurus vēlāk var izmantot pašu vadītajās vācu valodas stundās, 

popularizējot Austrijas kultūru skolēnu vidū un attīstot valodas prasmes un draudzīgu attieksmi 

pret Austrijas kultūru, kas savukārt pozitīvi iespaido vācu valodas apguvi. Katru gadu mūsu 

pasākumos piedalās desmitiem cilvēku. 

Līdztekus pasākumam notiek mazāk formālas tikšanās ar skolotājiem, piemēram, korāļu 

dziedāšana, muzicēšana, muzeju apmeklējumi, ābolu strūdeles cepšana, poļu ēdienu 

degustācija, klasiskās mūzikas koncertu apmeklēšana. Pēc skolotāju iniciatīvas austriešu 

speciālisti ir uzaicināti uz skolām, kur tiekas ar skolotājiem, lai iepazīstinātu viņus ar Austrijas 

izglītības sistēmu. 

“Austrijas dienu” organizēšanas mērķis ir dot skolotājiem iespēju iegūt zināšanas par Austrijas 

kultūru, attīstīt metodiskās prasmes un uzlabot vācu valodas mācīšanas kvalitāti, izmantojot šīs 

zināšanas un prasmes mācīšanas procesā. 

Pēc apmācībām veiktais vērtējums norāda uz šā pasākuma ievērojamo lietderību un mācību 

vērtību. Dalībnieki apgūst praktiskas mācīšanas metodes, saņem interesantus neadaptētus 

materiālus, kas ir ļoti noderīgi valodas mācību stundās. Skolotāji īpaši uzsvēruši Austrijas 
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speciālistu profesionālismu un plašo viņu izmantoto metožu klāstu. Viņi arī augstu novērtējuši 

ļoti patīkamo gaisotni, kas veicinājusi mācības un jaunas pieredzes apgūšanu, kā arī to, ka šie 

speciālisti runājuši savā dzimtajā vācu valodā, kas filologiem ir sevišķi aktuāli.  

Tie skolotāji, kuri īpaši interesējas par kultūru un valodu, ir izveidojuši tālāku sadarbību ar 

Kultūras un valodas departamentu un izmanto turpmākas mācību iespējas Austrijā organizētos 

kursos. 

Jāuzsver, ka skolotājiem par piedalīšanos divu dienu seminārā nav jāmaksā. Pasākuma izmaksas 

sedz gan Austrijas puse, nodrošinot speciālistu piedalīšanos un materiālus, gan Reģionālais 

skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas centrs “WOM”, kas rūpējas par organizēšanu. Tādējādi 

“Austrijas dienas” skolotājiem ir plaši pieejamas. 

Ņemot vērā šā projekta pozitīvo efektu, kā arī daudzos skolotāju lūgumus, Reģionālais skolotāju 

kvalifikācijas paaugstināšanas centrs “WOM” turpina sadarbību ar Austrijas Izglītības ministriju, 

piedāvājot savu pasākumu dalībniekiem augstākās kvalitātes apmācību. 
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SKOLOTĀJU KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA PRIVĀTO SKOLU 

KOMPLEKSĀ KATOVICĒ UN ZINĀŠANU IZPLATĪŠANA 

 

Kā Katovices privāto skolu kompleksa skolotāji un administratīvie darbinieki paaugstina savu 

kvalifikāciju un izplata iegūtās zināšanas? 

 

Skola/Norises vieta:  

 

Privāto skolu komplekss 

Witosa 18, 40-001 Katovice 

Mājaslapa: https://www.nasze-szkoly.edu.pl 

Direktore Jolanta Kałuża 

Skolas veids:  

 

Privāto skolu komplekss, kurā ietilpst: 

Privātais bērnudārzs “Domowe Przedszkole” 

Privātā sākumskola “Szkoła Jak Dom” 

Privātā vidusskola „Amicus” 

Melchior Wańkowicz privātā vidusskola ar IB programmu 

Silēzijas starptautisko skolu komplekss 

Vecuma grupa:  1,5 – 18 gadi 

Apstākļi 

 

• Kopējais skolotāju skaits – vairāk par 130  

• Visiem augstākā izglītība un apliecinājums par 

profesionālo kvalifikāciju  

• Dažādu tautību, kultūras un reliģiskās piederības 

skolotāji, tajā skaitā tādi, kam kāda no svešvalodām ir 

dzimtā 

https://www.nasze-szkoly.edu.pl/


SKOLA, KAS MĀCĀS 193 

  
 

 
 

Privāto skolu komplekss 

• Skolas ar Polijas izglītības programmu, ko apstiprinājusi 

izglītības ministrija, ar Kembridžas un starptautiskā 

bakalaurāta programmmu 

Cita papildinformācija 

saistībā ar šo profesionālās 

attīstības jomu  

 

 

Skolotāja profesijai ir raksturīga 

nepieciešamība pilnveidot apgūtās 

zināšanas, iegūt jaunas kompetences un 

informāciju. Katram skolotājam vajadzētu 

pievērst galveno uzmanību savas 

kvalifikācijas un personības attīstībai. 

Nežēlīgā darba tirgus iespaidā mainās 

prasības skolotājiem un skolām. Arī 

kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma 

motivē skolotājus pilnveidot savas prasmes, 

kas iespaido darba kvalitātes 

paaugstināšanos skolās.  
 

 

Pētījuma detaļas 

Katovices privāto skolu kompleksā ietilpst skolas ar dažādu izglītības līmeni, kā arī dažādām 

kultūrām, pateicoties starptautiskajām nodaļām, kas apvieno skolēnus no visas pasaules. Lai 

pieņemtu lēmumu par mācību uzsākšanu angļu valodā, IB programmu, Kembridžas mācību 

programmu, bija nepieciešama sagatavošanās un skolotāju un administrācijas darbinieku 

apmācība. Darbinieki ir piedalījušies un joprojām piedalās apmācībā visu mūsu skolu darbības 

laikā. Paaugstināt paša kvalifikāciju un gūt zināšanas ir katra laba skolotāja iekšēja 

nepieciešamība, taču tā ir arī reakcija uz mainīgo realitāti, kura piepildīta ar mūsdienīgām 

tehnoloģijām, modernām mācību metodēm, pieaugošo neformālās izglītības nozīmi un 

nepieciešamību pēc 21. gadsimta kompetencēm darba tirgū. Direktore Jolanta Kałuża, pirms 25 

gadiem izveidojot pirmo privāto sākumskolu “Szkoła jak dom”, nāca klajā ar jaunu ideju. Viņa 

joprojām seko savai pārliecībai – būt atvērtai jaunām iniciatīvām, nepārtraukti radot lieliskus 

apstākļus attīstībai visiem skolotājiem.  
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Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas sistēma ir elastīga un reaģē uz skolotāju vajadzībām, 

interesantiem piedāvājumiem vai jaunām tendencēm, lai gan var izcelt dažus konstantus 

elementus, kuru izpildi nosaka, piemēram, valsts iestādes (IBO, kvalifikācijas paaugstināšana, 

izlaiduma eksāmeni, vidusskolas eksāmeni, sākumskolas beigu eksāmeni) vai skolas iekšējā 

programma.  

   Starptautiskā 

sagatavošanas 

programma 

iestājai 

augstskolā 

(Starptautiskais 

Bakalaurāts) 

Apmācības priekšmetos, kas iekļauti IB programmā, IB skolotājiem ir 

obligātas. Līdztekus programmas maiņai, kas notiek ik pēc septiņiem 

gadiem, visiem skolotājiem jāiziet turpmākās apmācības atbilstoši IBO 

noteikumiem: http://www.ibo.org/professional-

development/workshop-categories-and-types/ 

Mūsu vidusskolas skolotāji IB pamata apmācībās piedalījās paši, bet 

turpmākās apmācības norisinājās tiešsaistē. Abos gadījumos skolotāji 

saņēma viņu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu.  

Kembridžas 

programma  

Tāpat kā IBO, arī starptautiskajai Kembridžas programmai nepieciešama 

atbilstoša sagatavošanās un apliecības, kas mūsu darbiniekiem ir un tiek 

atjaunotas pēc vajadzības, atbilstoši piedāvājumam. Personīgās 

izaugsmes pamati ir izklāstīti šeit: 

http://www.cambridgeinternational.org/cambridge-professional-

development/ 

Tālākās apmācības nav obligātas, taču mūsu darbinieki tās var pieprasīt, 

vai arī tās nosaka direktore. Pašlaik daudzas apmācības pieejamas 

Kembridžas mājaslapā kā tiešsaistes resursi. Direktore augstu vērtē 

brīvprātīgu piedalīšanos, un tā tiek ierakstīta tā dēvētajos “skolotāja 

sasniegumos”. Direktore vienmēr atzīmē un novērtē skolotāju 

nestandarta un ārpusdarba aktivitātes. Mūsu skolotāji bieži tikuši 

uzaicināti kā savas jomas speciālisti, lai dalītos ar savām zināšanām ar citu 

skolu skolotājiem un vietējo sabiedrību.  

http://www.ibo.org/professional-development/workshop-categories-and-types/
http://www.ibo.org/professional-development/workshop-categories-and-types/
http://www.cambridgeinternational.org/cambridge-professional-development/
http://www.cambridgeinternational.org/cambridge-professional-development/
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Kvalifikācijas 

paaugstināšana 

Polijā kvalifikācijas paaugstināšanas ceļu skaidri nosaka Izglītības 

ministrija 

(http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU2013000039

3 ), un tajā ietilpst noteikti posmi ar noteiktiem termiņiem. Mūsu skolā 

tas nav obligāti, taču skolotāji ir motivēti paaugstināt savu kvalifikāciju, 

tajā skaitā arī sekojošajos posmos, kas ir arī rezultāts dažu skolotāju 

iekšējai vajadzībai pašattīstīties.  

Izlaiduma 

eksāmeni (pēc 

sākumskolas, 

vidusskolas un 

valsts eksāmeni) 

Skolotājiem, kuri izlēmuši kļūt par eksaminētājiem jebkurā izglītības 

posmā, obligāti jāpiedalās vietējo eksaminācijas centru organizētās 

apmācībās. Tas attiecas arī uz visām turpmākajām apmācībām, kas 

saistītas ar izmaiņām eksāmenu struktūrā. Eksaminētāji un kandidāti uz 

šo posteni tiek aicināti būt informēti par visām izmaiņām, lai nezaudētu 

tiesības pārbaudīt izlaiduma eksāmenus. 

Apmācības 

brīvajā laikā 

 

Viens no pastāvīgajiem punktiem skolotāju un administrācijas darbinieku 

apmācību sarakstā ir tikšanās brīvajā laikā, kas sākas 14 dienas pirms 

oficiālā mācību gada sākuma. Piedalīšanās interesantos semināros ir jau 

kļuvusi par privātā skolu kompleksa tradīciju. Tā kā skolotāji strādā 

vairākās skolās un viņu prombūtne varētu apgrūtināt šo skolu darbu, 

apmācības, semināri, kursi un citi kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi 

tiek rīkoti no stundām brīvajā laikā. Raksturīga apmācību pazīme ir to 

universālais raksturs attiecībā uz skolās esošajām problēmām – 

neirodidaktika, neformālā izglītība, projektu metode, mūsdienu 

tehnoloģiju izmantošana mācīšanā, jaunas izglītības tendences pasaulē 

utt. Mēs izmantojam uzaicināto dažādu jomu speciālistu zināšanas. Mēs 

dalāmies ar zināšanām arī savā starpā (peer-to-peer), piemēram, ar 

apgūto Erasmus+ kursos.  

Erasmus + Kopš 2016. gada mūsu vidusskola iesaistās Erasmus+ projektos, kas ir 

lieliska izdevība piedalīties apmācībā. To saturu strikti nosaka iepriekš 

uzrakstītais projekts par tajā brīdī skolai svarīgu tematu. Tiešie labuma 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000393
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000393
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guvēji ir iesaistītie skolotāji, taču pēc tam ir obligāti jādalās ar iegūtajām 

zināšanām. Tas var notikt iepriekš minētajās brīvā laika apmācībās vai 

reizēm arī mācību gada laikā. Materiālus var arī augšupielādēt projekta 

interneta vietnē izlasīšanai noteiktajā termiņā. Tas viss nav obligāti un ir 

paredzēts lielākoties ieinteresētajiem. Taču mūsu gadījumā apmācības 

lielākoties ir visaptverošas un attiecas uz, piemēram, darbu ar 

migrantiem, projektu vadību, mācību materiālu veidošanu skolai, 

mūsdienīgiem veidiem, kā dalīties ar informāciju, pieredzi un zināšanām 

utt. Tas ir brīnišķīgs zināšanu avots visiem skolotājiem neatkarīgi no 

skolas, kurā viņi strādā. Mūsu vidusskolā pašlaik norisinās trīs Erasmus+ 

projekti. KA-1 ir EUROCYBERTEACHER pasākums 

(https://sites.google.com/site/eurocyberteacher/), un nesen sākās STOP 

COPY-PASTE (https://stop-copy-paste.weebly.com). KA-2 pasākums ir 

MIGRANT projekts (Many Immigrants Go and/or Return to/from Another 

National Territory), (http://my-migrant.org), kas arī paplašina redzesloku, 

it sevišķi attiecībā uz starpkultūru toleranci, kas ir ļoti svarīgi mūsu 

starptautiskajās skolās un ir arī stimuls uzlabot valodas prasmes, 21. 

gadsimtam raksturīgās kompetences, IKT utt. 

Apmācības 

mācību gada 

laikā 

Reizēm mācību gada laikā skolotāji dodas uz kādām apmācībām, ja 

piedāvājums atbilst skolas izvēlētajai programmai vai ja tās ir obligātās 

apmācības, piem., eksaminētāju apmācības, papildapmācības utt. Biežāk 

šādas apmācības attiecas uz administrācijas darbiniekiem – direktoriem, 

mācību pārziņiem un citiem, kas vēlas paaugstināt kvalifikāciju, 

piemēram, saistībā ar cilvēkresursu vadību skolas vidē, jaunām 

tendencēm izglītībā, vai iepazīties ar labās prakses piemēriem darbā 

dažādās vietās un dalīties pieredzē. Tas nenozīmē, ka skolotāji mācību 

gada laikā nemācās – nodarbības notiek pirms vai pēc stundām, 

netraucējot skolas darbu.  

https://sites.google.com/site/eurocyberteacher/)
about:blank
about:blank
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Neformālās 

izglītības veidi 

Individuālie kvalifikācijas paaugstināšanas veidi kļūst arvien populārāki. 

Tos piedāvā vairākas iestādes, skolas, mācību centri vai pat augstskolas. 

Būtu neiespējami visur piedalīties klātienē, tāpēc lieti noder tiešsaistes 

apmācības. Viens no interesantākajiem ir Skolotāju akadēmijas 

piedāvājums 

(https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy.ht

m) ar plašo apmācību izvēli, kas ļauj dalīties ar pieredzi dalībniekiem visā 

pasaulē. Šis ir kāda dalībnieka kursu dienasgrāmatas piemērs, kas 

publicēts projekta interneta vietnē un Facebook:  

1. https://spark.adobe.com/page/sjx66MGtnM5HJ/ 

2. https://spark.adobe.com/page/TclNckR8NAJpl/ 

3. https://spark.adobe.com/page/CFUv9UlyZXuu9/ 

Skolotāji tiek laipni aicināti iepazīties ar School Education Gateway 

piedāvājumiem un dalīties savās zināšanās tur un savā starpā skolā. 

Skolas jaunās 

funkcijas 

Privāto skolu komplekss līdztekus izglītības mērķiem ir apvienība, kura 

aktīvi piedalās Polijas slēgtās izglītības padomes darbā, veicinot mūsdienu 

izglītības metodes un sadarbojoties ar savdabīgiem izglītības centriem. 

Katru gadu tiek organizētas konferences un semināri, kas ir 

nenovērtējams pieredzes avots, piesaistot arvien jaunus dalībniekus un 

meklējot iespējas uzlabot izglītības modeli mūsu skolās. Tātad ne tikai 

skolotāji uzlabo savas prasmes, bet arī administrācijas darbinieki, kuri 

mācās, piemēram, ieviest skolā jaunas funkcijas. Mūsu skolas ir sertificēti 

mācību centri (Cambridge Exams-FCE, FCE for School, UCAS, PSNJN, 

LIBRATUS). Tas nebūtu iespējams bez atbilstošas skolotāju kvalifikācijas 

un dokumentiem, kas ļauj to darīt. Tas neapšaubāmi krietni pārsniedz 

vidējā skolotāja līmeni. 

https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy.htm)
https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/teacher_academy.htm)
https://spark.adobe.com/page/sjx66MGtnM5HJ/
https://spark.adobe.com/page/TclNckR8NAJpl/
https://spark.adobe.com/page/CFUv9UlyZXuu9/
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Dalīšanās ar 

iegūtajām 

zināšanām 

Atbilstoši mūsdienu pieejai izglītībai ar zināšanām ir jādalās, tāpēc visas 

apmācības, vai tie būtu darbinieku semināri, individuālās vai organizētās 

mācības, noved pie tālākiem pasākumiem. Skolotāji iesaistās savstarpējā 

informācijas apmaiņā, augšupielādē materiālus tiešsaistē, lai padarītu tos 

pieejamus utt.  

Viena no interesantākajām zināšanu izplatīšanas formām ir apmācības 

reizē ar neklātienes sacensībām. Dalībnieki piedalās šādos konkursos 

kopā ar vecākiem, aprūpētājiem, kuriem, gaidot bērnus, nav ko darīt. 

Mūsu skolā šādiem viesiem tiek piedāvātas apmācības, ko vada mūsu 

darbinieki un skolotāji, ja apmācību temats viesiem ir jaunums. Tā ir 

lieliska iespēja komandas darbam, uzlabojot 21. gadsimtā nepieciešamās 

kompetences, tai skaitā komunikācijā, vadībā, uzdevumu došanā utt. 

Viesskolotāji ir augstu novērtējuši skolotāju apmācību organizēšanu 

sacensību laikā. 

 

Privāto skolu komplekss ir mūsdienīgu skolu apvienība, kas piedāvā visiem skolotājiem 

brīnišķīgas iespējas izaugsmei starptautiskā sabiedrībā, starp kolēģiem un skolēniem no visas 

pasaules. Tas rada apstākļus, kuros zināšanas gūst ne tikai skolēni, bet arī skolotāji mācās 

noteikumus, pēc kuriem tiek veidota multikulturāla sabiedrība, balstoties uz savstarpēju 

iecietību un cieņu pret atšķirīgām tautībām un kultūrām. Tas nav viegls uzdevums nevienai no 

pusēm, sevišķi ņemot vērā pasaules migrācijas krīzi, kas mums šķiet sveša un tāla. Taču mūsu 

skolu mērķis ir veidot labas cilvēku savstarpējās attiecības neatkarīgi no ādas krāsas, 

reliģiskajiem uzskatiem vai sabiedrības grupas. Attiecīgi mums visu laiku jāmeklē jauni 

risinājumi, lai izpildītu daudzu kultūru pārstāvju prasības. Mūsu kvalifikācijas paaugstināšana, 

zināšanu un redzesloka paplašināšana mums šajā procesā palīdz. Dinamiski augošais privāto 

skolu komplekss šo gadu laikā ievērojami paplašinājis savu izglītības piedāvājumu, ieguvis vēl 

starptautiskāku raksturu, piedaloties vairākos projektos, un iemantojis popularitāti un pievilcību 

plaši saprotamas izglītības tirgū. 
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NEPĀRTRAUKTA PROFESIONĀLA ATTĪSTĪBA  

APGABALA SKOLU GRUPĀ 

Skolotāju prasmju un kvalifikācijas uzlabošana, lai atbalstītu un attīstītu mācīšanas kvalitāti 

skolās. 

Skola/Norises vieta:  Powiatowy Zespół Szkół in Bieruń 
(Apgabala skolu grupa) 

 

Mājaslapa: http://pzsbierun.pl/ 

Direktors: Teresa Horst 

Noderīgas pieredzes 
piemēru sagatavojis: 

Sławomir Binek 
 

Skolas veids:  vidusskola 

Vecuma grupa:  15–19 

Raksturīgās īpatnības: Dažādos skolotāja karjeras posmos nepieciešams atšķirīga 
līmeņa atbalsts, jo būtiski atšķiras grūtības un uzdevumi. 

Papildinformācija saistībā 
ar šo profesionālās 
attīstības jomu 

Lai sasniegtu iecerētos rezultātus, skolu darbību regulējošajos 
likumos jāievieš daudzas izmaiņas. 
 

 

Pētījuma detaļas 

Veidojot budžeta plānus, visu skolu un bērnudārzu vadītājiem jāparedz īpaši līdzekļi skolotāju 

profesionālās attīstības atbalstam. Šo līdzekļu apjoms ir 1% no tā, kas gadā paredzēts algām. 

 

Līdzekļi, kas paredzēti skolotāju profesionālajai apmācībai un attīstībai, var tikt izmantoti: 

1) organizējot apmācību seminārus un veidojot metodiskos norādījumus skolotājiem; 

2) rīkojot skolotājiem mācību kursus, seminārus un konferences, tajā skaitā arī 

vadošos amatos esošajiem; 

3) gatavojot mācību un informatīvos materiālus; 

http://pzsbierun.pl/
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4) skolotāju un skolas vadības profesionālajai apmācībai; 

5) transporta, uzturēšanās un ēdināšanas izdevumu segšanai tiem skolotājiem, kurus 

direktors nosūta uz dažādiem profesionālās apmācības pasākumiem. 

 

Šie finanšu resursi var tikt izmantoti dažādu apmācības formu apmaksai. Tiek ņemta vērā 

skolotāju esošā kvalifikācija un nepieciešamība to paaugstināt. Ir svarīgi arī izvērtēt mācību 

noderīgumu viņu darbā un noteiktu uzdevumu izpildei, lai garantētu atbilstību valsts izglītības 

politikai. 

 

Katru gadu līdz 30. novembrim direktors iesniedz finansējuma pieteikumu augstākajai vadībai 

ar ieteikumiem par skolotāju mācībām. Šis pieteikums balstās uz ikgadējo skolotāju 

profesionālās apmācības plānu. Direktora izveidotajā un piedāvātajā plānā jābūt ņemtam vērā:  

1) skolas attīstības plānam (ieskaitot visas darbinieku vajadzības); 

2) skolotāju individuālajiem profesionālās attīstības plāniem; 

3) skolotāju rakstītiem profesionālās apmācības priekšlikumiem. 

 

Šos gadskārtējos pieteikumus skolotāji veic aptaujas veidā. Šajā aptaujā skolotāji var norādīt tās 

jomas, kurās viņiem nepieciešams papildu atbalsts, un kādam šim atbalstam jābūt. Šis atbalsts, 

piemēram, var būt kā semināri, konferences vai ilgtermiņa pasākumi – pēcdiploma izglītība. No 

skolotājiem tiek arī gaidīts, ka viņi uzskaitīs prasmes, ko labi apguvuši, lai varētu tikt izmantoti 

kā palīgi citiem skolotājiem. Tas ļauj skolotājiem dalīties savā pieredzē. Reizēm gadās, ka zūd 

vajadzība pēc dažu priekšmetu skolotājiem, jo skolām ir jāpilda darba tirgus prasības, un skolas 

laiku pa laikam spiestas mainīt savu piedāvājumu. Šādā gadījumā direktoram jāapsver skolotāja 

apmācība atbilstoši prasībām.  

 

Viens no profesionālās attīstības būtiskākajiem elementiem ir tā dēvētā karjeras izaugsme. Tās 

detalizētos noteikumus nosaka atbilstoša kārtība, kas skolotājam jāievēro, lai nodrošinātu 

augstāka profesionālā statusa sasniegšanu. Atbilstoši šai kārtībai skolotājam jāizpilda noteikti 

uzdevumi, kas jāapliecina ar dokumentu. Direktors lūdz pieredzējušiem skolotājiem palīdzēt 
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tiem kolēģiem, kuri atrodas savas profesionālās karjeras sākumā. Prasībās, kas skolotājam 

jāizpilda, ietilpst:  

- izglītojošu un audzinošu pienākumu veikšana skolā atbilstoši vietējām prasībām,  

- skolas programmas nodrošināšana, 

- personisko profesionālo iemaņu uzlabošana, 

- projektu un programmu sagatavošana un ieviešana, lai palīdzētu uzlabot 

personiskās iemaņas un paaugstinātu skolas darba kvalitāti, 

- spēju demonstrēšana dalīties savās zināšanās un pieredzē ar citiem,  

- personiskā darba organizēšana un uzlabošana, 

- personiskā darba izvērtēšana un, ja nepieciešams, labojumu ieviešana.  

 

Labās prakses piemērs skolotāju darba uzlabošanā ir sadarbība ar dažādām ārpus skolas esošām 

organizācijām. Profesionālās izglītības gadījumā viens no svarīgākajiem elementiem ir sadarbība 

ar vietējiem darba devējiem. No otras puses, runājot par vispusīgāku izglītību, būtiska šķiet 

sadarbība ar augstskolām. Šī sadarbība notiek divos līmeņos. Pirmais ir tieša iesaistīšanās 

augstskolu realizētajās aktivitātēs, tajā skaitā piedalīšanās lekcijās, kopējos projektos un 

profesionālās laboratorijās. Otrais ir skolotāju atbalsts, kas var notikt ar lekciju starpniecību, bet 

arī palīdzēt panākt sadarbību ar vairākām skolām. 

 

Šī sadarbība ir savstarpēji izdevīgas profesionālas attiecības, pirmkārt, skolā uzlabosies izglītības 

kvalitātes standarti, otrkārt, augstskolām ir lielākas iespējas piesaistīt studentus, turklāt skolas 

bieži vien kļūst par zinātniski pētnieciskā darba centriem. Labs piemērs ir interaktīvo personālo 

reaģēšanas sistēmu ieviešana skolās, ko bija iespējams paveikt, pateicoties augstskolas 

tehniskajam un zinātniskajam atbalstam. Attiecīgi pēc tam bija iespējams veikt iekārtas 

efektivitātes pētījumus. Pētījuma detalizēts apraksts un tā rezultāti tika publicēti «European 

Journal of Physics». 
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Projekta mērķis ir atdzīvināt lasīšanu, izmantojot dažādas atšķirīgas aktivitātes. Aktivitāšu 

kopums tiek organizēts sadarbībā ar publiskajām bibliotēkām, sadarbības organizācijām un 

animatoriem. Aktivitātēs ietilpst grupu nodarbības, izbraucieni un pilsētas spēles, kas saistīti ar 

izvēlēto literatūru. Literārie teksti tiek iemiesoti dzīvē, izmantojot dažādus līdzekļus, kuri palīdz 

saistīt literatūru ar vēsturi, arhitektūru, tēlotājmākslu un mūziku.  

 

Norises vieta:  

 

Dalībnieku skaitā bija visu vecuma grupu un visu līmeņu 

lasītāji. Visiem organizētajiem pasākumiem bija visaptverošs 

raksturs. Šie pasākumi notika vairākās vietās: 

• Silēzijas bibliotēkas Izglītības nams (Katovice) 

• Katovices publiskās bibliotēkas  

• Skolas bibliotēka Bitomā 

• Grāmatu veikals «Bookszpan» Katovicē 

• Vēsturisks rajons Nikišoveca Katovicē 

• Publiskas bibliotēkas Švjatkos, Barcinā un Lomžā 

• Publiskā bibliotēka Odensē (Dānija) 

• Karvinas (Čehijas Republika) publiskās bibliotēkas 

Polijas nodaļa 

Mājaslapa: 

 

https://www.facebook.com/DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej/ 

http://www.bs.katowice.pl/ 

Noderīgas pieredzes 

piemēru sagatavojušas: 

Anastazja Hadyna un Ewa Kokot  

Direktors 

 

Silēzijas bibliotēkas direktors: Jan Malicki 

Izglītības nama vadītāja: Ewa Kokot 

Iestādes veids:  Izglītības nams atrodas Kultūras institūtā Silēzijas bibliotēkā 

Vecuma grupa:  

 

Projekta dalībnieki pārstāvēja dažādas vecuma grupas: 

• sākumskolas skolēni 

https://www.facebook.com/DomOswiatowyBibliotekiSlaskiej/
http://www.bs.katowice.pl/
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• vidusskolas (ģimnāzijas) skolēni 

• universitātes studenti 

• pieaugušie 

Apstākļi 

 

Projekts veicina ideju par tādu bibliotēku, kura stimulē tās 

lasītājus un iesaista tos radošās attiecībās ar literatūru. Caur 

aktivitātēm pilsētas telpā literatūra atklāsies neparastā un 

aizraujošā veidā. Animācijas pasākumi palīdzēs grupu 

nodarbību un pilsētas aktivitāšu dalībniekiem radīt labāku 

izpratni par grāmatu, parādot tās funkciju un tēmu 

daudzveidību, kā arī apgūstot gramatas radīšanas veidus un 

grāmatas izskaidrojumu.  

 

Pētījuma detaļas 

2017. gadā Silēzijas bibliotēkas Izglītības nams uzsāka jaunu projektu «Grāmatas aspekti». Šajā 

projektā, kuru kopīgi realizēja Silēzijas bibliotēka, Katovices pašvaldības publiskā bibliotēka, 

citas sadarbības organizācijas un animatori, ietvertas vairākas ar lasīšanas animēšanu saistītas 

aktivitātes. Projektā ietilpa ar literatūras tematiku saistītu grupu nodarbību, pasākumu 

pilsētvidē un izbraukumu rīkošana. Visas šīs aktivitātes bija balstītas uz literāru sacerējumu 

radošu interpretāciju caur tēlotājmākslas, mūzikas, vēstures vai arhitektūras prizmu.  

Atklāšana (koncerts) 

Projekts tika uzsākts ar grupas «Pasaku krājums» uzstāšanos. Viņu kompozīcijas ietekmējušas 

pasakas un daudzveidīga dažādu kultūru mūzika. Mūziķi izmanto folkmūzikas elementus, tomēr 

vienlaikus saglabājot savas individuālās iezīmes gan instrumentālajā, gan tekstuālajā ziņā. 

Skaņdarbos dzirdami instrumenti no visas pasaules, piemēram, ķeltu arfa, klasiskā un basģitāra, 

flautas, didžeridū un perkusijas. Grupā ietilpst multiinstrumentālisti Beata Buszta, Michał 

Koziełło, Tomasz Jaworski un Tomasz Kara-Sajek. Tekstu autori – Adam “Beret” Mańczuk, 

Mateusz Świstak. 
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Grupu nodarbību kopums: 

1. Literatūra / deja 

Etnodejas nodarbības, saistītas ar atbilstošu literatūru  

Vadītājs: Jakub Fedak / Ideja: Iga Fedak  

Šo nodarbību laikā to dalībnieki varēja uzzināt, kā tautas kultūra ir pārstāvēta literatūrā. Tas 

palīdzēja paplašināt viņu zināšanas par poļu dejām un tautas mūziku un deva iespēju klausīties 

atbilstošo instrumentu skanējumu. Līdztekus praktiskām dejošanas un dziedāšanas stundām 

dalībnieki tika iesaistīti darbā ar tekstiem, attēliem un filmu fragmentiem. 

2. Literatūra / valoda 

Literāras nodarbības ar literāro daiļradi  

Vadītāja: Agnieszka Dąbrowska  

Nodarbību dalībniekiem bija iespēja paplašināt savas zināšanas par literatūru un tika dota 

iespēja uzrakstīt pašiem savu literāru darbu. Nodarbību mērķis bija palīdzēt to dalībniekiem 

atbrīvot viņu radošo izteiksmi, uzlabot rakstīšanas prasmes un palīdzēt attīstīt komunikācijas 

iemaņas.  

3. Literatūra / pasaka 

Literāras nodarbības saistībā ar pasakām  

Vadītājs: Mateusz Świstak 

Šīs nodarbības bija veltītas pasaku pasaules atkalatklāšanai. Tika izvēlēta brāļu Grimmu pasaka, 

un saistībā ar to dalībniekiem bija jāuzraksta stāsts. Dalībnieki pavadīja kādu laiku, analizējot un 

izskaidrojot šos stāstus un pētot paraugus. Šīs nodarbības bija arī iespēja dalībniekiem ieviest 

pasaku pasaulē savus personīgos simbolus, izmantojot literārus un mākslinieciskus līdzekļus.  

4. Literatūra / ceļojumi 

Literāras nodarbības saistībā ar grāmatām par ceļojumiem  

Vadītājs: Mateusz Świstak 
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Šajās nodarbībās tikās Alfrēda Škļarska cienītāju grupa, un tās notika šā rakstnieka vārdā 

nosauktajā zālē. Dalībniekiem bija iespēja padziļināt savas zināšanas par rakstnieka darbiem un 

iedvesmoties no ceļojumu un antropoloģisko pētījumu tēmas.  

5. Literatūra / simbols 

Literāras nodarbības par simbolu izpratni un funkcionēšanu 

Vadītāja: Małgorzata Jabłońska 

Šīs nodarbības bija veltītas divām vizuālajām valodām – (1) piktogrāfiskajai (attēlu zīmēšanas 

valoda) un (2) tipogrāfiskajai (burtu un neburtu valoda). Šajās nodarbībās tika apvienoti 

teorētiskie un praktiskie elementi (mākslinieciskas aktivitātes).  

6. Literatūra / grafika 

Literāras un grafikas nodarbības  

Vadītājs: Krzysztof Rumin 

Šajās nodarbībās lielākā uzmanība tika veltīta tam, kā grafika var palīdzēt grāmatas 

sagatavošanas procesā. Dalībnieki veidoja paši savus ekslibrus, apguva linogriezuma un sausās 

adatas tehniku un beigās veidoja gravīras. 

7. Literatūra / teātris 

Literāras un teātra nodarbības 

Vadītāja: Daria Sobik 

Šajās nodarbībās piedalījās skolēni no radošās aktivitātes kursa Viņa svētības J. Šafraneka 1. 

vidusskolā Bitomā. Nodarbību mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar teātri un literatūru. 

Nodarbībās ietilpa darbs ar tekstu, kustībām un žestiem, spēli un improvizāciju; tās palīdzēja 

attīstīt iztēli un radošumu. 
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Nodarbību noslēgumā skolēni izveidoja paši savu iestudējumu «Leitnants KATS jeb Todien es 

gribēju ēst putru»; režisore: Daria Sobik, dramaturgs: Mariusz Gołosz, koordinatore: Katarzyna 

Michalska. 

8. Literatūra / māksla 

Literāras nodarbības par mākslas lomu literatūrā 

Vadītāja: Irena Imańska 

Šīs nodarbības bija veltītas mākslas literatūrai, kas tieši saistīta ar mākslas jomu, tajā skaitā 

fotogrāfiju, tēlotājmākslu, kino, animāciju, mūziku un dizainu. Dalībnieki izveidoja izstādi, kas 

bija apskatāma Izglītības nama Kamergalerijā. Nodarbības palīdzēja veicināt dalībnieku 

radošumu un izteiksmīgumu, kā arī pasniedzēju un skolotāju radošo domāšanu. 

Pasākumi pilsētvidē: 

1. Vārdi pilsētā 

Pasākumus veidoja nodarbību dalībnieki Irēnas Imaņskas vadībā. Dalībnieki izmantoja 

nodarbībās gūtās zināšanas un realizēja paši savas radošās ieceres. Tas mudināja cilvēkus vairāk 

lasīt grāmatas. Idejas, realizācija un izpildījums bija dalībnieku ziņā, un norises vieta bija mākslas 

galerija BWA, kā arī Katovices pilsētvide. 

2. Pasaka grāmatu veikalā  

«Bookszpan» Katovicē dalībnieki demonstrēja pasakas, ko viņi sarakstīja nodarbībās Mateuša 

Švistaka vadībā, ierakstu. Šis literārais materiāls tika ierakstīts Katovices radio ar uzaicinātu 

runātāju piedalīšanos. Ieraksts pēc tam tika atskaņots grāmatu veikalā. Skaļruņi bija izvietoti arī 

ārpusē, tāpēc ierakstu dzirdēja gan veikalā esošie, gan pa ielu garām ejošie cilvēki. 

3. Pasaku dejas pilsētā 

Gadskārtējā pasākuma «Industriada» laikā (pasākums Silēzijas rūpniecisko pieminekļu 

atbalstam, kas tiek rīkots Katovices vēsturiskā rajona Nikišovecas tirgus laukumā) tika 

organizētas deju nodarbības un tradicionālās mūzikas koncerts. Melodijas tika izpildītas 
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tautasdziesmu un Silēzijas balāžu formā. Nodarbību dalībnieki mācījās Augšsilēzijas un poļu 

dejas. Ikviens iesaistītais klausījās balādes tautas mūzikas ansambļu izpildījumā. 

4. Vārdu burvība 

Šī ir mākslinieciska akcija saistībā ar literārās grupas «OuLiPoand» darbību, kuras laikā tika radīta 

instalācija, kas bija apskatāma grāmatu veikalā «Bookszpan» Katovicē. «Loterijas ratā» tika 

ievietoti citāti no pasaules literatūras, kurus pēc tam izvēlējās projekta «Grāmatas aspekti» 

literāro nodarbību dalībnieki un vadītāji. Šī nejauši izvēlēto tekstu lasīšana bija sava veida 

izklaide, citēšana mudināja cilvēkus iepazīties ar projektu.  

5. Pilsētas ekskursijas 

Nodarbību sērija par Alfrēda Škļarska grāmatām noslēdzās ar ekskursiju pa pilsētu, apmeklējot 

nozīmīgas ar Škļarski saistītas vietas. Šīs ekskursijas rezultāts bija dalībnieku izveidota karte un 

ceļvedis tiem, kuri interesējas par Alfrēda Škļarska dzīvi. 

Ceļojoša izstāde 

Līdztekus nodarbībām un citām aktivitātēm tika izveidota arī ceļojoša izstāde, kura iepazīstina 

ar dažādiem veidiem darbā ar literatūru. Šā projekta autoru nolūks bija izveidot sadarbību ar 

institūcijām, kuras organizē kultūras aktivitātes, tāpēc šī izstāde notika vairākās Polijas un 

Eiropas bibliotēkās: 

• publiskā bibliotēka Švjatkos 

• publiskā bibliotēka Lomżā 

• publiskā bibliotēka Barcinā 

• publiskā bibliotēka Odensē (Dānija) 

publiskās bibliotēkas Polijas nodaļa Karvinā (Čehijas Republika). 
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AKADĒMISKĀ VIDUSSKOLA NO. 2, KURA DAŽĀDOS VEIDOS SADARBOJAS 

AR AUGSTSKOLĀM. 

 

Skolotāju iemaņu un kvalifikācijas uzlabošanas nozīme izglītības efektivitātes un kvalitātes 

celšanā skolās 

Skola/Norises vieta:  

 

Silēzijas universitāte / Silēzijas Izglītības un starpdisciplināro 

pētījumu centrs  

Mājaslapa: http://www.smcebi.edu.pl 

Direktors: Marian Paluch 

Skolas veids:  Augstskolas sadarbībā ar vidusskolām 

Vecuma grupa:  vidusskola (15–19 gadi) 

Apstākļi 

 

Projekts tika īstenots starptautiskā un starpdisciplinārā 

sadarbībā Erasmus+ stratēģiskās partnerības ietvaros. Projekta 

partneri bija: 

- trīs augstākās izglītības iestādes: Silēzijas universitāte 

(vadošā organizācija), Augsburgas universitāte, SIMULA, 

(Norvēģija); 

- divas vidusskolas: 117 ZS Varšavā un 2AZSO Horžovā 

(Chorzów) 

- viena ar izglītības sektoru saistīta nevalstiska organizācija 

(EDU_-RES Foundation).  

Projekts tika īstenots no 01.09.2014. līdz 31.08.2017. 

Papildinformācija saistībā 

ar šo profesionālās 

izglītības jomu 

Galvenais uzdevums bija attīstīt informātikas integrācijas 

metodoloģiju matemātikas un fizikas mācīšanā vidusskolās. Lai 
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sasniegtu šo mērķi, matemātikas, fizikas un informātikas 

stundās tika ieviesta programmēšana Python/SAGE vidē. 

 

Pētījuma detaļas 

Projekta galvenais uzdevums bija attīstīt metodoloģiju, kas ar pilotprogrammas palīdzību 

vidusskolās apvienotu informātiku ar matemātiku un fiziku. Tas tika panākts, ieviešot 

matemātikā, fizikā un informātikā mūsdienīgas mācīšanas metodes, izmantojot Python/SAGE 

programmēšanu. Projekta realizācija daļēji balstījās uz starptautisku pieredzi izglītībā un 

savstarpējās apmācības un praktiskās apmācības metožu izmantošanu. Projekta svarīgākais 

elements bija informātikas iekļaušana fizikas un matemātikas apmācību kursā, lai padziļinātu 

skolēnu zināšanas un prasmes datorzinību jomā – piemēram, vizualizācijas metodes (f (x) 

planning), skaitliskās metodes, datoru algebra, informācijas apstrāde. Atšķirībā no daudziem 

citiem izglītības datorizācijas risinājumiem projektā izmantota interaktīvā apmācība («Python» 

un «SageMath»). Intelektuālā darba rezultāti:  

1) mācību materiāli vairāk nekā 20 matemātikas un fizikas stundām, kuros iekļauti vairāki 

saistītie tematiskie aspekti. Tos izveidoja skolotāji un izvērtēja neatkarīgi augstskolu pasniedzēji. 

Šajos materiālos bija iekļauti arī augstskolu iestājeksāmenu uzdevumu apkopojumi, kurus var 

atrisināt, izmantojot «Sage».  

2) ziņojums: Metodoloģija datorzinību metožu integrēšanai dabaszinību mācīšanā. Tajā ietilpst 

partnerskolās veiktā darba un stundu novērojumu rezultāti, metodiskie norādījumi un mācību 

materiāli. Šie rezultāti līdztekus citiem ir pieejami http://visual.icse.us.edu.pl/methodology. 

Darblapas (tajā skaitā skolotāju un skolēnu darbi), kas arī varētu būt noderīgas citiem 

skolotājiem, ir pieejamas: https://sage01.icse.us.edu.pl/pub/. Rezultāti bija izstrādāti poļu un 

angļu valodā un radīti atbilstoši mērķa grupu vajadzībām, kas noteiktas projekta sagatavošanas 

posmā. Projekta plānošanas posmā tika nolemts, ka visi materiāli tiks publicēti pēc CC-BY-SA 

licences, ļaujot to turpmāku attīstību. Nekomerciālās (Creative Commons) licences ļauj 

autoriem saglabāt viņu tiesības un dalīties sava darba rezultātos ar citiem. Šī pieeja atbilst 

Erasmus+ programmas principiem, kas nosaka brīvu pieeju materiāliem, dokumentiem un 

informācijas nesējiem saistībā ar mācīšanos, mācīšanu, audzināšanu un darbu ar jauniešiem. 
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Gan vadošajai organizācijai, gan projekta partneriem ir pienākums publicēt projekta rezultātus 

digitālā formā un padarīt tos pieejamus bez maksas internetā. Visi mācību materiāli ir izmēģināti 

partnerskolās. Notikušas arī konsultācijas ar citiem priekšmetu skolotājiem: matemātikas, 

fizikas, informātikas, ķīmijas, kā arī metodiskajiem konsultantiem. Balstoties uz šo pieredzi, tika 

uzrakstīts un izplatīts gala ziņojums par izmantoto metodoloģiju. 
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SUPERBELFRZY RP TIEŠSAISTĒ 

 

Vairāki skolotāji sadarbojas, izmantojot sociālos tīklus, lai radītu jaunu vietu, kur mācīties citam 

no cita, lai iedvesmotu citus skolotājus un piedalītos starptautiskos ar izglītību saistītos 

pasākumos. Strādāšana kopā tiešsaistē un bezsaistē. 

 

Skola/Norises vieta:  

 

Polijas internets, e-pasta adrese: slēgta facebook grupa 

Superbelfrzy RP  

Labās prakses piemēru 

sagatavojusi:  

Izabela Wyppich 

Mājaslapa: 

 

Atvērtās vietnes 

Atvērtās facebook lapas: 

https://www.facebook.com/superbelfrzy/  

Grupu blogi:  

• galvenais http://www.superbelfrzy.edu.pl/  

• sākumskolas skolotājiem 

http://www.zamiastkserowki.edu.pl/  

• matemātikas skolotājiem 

http://www.kostkinamatmie.edu.pl/  

Grupas vēstures hronoloģija https://www.sutori.com/story/oto-

historia-grupy-niezwyklych-ludzi  

YouTube kanāls: https://www.youtube.com/user/superbelfrzy  

Dalībnieku karte:   

https://www.facebook.com/superbelfrzy/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/
http://www.zamiastkserowki.edu.pl/
http://www.kostkinamatmie.edu.pl/
https://www.sutori.com/story/oto-historia-grupy-niezwyklych-ludzi
https://www.sutori.com/story/oto-historia-grupy-niezwyklych-ludzi
https://www.youtube.com/user/superbelfrzy
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https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=52.430164626492

92%2C18.09791578750003&spn=3.71104%2C7.064209&msa=

0&mid=1by1K5mTDDDvvF4tha2WdlK7W2pk&z=6  

Pinterest ar mācību materiāliem: 

https://pl.pinterest.com/bilusz/superbelfrzy-rp-samouczki/  

Raksti presē: https://issuu.com/superbelfrzyrp  

Dažu dalībnieku blogi: http://www.superbelfrzy.edu.pl/o-

blogu/blogi-prowadzone-przez-superbelfrow/  

Ieteicamo vietņu saraksts: 

https://padlet.com/Superbelfrzy/rwzut4q2koip  

Kas ir iesaistīti? 

 

Neformāla skolotāju grupa, kurā ietilpst aptuveni 150 skolotāju 

no dažādām mācību iestādēm, no bērnudārziem līdz koledžām. 

Tā ir demokrātiska grupa, kuru vada desmit administratori – 

grupas dalībnieki atbilstoši grupas noteikumiem. 

Apstākļi 

 

Skolotāji var mācīties kopā, izmantojot daudzveidīgās sociālo 

tīklu un IKT rīku iespējas. Pašu veidotas facebook grupas var 

sniegt oficiālu pedagoģisko izglītību un atbilst skolotāju 

vajadzībām. 

Papildinformācija saistībā 

ar šo profesionālās 

attīstības jomu 

Pašu iniciatīva, dažos gadījumos arī neformāla darbība, ko veic 

poļu skolotāji, kuri interesējas par IKT, mūsdienīgām mācību 

metodēm un tagad arī komunikācijas prasmju attīstību. Tā ir 

nekomerciāla darbība. Grupas filozofija ir dalīties zināšanās un 

pieredzē ar grupas dalībniekiem, kā arī citiem skolotājiem, kuri 

grupā neietilpst. Viss saturs un materiāli ir pieejami CC BY SA. 

Superbelfrzy RP facebook grupa ir neatkarīga un nav saistīta ar 

komerciālām vai valsts struktūrām. 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=52.43016462649292%2C18.09791578750003&spn=3.71104%2C7.064209&msa=0&mid=1by1K5mTDDDvvF4tha2WdlK7W2pk&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=52.43016462649292%2C18.09791578750003&spn=3.71104%2C7.064209&msa=0&mid=1by1K5mTDDDvvF4tha2WdlK7W2pk&z=6
https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=52.43016462649292%2C18.09791578750003&spn=3.71104%2C7.064209&msa=0&mid=1by1K5mTDDDvvF4tha2WdlK7W2pk&z=6
https://pl.pinterest.com/bilusz/superbelfrzy-rp-samouczki/
https://issuu.com/superbelfrzyrp
http://www.superbelfrzy.edu.pl/o-blogu/blogi-prowadzone-przez-superbelfrow/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/o-blogu/blogi-prowadzone-przez-superbelfrow/
https://padlet.com/Superbelfrzy/rwzut4q2koip
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Pētījuma detaļas  

Darbība 

Sākumā grupas darbība bija koncentrēta uz interneta grupām, vēlāk paplašinājās daudzos 

dažādos veidos: darbs bezsaistē, starptautiskas tikšanās, savstarpējas mācības, masu atklātie 

tālmācības kursi, vebināri. 

Interesantākie grupas darbības veidi ir: 

• Iedvesmojošu piemēru, padomu, pieredzes publicēšana, IKT rīku apraksts grupu 

blogos un sekotāju lapā  

• Dalīšanās ar realizētiem projektiem, piem., Edumoconline (vairāki izglītības 

vebināri, kurus vada grupas biedri), un superskolotāju padomi nakts un vakara 

vebināros par jaunām izglītības tendencēm un IKT rīkiem  

• Starptautisku izglītības projektu atbalstīšana un ieviešana (piem., International Dot 

Day, Code Week, Week of Global Education) 

• Ikgadēju pasākumu gatavošana Starptautiskajā skolotāju dienā 

• Sākumskolas skolotāju grupas vadīšana 

• Ikgadējās grupas sanāksmes “Qńwent” organizēšana, tajā skaitā dalībnieku 

semināru, diskusiju un grupas integrācijas pasākumu rīkošana 

• Vietējo “tikšanos pie kafijas tases” organizēšana dalībniekiem un viņu viesiem 

• Educamp nometņu organizēšana skolotājiem 

 

Rezultāti: 

Svarīgākais rezultāts ir skolotāju sadarbības attīstība un jaunu mācību metožu ieviešanas 

veicināšana. Šīs grupas sniedz atbalstu skolotājiem visā Polijā. Grupas dalībnieki kļūst par 

jauninājumu ieviešanas līderiem savā skolā un vietējā izglītības vidē. Lielākā daļa no viņiem arī 

sākuši sadarboties ar daudzām Polijas un starptautiskām izglītības organizācijām, piem., CEO - 

Centre of citizenship education, Etwinnig, Erasmus+, Master of Coding, Foundation for 

Modern Poland etc.  
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Ieguvumi: 

Vairākums dalībnieku sākuši izmantot inovatīvākas mācīšanas metodes. Visi dalībnieki vada 

savus izglītības projektus un iedvesmo kolēģus, kā arī iesaistās valsts un starptautiskos 

projektos. Lielākā daļa no tiem uzsākti tagad, izmantojot mūsdienīgas mācīšanas metodes. 

Pašlaik grupa pievērš galveno uzmanību šādiem tematiem: 

- Programmēšana visos priekšmetos  

- Roboti un virtuālā realitāte izglītībā  

- Attieksmes svarīgums izglītībā 

- “Spēļufikācija” izglītībā 

- IKT rīku ieviešana ar tādiem izglītības modeļiem kā SAMR  

- Īsu vizuālu piezīmju (sketchnoting) izmantošana izglītībā  

- Mācīšanās ārpus skolas 

- Mācīšanās mācot  

Attīstība: 

Lai turpinātu attīstību, grupa: 

- turpinās paplašināties, strādāt ar jaunām skolotāju grupām 

- attīstīs izaugsmi, ieviešot tādus jaunus projektus kā EduCamps un rīkojot 

reģionālas skolotāju sanāksmes 

- turpinās veicināt ideju par apmaiņu un dalīšanos starp skolotājiem un 

mācāmajiem 

Kāpēc tas ir pieņemts? 

Katra sociālo tīklu grupa ir attīstījusies no diskusiju un sociālas grupas līdz atbalsta grupai un 

sadarbības tīklam. Ir svarīgi izveidot noteikumu grupu un nekomerciālu darbību. Šāda grupa 

var izaugt no neformālām diskusijām vietējā grupā līdz daudz lielākai grupai, kam ir 

ievērojama ietekme uz vietējo un pat valsts izglītības sistēmu. Grupas dalībnieki var izplatīt 

kopīgas darbošanās filozofiju un kļūt par pozitīvu pārmaiņu vēstniekiem. 
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Kā tas ir palīdzējis uzlabot mācīšanu un mācīšanos?  

Pateicoties grupai, skolotāji var atrast jaunas metodes un iedvesmu mācībām. Viņi var arī mainīt 

paši savus uzskatus par savu mācīšanās veidu. Tā ir praktiskās mācīšanas un mācīšanās saiknes 

metode. Domu apmaiņa starp skolotājiem dod viņiem iespēju uzzināt dažādas izglītības 

metodes, programmas, mācīšanas stratēģijas, individuālus problēmu risināšanas veidus utt. Tas 

sniedz lieliskas iespējas ik dienu uzlabot mācīšanu un mācīšanos.
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IGAUNIJA 
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IGAUNIJAS IZGLĪTĪBAS SISTĒMA 

 

Igaunija ir neliela valsts (teritorijas ziņā līdzīga Dānijai), tās iedzīvotāju skaits ir 1,3 miljoni 

(Estonian Statistics, 2018). Aptuveni 70% no tiem ir igauņi, atlikušie 30% – daudzu dažādu 

tautību pārstāvji (lielākoties dažādas slāvu tautības). Tas valstī rada situāciju, kurā lielākā daļa 

skolēnu apmeklē igauņu vispārizglītojošās skolas, bet ir arī vairākas krievu skolas, turklāt vēl 

dažas citas dažādu tautību skolas. Vispārizglītojošās skolas parasti ir vietējo pašvaldību pārziņā, 

kuras atbild par bērnudārzu un skolu darba plānošanu un uzraudzību. Taču izglītības tirgū ir arī 

neliels skaits privāto skolu un valsts skolu (lielākoties skolēniem ar īpašām izglītības vajadzībām 

vai vidusskolas vecākās klases). Lielāko daļu finansējuma skolām pašvaldības saņem no valsts 

budžeta un sadala to dažādām skolām (ja pašvaldībā ir vairāk nekā viena skola). Šis finansējums 

tiek aprēķināts, balstoties uz skolēnu skaitu, turklāt mazākām skolām vēl ir noteikti 

kompensācijas mehānismi. Pašvaldības parasti papildina šo bāzes finansējumu ar dažām 

mazākām summām darba uzlabošanai un skolu fiziskās vides uzturēšanai. 

Pašreizējā Igaunijas skolu sistēma veidota uz Padomju Savienības skolu sistēmas pamata un 

kopš 1992. gada ir vairākas reizes pārveidota. Tas nozīmē, ka skolās joprojām strādā vairāki 

skolotāji (un skolu direktori), kuri ir mācījušies padomju sistēmā. Tas saglabā noteiktu “padomju 

ēnu” pār skolotāja profesiju, skolotāju ikdienas darbu un lēmumu pieņemšanu skolās. 

Pašlaik Igaunijā ir 530 vispārizglītojošās skolas (Eesti Hariduse …, 2018), kurās mācās gandrīz 

148 tūkstoši skolēnu. Valstī ir arī 628 pirmsskolas izglītības iestādes ar 67 000 bērnu vecumā no 

1,5 līdz 6 gadiem, 38 profesionāli tehniskās skolas ar 24 000 audzēkņu un 19 augstākās izglītības 

iestādes, kurās mācās 46 000 studentu. Jaundzimušo skaits Igaunijā samazinājās no vairāk nekā 

20 000 (1980. gadu beigās) līdz 12 000 (1990. gadu beigās) un atkal mazliet pieauga (līdz 

aptuveni 15000) pēdējo desmit gadu laikā, un tas radījis asu nepieciešamību apvienot skolas un 

pārkārtot visu izglītības sistēmu, tajā pašā laikā nodrošinot ikvienam bērnam labas iespējas 

izglītoties. Turklāt jaunie vecāki arvien lielākā skaitā pārceļas uz reģionu centriem vai ārzemēm, 

un tas pašvaldībām lauku rajonos rada grūtības atrast pietiekamu skolēnu skaitu, lai saglabātu 

skolu dzīvotspēju (Kukemelk & Ginter, 2016). Kopējais skolotāju skaits ir 24 000, no tiem 15 000 

vispārizglītojošajās skolās, 7000 bērnudārzos un 2000 profesionāli tehniskajās skolās (Eesti 
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Hariduse …, 2018). Visiem skolotājiem Igaunijā ir nepieciešama maģistra līmeņa izglītība 

(izņēmums ir bērnudārzi un profesionāli tehniskās skolas, kur pietiek arī ar bakalaura līmeņa 

izglītību) (Õpetajate Koolituse Raamnõuded, 2015). 

Pamata profesionālo izglītību skolotāji iegūst augstākās izglītības iestādēs, kurās ir skolotāju 

izglītības programmas. Papildiespējas kļūt par skolotāju piedāvā programma “Mācības visiem” 

(Noored kooli), vai to ir iespējams izdarīt, pabeidzot dažādus kvalifikācijas paaugstināšanas 

kursus un iesniedzot pieprasījumu par skolotāja profesijas piešķiršanu Igaunijas Skolotāju 

asociācijai (Eesti Õpetajate Liidu kutsete andmise kord, 2018). Par skolotāju profesionālo 

pilnveidi ir atbildīga katra skola. Šim mērķim ir paredzēta daļa no skolu budžeta (1% no skolotāju 

algu fonda), un šie līdzekļi tiek tērēti atbilstoši skolā pieņemtajiem lēmumiem. Daudzas skolas 

joprojām ievēro iepriekšējos noteikumus, ka katram skolotājam ir jānoklausās dažādi kursi 160 

stundu apjomā piecu gadu periodā. 

Bērni Igaunijā sāk mācīties 6 vai 7 gadu vecumā, un viņiem jāmācās līdz 9. klases pabeigšanai 

vai 17 gadu vecuma sasniegšanai (Põhikooli ja Gümnaasiumi seadus). Vairāk nekā 95% bērnu 

uz skolu dodas no bērnudārza (Haridus- ja teadusministeerium …, 2018). Tiem, kuri nav bijuši 

bērnudārzā, iepriekšējā gadā pirms vispārējās izglītības apguves uzsākšanas reizi mēnesī 

jāapmeklē sagatavošanas nodarbības skolā.  

Igaunijas izglītības sistēma ir veidota tradicionāli – seši gadi pamatizglītībai, trīs gadi vidusskolas 

sākuma klasēm (obligāti visiem bērniem) un vēl trīs gadi vidusskolas vecākajām klasēm (pēc 

izvēles). Pamatskolā parasti strādā klašu skolotāji, vidusskolā – priekšmetu skolotāji. No 

padomju laikiem saglabājusies tradīcija, ka lielākajās apdzīvotajās vietās skolās ir no 1. līdz 12. 

klasei (visas klases vienā iestādē). Jaunākās izmaiņas Skolu likumā (Põhikooli ja Gümnaasiumi 

seadus, 2017) pēdējos gados radījušas likumīgu pamatojumu vispārizglītojošo skolu vecāko 

vidusskolas klašu atdalīšanai, lai izveidotu atsevišķas profilējošo priekšmetu ģimnāzijas (parasti 

valsts pakļautībā). Tādējādi dažos pēdējos gados atklātas vairākas valsts ģimnāzijas, un gaidāms, 

ka nākamajos gados tām pievienosies vēl citas. Tas mainaa skolu piederības proporciju valstī – 

valsts skolu skaits pieaug, un pašvaldības skolu skaits samazinās.  

Ekonomisko un demogrāfisko procesu iespaidā ģimenes valstī pārceļas uz lielākajām 

apdzīvotajām vietām, tāpēc lauku pašvaldību iedzīvotāju skaits samazinās, līdz ar to tur 
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samazinās bērnu skaits, kuriem nepieciešama vieta skolā. Tāpēc katru gadu vairākas skolas tiek 

slēgtas vai reorganizētas. Tas novedis pie jauna veida izglītības iestāžu izveidošanās – 

bērnudārzs un pamatskola (vai pat bērnudārzs un vidusskolas jaunākās klases) kopā vienā 

iestādē. 

Var minēt vairākus pašreizējās izglītības sistēmas izaicinājumus: 

• Skolu obligātais pašnovērtējums kopš 2006. gada (kad tika likvidēta skolu valsts 

pārbaužu sistēma un tika noteikti un ieviesti jauni pašnovērtēšanas principi).  

• Paaugstināt skolotāja profesijas prestižu valstī. Padomju laikos skolotāji bija daļa no 

valsts ideoloģiskajiem ieročiem. Daži joprojām ar aizdomām izturas pret skolotāju 

nolūkiem un pedagoģisko darbību skolās. Skolotāji kā izglītības procesa dalībnieki 

sabiedrībā neuzvedas kā spēcīga profesionāla grupa, kā arī to cilvēku skaits un 

kvalitāte, kas augstskolās vēlas apgūt skolotāja profesiju, varētu būt labāki.  

• Pašreizējās skolu sistēmas reorganizācija, ņemot vērā ekonomiskās, demogrāfiskās 

u.c. tendences valstī. Skolām lauku rajonos ir grūtības kvalificētu skolotāju 

piesaistīšanā, atbilstībā prasībām mācību videi un izdzīvošanā ierobežota 

finansējuma apstākļos. Tas rada situāciju, kurā obligātās izglītības kvalitāte dažādās 

skolās atšķiras. 

• Jauni likumi kopš 2013. gada janvāra nodrošina skolām jaunus principus, pēc kuriem 

noteikt skolotāju darba slodzi un maksāt viņiem atbilstošu algu. 20% no skolas algu 

fonda ir paredzēti skolotāju prēmēšanai (pēc skolas vadības lēmuma). Tā ir pilnīgi 

jauna pieeja skolotāju darba slodzes un algas sistēmai skolās. 

• Skolēnu kontingents krievu skolās ar katru gadu kļūst problemātiskāks, jo turīgās 

slāvu ģimenes lielākoties sūta savus bērnus uz igauņu skolām. Tas rada dažādas 

pedagoģiskas, politiskas un ekonomiskas problēmas, kas jārisina krievu skolās. 

• Mazo lauku ģimnāziju slēgšana (vai dažādu ģimnāzijas līmeņa skolu apvienošana) 

rada vairākas problēmas vietējām pašvaldībām (un ģimenēm) saistībā ar pusaudžu 

tālāko izglītību, skolu pārvadājumiem, skolēnu dzīvesvietu pieejamību, dažiem 

vietējiem sociālajiem jautājumiem utt.
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Projekta partneri Igaunijā apmeklēja šādas skolas: Tartu Hiie skolu, Tartu Karlova nepilno 

vidusskolu, Herbert Masingu skolu, Tartu Veeriku nepilno vidusskolu, Tartu Peetri skolu, Tartu 

katoļu skolu, Tartu Annelinna ģimnāziju, Tartu Poska ģimnāziju un Pilvas Valsts ģimnāziju. Tartu 

katoļu skola un Tartu Peetri skola ir privātas skolas, kas atrodas dažādu baznīcu pārziņā. Tartu 

Hiie skolā un Herbert Masingu skolā mācās skolēni ar īpašām vajadzībām. Annelinna ģimnāzija 

ir pašvaldības skola krievu minoritātei ar 12 klasēm, kas mūsdienās ir reta parādība. Pārējās 

divās ģimnāzijās mācās 16–19 gadus veci skolēni, kas apgūst augstāko vidējo izglītību, lai pēc 

tam stātos augstākās izglītības iestādēs vai profesionāli tehniskajās skolās. Veeriku un Karlova 

nepilnās vidusskolas ir parastas skolas, kurās mācās galvenokārt Tartu apkārtnē dzīvojoši 

skolēni.  

Tartu Hiie skolā http://www.hiiekool.ee/?id=1&lang=eng mācās galvenokārt bērni ar dzirdes vai 

nopietnām runas problēmām, tāpēc iekļaušana ir viens no svarīgākajiem principiem, kuru skolas 

darbinieki ievēro savā ikdienas darbā. Skolā strādā vairāki logopēdi un arī citi defektologi. Skola 

kā izcilības centrs dalās pieredzē ar citām reģiona skolām un skolotājiem.  

2017./2018. mācību gadā skolā ir 304 skolēni, kas sadalīti 29 mācību grupās (klasēs). Īpašo 

vajadzību dēļ šīs grupas ir nelielas. Šie bērni ir (6)7–16 gadus veci un apgūst nepilno vidējo 

izglītību (1.–9. klase). 

Skola pieder valstij, kura to finansē. Skolā strādā 49 skolotāji un 13 cilvēku atbalsta personāls. 

Herbert Masing skolā http://masing.tartu.ee/ mācās bērni ar psihiskiem un somatiskiem 

traucējumiem, arī bērni ar fiziskiem trūkumiem. Šis skolas vērtības ir vienkāršība, atklātība, 

fleksibilitāte un sistēmiskums. Skolā strādā vairāki defektologi, un strukturāli tā ir sadalīta četrās 

daļās: Mācību centrs, Brīvā laika centrs, Rehabilitācijas centrs un Izcilības centrs. Izcilības centrs 

dalās pieredzē ar citām reģiona skolām, skolēniem, vecākiem un skolotājiem. 

2017./2018. mācību gadā skolā ir 297 skolēni, kuri sadalīti 48 mācību grupās un dažās 

papildgrupās. Dažādo īpašo vajadzību dēļ mācību grupas ir nelielas. Skolā mācās bērni (6)7–19 

gadu vecumā (1.–12. klase), kā arī nodarbībās piedalās 29 pirmsskolas vecuma bērni. 

http://www.hiiekool.ee/?id=1&lang=eng
http://masing.tartu.ee/
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Šī ir pašvaldības skola, taču lielākā daļa finansējuma caur pašvaldību tiek saņemta no valsts 

budžeta. Kopā skolā strādā 80 skolotāju un 14 cilvēku palīgpersonāls. 

Tartu Karlova skola https://www.karlova.tartu.ee/eng/ ir parasta nepilna vidusskola ar 

pašvaldības noteiktu apkalpojamo teritoriju, tāpēc tajā mācās tikai šajā apkaimē dzīvojošie 

bērni. Skolas vērtības ir mācīšanās, sadarbība un spēcīga skolas kultūra mūsdienīgā, 

progresējošā un drošā mācību vidē. Skolā ir senas mūzikas nodarbību tradīcijas – tās balsta seši 

skolā strādājošie mūzikas skolotāji. Pēdējos gados skolā pievērsta liela uzmanība IKT 

izmantošanai mācību procesā. 

2017./2018. mācību gadā skolā ir 686 skolēni, kas sadalīti 29 klasēs (paralēlklases lielākoties ir 

trīs, tikai dažos gadījumos četras). Skolā mācās bērni (6)7–16 gadu vecumā (1.–9.klase). 

Šī ir pašvaldības skola, taču lielākā daļa finansējuma caur pašvaldību tiek saņemta no valsts 

budžeta. Skolā strādā 55 skolotāji un trīs cilvēku palīgpersonāls (skolas psihologs, sociālais 

pedagogs un defektologs). 

Tartu Veeriku skola http://www.veeriku.tartu.ee/en/ ir parasta nepilna vidusskola ar 

pašvaldības noteiktu apkalpojamo teritoriju, tāpēc tajā mācās tikai šajā apkaimē dzīvojošie 

bērni. Skolas koncepcija ir: “Veeriku skola ir iestāde, kas pastāvīgi mācās, un atvērta, droša un 

radoša skola, kurā katrs skolēns ir motivēts apgūt zināšanas un iemaņas, lai mācītos mūža 

garumā atbilstoši savām spējām.” Skolā jau sen no 1. klases tiek mācīta angļu valoda, un stundās 

tiek pievērsta liela uzmanība dabai un apkārtējai videi. 

2017./2018. mācību gadā skolā ir 688 skolēni, kas sadalīti 30 klasēs (pēdējos gados ir bijis lielāks 

uzņemamo skaits (5 paralēlklases), vecāki skolēni mācās 2 paralēlklasēs). Skolā mācās bērni 

(6)7–16 gadu vecumā (1.–9. klase). 

Skolā strādā 49 skolotāji un četru cilvēku palīgpersonāls (skolas psihologs, sociālais pedagogs 

un divi defektologi).  

Tartu Svētā Pētera luterāņu skola http://www.luterlik.edu.ee/eng/ ir privāta skola, kuras 

īpašnieks ir NVO Tartu Luterlik Peetri Kool. Skolas koncepcijā uzsvērta kristīgās ētikas un igauņu 

nacionālās kultūras nozīme. Skolas vērtības ir: cieņa (pret Dievu, dabu un ģimeni), rūpes (būt 

https://www.karlova.tartu.ee/eng/
http://www.veeriku.tartu.ee/en/
http://www.luterlik.edu.ee/eng/
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draudzīgam un iecietīgam un augstu vērtēt attiecības), pateicība un atbildīgums. Skola sniedz 

luterāņu ētikā un draudzīgā līdzāspastāvēšanā balstītu izglītību. 

2017./2018. mācību gadā skolā ir 70 skolēnu, kas sadalīti piecās klasēs (skola katru gadu 

papildinās ar vienu klasi līdz devītajai klasesi). Nākotnē skolā mācīsies bērni (6)7–16 gadu 

vecumā (1.–9. klase), pašlaik skolu apmeklē 7–12 gadus veci bērni. 

Skolas finansēšanā sniedz atbalstu valdība, kas nodrošina papildfinansējumu par privātskolu 

skolēniem. NVO ir arī trīs bērnudārzi, kuros bērni apgūst pirmsskolas izglītību un tiek gatavoti 

skolai. Skolā strādā 14 skolotāji un defektologs, kurš ir atbildīgs par bēniem ar īpašām 

vajadzībām gan skolā, gan bērnudārzos. 

Tartu Katoļu izglītības centrs (skola) http://www.katoliku.edu.ee//esileht ir privāta skola, kas 

pieder NVO Tartu Katoļu izglītības centrs. Skolas koncepcijas pamatā ir kristīgā pasaules 

izpratne, balstoties uz šo izpratni un vērtībām, tiek mācīti skolēni un atbalstītas ģimenes. Skola 

cenšas apvienot mācību vides, bērna māju, izglītības centra un baznīcas elementus kā avotus, 

kas nodrošina bērna attīstības tikumisko pamatu. 

2017./2018. mācību gadā skolā ir 428 skolēni, kas sadalīti 18 klasēs (divas katrā vecuma grupā). 

Skolā mācās bērni (6)7–16 gadu vecumā (1.–9. klase). 

NVO ir arī bērnudārzs, kurā bērni apgūst pirmsskolas izglītību un tiek gatavoti skolai. Skolā 

strādā 42 skolotāji un 7 cilvēku palīgpersonāls (4 defektologi, 2 sociālie pedagogi un 1 skolas 

psihologs). 

Tartu Annelinna ģimnāzija http://www.tag.ee/ ir Tartu pašvaldības skola krieviski runājošās 

minoritātes skolēniem. Tā ir vienīgā ģimnāzija Dienvidigaunijā krieviski runājošajiem skolēniem, 

un šajā skolā 1990. gadu sākumā tika radīts igauņu – krievu bilingvālās izglītības modelis – 

pirmoreiz igauņu izglītības vēsturē. Savā koncepcijā skola ir paudusi, ka tā nodrošina labākās 

mācību iespējas neigauņu skolēniem. 

Skolā ir 1010 skolēnu, lielākoties krieviski runājošie bērni, kas sadalīti 43 klasēs. Skolā mācās 

bērni (6)7–19 gadu vecumā (1.–12. klase).  

http://www.katoliku.edu.ee/esileht
http://www.tag.ee/
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Šī ir pašvaldības skola, taču lielākā daļa finansējuma caur pašvaldību tiek saņemta no valsts 

budžeta. Skolā strādā 90 skolotāju un trīs cilvēku palīgpersonāls (2 sociālie pedagogi un 1 skolas 

psihologs). Lielākā daļa darbinieku runā gan igauņu, gan krievu valodā. Skolā tiek realizēti vairāki 

bilingvālo mācību modeļi – agrā vecuma vispārējā un agrā vecuma daļējā; vecākā vecuma 

vispārējā un vecākā vecuma daļējā valodas prakse; priekšmeta un valodas integrētā apmācība. 

Krievu valoda tiek mācīta kā dzimtā valoda, igauņu valoda kā svešvaloda. 

Tartu Jaan Poska ģimnāzija http://jpg.tartu.ee/#/ ir Tartu pašvaldības vidusskola, kurā lielākā 

uzmanība tiek pievērsta trim izglītības virzieniem: socioloģija un apkārtējā vide, humanitārās 

zinātnes un māksla, dabaszinības. Skolas mērķis ir radīt neatkarīgus, patstāvīgus izglītojamos, 

piedāvājot visiem skolēniem daudzas personības izaugsmes un izcilu mācību rezultātu 

sasniegšanas iespējas. 

Skolā ir 525 skolēni, kas sadalīti 15 klasēs. Skolā mācās bērni 16–19 gadu vecumā (10.–12. 

klase). Skolā ik gadu notiek skolēnu mācību konference “Poska Akadeemia”.  

Šī ir pašvaldības skola, taču lielākā daļa finansējuma caur pašvaldību tiek saņemta no valsts 

budžeta. Skolā strādā 51 skolotājs un viens palīgpersonāla pārstāvis (skolas psihologs). 

Pilvas ģimnāzija http://pg.edu.ee/ ir vidusskola, kurā galvenā izglītība pievērsta šādām izglītības 

jomām: dabaszinības, māksla un kultūra, socioloģija un sports. Skola norāda, ka tās izglītības 

programmas prioritātes ir matemātika, dzimtā valoda un angļu valoda. Skolas pedagoģijas 

pamatā ir skolēnu un skolotāju savstarpējā uzticēšanās, skolēnu atbildības izjūta, spēja 

komunicēt un komunicēšanas prasmes, domāšanas spējas. Skola dibināta 2016. gadā.  

Skolā ir 217 skolēnu, kas sadalīti 9 klasēs. Skolā mācās bērni 16–19 gadu vecumā (10.–12. klase). 

Šī ir valsts skola un tiek pilnībā finansēta no valsts budžeta. Skolā strādā 22 skolotāji un viens 

palīgpersonāla darbinieks (skolas psihologs).

http://jpg.tartu.ee/#/
http://pg.edu.ee/
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LP MODELIS – MĀCĪBU VIDE UN PEDAGOĢISKĀ ANALĪZE  

 

Mācību vides un pedagoģiskās analīzes (LP) modeli ir finansējusi Norvēģijas apmācības un 

sagatavošanas pārvalde, balstoties uz pasaules mēroga izglītības pētījuma rezultātiem. LP 

metodikā iekļauta sistēmiska pieeja pedagoģiskajai analīzei un refleksijai apvienojumā ar 

atbilstošu darbību un izvērtējuma izstrādi (Nordahl, Jahnsen, Stoen, & Tinnesand, 2016). Mērķis 

ir izveidot labu mācību vidi, kurā visi skolēni varētu apgūt priekšmetu zināšanas un sociālās 

iemaņas. LP modeļa pamatā ir sociālo sistēmu teorija, t.i., pastāvīgā saziņa un mijiedarbība starp 

cilvēkiem, kas notiek dažādās sabiedrības grupās, un veids, kā cilvēki rada cits citam pārmaiņas 

esošajos apstākļos. Atbilstoši LP modelim skolotāji sadarbojas grupās pēc īpašiem principiem. 

Šis modelis tiek izmantots arī tam, lai atklātu sakarības starp skolēnu aktivitātēm un dažādiem 

mācību vides aspektiem. 

  

LP modeļa struktūra sastāv no divām daļām. 

1. Sistemātiska analīze: problēmas noteikšana un formulēšana; mērķa noteikšana; 

informācijas ieguve un analīze; pašanalīze, t.i., problēmas elementu apraksts. 

2. Stratēģijas un darbības: stratēģiju un darbību izstrāde; stratēģiju ieviešana; procesu 

un rezultātu izvērtēšana; stratēģiju pārskatīšana. 
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LP modelis – mācību vide un pedagoģiskā analīze 

Problēmas noteikšana 

  

Mērķa noteikšana 

 

Informācijas iegūšana 

 

Apstiprinošo pazīmju analīze 

 

Stratēģijas un darbību izstrāde 

 

Izvēlēto darbību ieviešana 

 

Izvērtēšana 

 

Pārskatīšana 

 

1. attēls. LP modeļa shēma 

LP modeļa izvērēšana dažādās skolās apliecināja, ka šis modelis nodrošina tādu skolas 

funkcionālo vidi, kuru raksturo kopējs redzējums un mērķu noteikšana, ciešāka skolotāju 

sadarbība un kopēji pedagoģiskie principi. LP modeļa izmantošana skolā uzlabo gaisotni skolēnu 

vidū. Skolēni šajās skolās labāk apgūst sociālās prasmes un paškontroli; viņi labāk pielāgojas 

skolas noteikumiem. Viņiem ir mazāk uzvedības problēmu, skolā kopumā ir mazāk agresivitātes, 

un stundās atmosfēra ir vairāk orientēta uz mācīšanos. Turklāt ir uzlabojušās skolēnu un 

skolotāju attiecības, un vecāki lielākoties ir apmierināti ar no skolas saņemto informāciju.  

 

LP modeļa ieviešana Igaunijas skolās 

LP modelis ieviests projekta “Jaunā konstruktīvā pieeja – jauna skolu kultūra Igaunijā” gaitā. 

Šajā projektā piedalījās aptuveni 200 skolotāju un 2000 skolēnu no vairākām skolām un 

bērnudārziem (piem., Tartu Annelinna ģimnāzija, Tartu Hansa skola, Tartu Kivilinna ģimnāzija, 

bērnudārzs “Pääsupesa”). LP modelis varēja tikt ieviests atšķirīgi – piem., Tartu Annelinna 

Sistemātiska analīze 

Stratēģijas un darbības 
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ģimnāzijā skolotāji sadalīti dažādās LP grupās (7–8 cilvēki katrā grupā). Šīs grupas ir maksimāli 

neviendabīgas (vīrietis – sieviete; dažādi priekšmeti un dažādas mācību stadijas; jaunāki – vecāki 

skolotāji utt.). Katru ceturtdienu LP grupām notiek sanāksmes (aptuveni 1,5 stundas). Grupu 

dalībnieki šajās sanāksmēs runā par dažādiem tematiem un problēmām, analizē tās atbilstoši 

LP modelim. Pēc tam tiek apkopota papildinformācija un dažu nedēļu līdz vairāku mēnešu laikā 

atbilstoši dažādiem gadījumiem tiek ieviestas stratēģijas. Izpētē un problēmas risināšanā 

iesaistīti visi grupas dalībnieki. Tika atklāts, ka skolotāji, kuri izmanto LP modeli, velta vairāk laika 

saviem pienākumiem. Turklāt problēmu risināšanā var tikt iesaistīti cilvēki, kuri neietilpst 

noteiktā LP grupā (piem., skolu vadītāji, dažādi speciālisti, vecāki). Tartu Annelinna ģimnāzijā 

parastie diskusiju temati LP grupās ir skolēnu uzvedības un mācību problēmas, skolēnu 

savstarpējās attiecības un konflikti ar skolotājiem un vecākiem.  

 

Satura un valodu integrētā apmācība (CLIL)  

Satura un valodu integrētā apmācība (CLIL) tiek uzskatīta par galveno jauninājumu izglītībā 

Igaunijā. Tā ir izglītības metode, kas varētu būt izdevīga gan priekšmetu saturam, gan valodām. 

Tās mērķis ir paaugstināt skolēnu motivāciju, attīstīt skolēnu dzimtās valodas prasmes, 

kognitīvās iemaņas un starpkultūru izpratni (Eurydice, 2006). Agrāk CLIL programmas tika 

uzsāktas galvenokārt tādēļ, lai uzlabotu skolēnu kopējās apgūstamās valodas prasmes, savukārt 

tagad parādījušies daudzi citi mērķi saistībā ar mācībām un attīstību. Visplašāk zināmais 

konceptuālais CLIL atbalsta punkts ir 4Cs shēma, kurā uzmanība koncentrēta uz attiecībām 

starp saturu (mācību priekšmets), saziņu (valoda), uztveri (mācīšanās un domāšana) un kultūru 

(starpkultūru izpratnes attīstība) (Coyle, Hood, & March, 2010). CLIL starpkultūru aspekts kopā 

ar kognitīvajiem un satura uzdevumiem pievieno dzimtās valodas attīstību citiem valodu 

mērķiem. Tādējādi CLIL sola nozīmīgus rezultātus visiem iesaistītajiem. 

 

CLIL ieviešana 

Igaunijā oficiālā valsts valoda ir igauņu. Igauņu kā otras mācību valodas izmantošana ir kļuvusi 

obligāta visās skolās no pirmā skolas gada visiem skolēniem no neigauņu ģimenēm. Lai 

atbalstītu skolēnus, kuru mājās runātā valoda atšķiras no mācību valodas skolā, ir ieviesti dažādi 
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sistēmu modeļi un stratēģijas (Uibu & Tropp, 2013). Lai gan CLIL vēl nav pilnībā ieviests izglītības 

modelis, Igaunijā ir senas CLIL tradīcijas. Izglītībā ieviestas dažādas CLIL formas, pirmām kārtām 

bilingvālās mācības, priekšmetu mācīšana apgūstamajā svešvalodā un mācības valodas vidē. 

Daudzu CLIL programmu pamatā ir igauņu valoda, dažas no tām balstās uz svešvalodu (piem., 

angļu valodu).  

Tipiska CLIL forma Igaunijā ir tā dēvētā iegremdēšanās (piem., agrīnā iegremdēšanās vai vēlā 

iegremdēšanās), kas attiecas uz mācīšanu un mācīšanos igauņu valodā skolās, kurās mācību 

valoda ir krievu, piem., Tartu Annelinna ģimnāzija, Kiviõli 1. vidusskola. Tomēr iegremdēšanās 

neattiecas uz priekšmetu mācīšanu un mācīšanos svešvalodā skolās, kurās mācību valoda ir 

igauņu (Eurydice, 2006). Kopš 2013. gada iegremdēšanos Igaunijas skolās ir koordinējis fonds 

„Innove“. Ir publicēti daudzi metodiskie materiāli, lai veicinātu krieviski runājošo skolēnu igauņu 

valodas prasmes. Taču viena no sarežģītākajām jomām saistībā ar CLIL Igaunijā ir skolotāju 

izglītība. Bez atbilstošām skolotāju izglītības programmām izmantot visu CLIL potenciālu ir 

nereāli. Igaunijā notikušās mācības parādījušas, ka CLIL stundās izmantotie principi ir efektīvi 

attiecībā uz tāda satura apgūšanu, kas saistīts ar CLIL (skat. Lehtse, 2012). 
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Horizontālā un vertikālā integrācija grupu darbā 

HORIZONTĀLĀ UN VERTIKĀLĀ INTEGRĀCIJA GRUPU DARBĀ 

 

Skolēniem aktīvām mācībām ir nepieciešamas iespējas, piemēram, meklēt un veidot jaunas 

stratēģijas vai problēmu risināšanas veidus. Lai attīstītu skolēnu sociālās prasmes, savstarpējās 

attiecības un vērtības, igauņu skolotāji izmanto vairākas progresīvas metodes. Dažas no tām, 

piemēram, lomu spēles, simulācijas, ir ideāli piemērotas skolēnu sociālo prasmju uzlabošanai, 

tā kā to pamatā ir ikdienišķas problēmas un situācijas. Skolēnu sociālo kompetenču 

padziļināšanai ir ieteiktas arī citas kolektīvās metodes (piem., darbs pāros un grupās). Ir divi 

integrācijas veidi – horizontālā un vertikālā integrācija – kurus skolotāji realizē grupu darbā. 

Horizontālā integrācija tiek izmantota, lai apvienotu līdzīgus priekšmetus un nodarbības, lai 

paplašinātu skolēnu zināšanas un prasmes tajā pašā līmenī. Vertikālā integrācija grupu darbā 

tiek izmantota dažādu priekšmetu un prasmju piesaistīšanai atšķirīgos līmeņos. Tās abas tiek 

plaši izmantotas Igaunijas vidusskolu vecākajās klasēs. 
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Jauno skolotāju atbalsta sistēma – mentorings 

JAUNO SKOLOTĀJU ATBALSTA SISTĒMA – MENTORINGS 

 

Problēmas izklāsts: Jaunajiem skolotājiem bieži vien ir grūti iekļauties skolas pedagogu kolektīvā, 

un šā iemesla dēļ viņi nereti pamet skolotāja profesiju pēc dažiem skolā nostrādātiem gadiem. 

Problēmas risināšanai izmantotā metode: Pirmajā darba nedēļā skolā vadība no profesionāliem 

mentoriem izvēlas pieredzējušu skolotāju, kurš kļūs par jaunā skolotāja mentoru. Šīs mentors 

iepriekš ir ieguvis mentora kvalifikāciju (apguvis īpašu mācību kursu vai maģistra programmu 

mentoringā). Mentors atbalsta jauno skolotāju pirmajā darba gadā skolā, sniedzot jebkuras 

atsauksmes un padomus saistībā ar skolotāja darbu. Mentors iesaista jauno skolotāju skolas 

sabiedriskajā dzīvē, iepazīstina ar skolas tradīcijām un kultūru un palīdz pārvarēt problēmas, kas 

rodas mācību darbā. Mentors ir kolēģis, kurš sniedz atbalstu, taču viņš nepiedalās jaunā 

skolotāja formālajā vērtēšanā. Mentora galvenais uzdevums ir veicināt jaunā skolotāja 

pastāvīgu profesionālo izaugsmi mentoringa laikā. Mentori apgalvo, ka šī metode paaugstina 

viņu pašapziņu un sniedz jaunas zināšanas un veidus, kā atbalstīt un uzmundrināt jaunos 

skolotājus pēc augstskolas absolvēšanas. Mentoringa laikā savu pedagoga kvalifikāciju uzlabo 

abi – gan jaunais skolotājs, gan mentors.  

Metode izmantota: Igaunijas sākumskolās, vidusskolās, profesionāli tehniskajās skolās, 

augstākajās mācību iestādēs un dažos bērnudārzos.
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Direktora vīzija par skolu, skolas patstāvība 

DIREKTORA VĪZIJA PAR SKOLU, SKOLAS PATSTĀVĪBA 

 

Problēmas izklāsts: Skolām bieži vien nav vīzijas par nākotni, un to vadība bieži gaida 

norādījumus, nevis nosaka savu attīstības virzienu. 

Problēmas risināšanai izmantotā metode: Igaunijā 2006. gadā sāka ieviest izglītības izcilības 

piemērus kā piespiedu vadības principu skolās un bērnudārzos. Atbilstoši šīs pieejas 

norādījumiem katrai skolai jādefinē sava vīzija par nākotni un misiju vietējā sabiedrībā. Lai 

sasniegtu šos mērķus, augstākajā līmenī tika noteikts, ka valsts uzticas skolām (un 

bērnudārziem) kā profesionālām iestādēm un netiek veiktas nekādas ārējas šo iestāžu 

pārbaudes. Mācību un vides ziņā skolas pašpilnveidojas, un ģimenes ar šiem noteikumiem ir 

apmierinātas. Šī metode padara skolas direktoru tieši atbildīgu par skolēnu sekmēm (un ne tikai) 

un liek iestādei uzlabot tās ikdienas darbu un vidi (gan fizisko, gan sociālo). Atbilstoši skolas 

vīzijai (un misijai) katra iestāde rada savu attīstības plānu, kurš tiek pārskatīts katru gadu. Skolas 

budžeta ietvaros skolas direktoram ir galavārds attiecībā uz materiālu un pakalpojumu pirkšanu 

skolas vajadzībām, kā arī viņš izvērtē un paraksta skolotāju darba līgumus (vajadzētu atbilst 

minimālajām prasībām). Tādā veidā valsts skolas kļūst līdzīgas privātuzņēmumiem, kas var radīt 

savu darba kultūru, iekšējos standartus un kārtību (likumu ietvaros) un īpašas prioritātes 

ikdienas mācību darbā. Skolas padome ir starpnieks izglītības iestādes un vietējās sabiedrības 

attiecībās. 

Metode izmantota: Visos Igaunijas bērnudārzos, sākumskolās, vidusskolās, profesionāli 

tehniskajās skolās un augstākajās mācību iestādēs.
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Skolotāju izvēle 

SKOLOTĀJU IZVĒLE 

 

Problēmas izklāsts: Skolas žēlojas, ka nevar pieņemt darbā labākos iespējamos skolotājus. 

Problēmas risināšanai izmantotā metode: Ja skolā ir pedagoga vakance, iestāde ir tiesīga pati 

meklēt kandidātus tās aizpildīšanai. No pašas skolas ir atkarīgs tas, kā tā pārbauda amata 

pretendentus (sākot ar tikai atsauksmēm no iepriekšējās darbavietas (ja tādas vispār tiek 

prasītas) un beidzot ar stundu vērošanu pirms līguma parakstīšanas). Tālredzīgākās skolas vēlas 

sadarboties ar augstskolām, kurās mācās topošie skolotāji, un aicināt studentus praksē. 

Mācības beigušajiem studentiem var tikt izteikts darba piedāvājums, kad skolas direktors ir 

izvērtējis pēdējās pedagoģiskās prakses rezultātus. Ja skola nav guvusi vēlamo rezultātu ar 

prakses sistēmu, tad parasti atbilstoši kandidāti tiek aicināti pieteikties sociālajos tīklos, un tad 

katra skola var izlemt, kādām kandidāta īpašībām dot priekšroku un kādu pretendentu aicināt 

uz darba pārrunām. Atlases procesā parasti tiek iesaistīts arī skolas padomes pārstāvis. Ja 

izvēlētais kandidāts formāli atbilst prasībām, gala lēmums tiek pieņemts skolas vadības līmenī, 

un tad tiek parakstīts līgums. Nav nepieciešamas papildu konsultācijas ar skolas īpašnieku vai 

izglītības jomas autoritātēm. Par pieņemto lēmumu pilnībā atbildīga ir skola.  

Metode izmantota: Visos Igaunijas bērnudārzos, sākumskolās, vidusskolās, profesionāli 

tehniskajās skolās un augstākajās mācību iestādēs. 
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Skolu modernizācijas metode 

SKOLU MODERNIZĀCIJAS METODE 

 

Problēmas izklāsts: Augstskolas ir pārāk tālas no skolu ikdienas dzīves, tāpēc akadēmiskās 

pedagoģiskās izglītības rezultāts un skolu vajadzības nesakrīt. Augstskolas arī neizprot izglītības 

iestāžu ikdienas dzīvi un vajadzības – tas padara sadarbību starp šīm iestādēm neveiklu. 

Problēmas risināšanai izmantotā metode: Tartu universitāte izteica aicinājumu skolām un 

bērnudārziem pieteikties nosaukuma “inovatīva skola” vai “inovāciju draugs” iegīūšanai. 

Rezultātā pašlaik 22 izglītības iestādes skaitās inovatīvas skolas/bērnudārzi un vairāk nekā 90 – 

inovāciju draugi. Parakstot īpašu vienošanos starp izglītības iestādi un universitāti, tika noteikti 

galvenie principi un izstrādāti noteikumi ciešai sadarbībai pedagoģiskās izglītības un skolu 

attīstības jomā. Universitātei ir zināmas iestāžu priekšrocības topošo skolotāju prakses jomā, un 

skolām zināmi labākie veidi, kā saņemt ātras konsultācijas un kvalifikācijas paaugstināšanas 

nodarbības no universitātes akadēmiskajām struktūrvienībām. Šī metode rada labākās skolu 

prakses attīstību iestādēs, izmantojot mācību procesā jaunākos zinātnes atklājumus, un iespēju 

pedagoģijas studentiem skolās apgūt labākās pedagoģiskās iemaņas. Šis sadarbības veids starp 

universitāti un mācību iestādēm katru gadu tiek apstiprināts ar divpusēju vienošanos.  

Metode izmantota: Visos Igaunijas bērnudārzos, sākumskolās, vidusskolās un profesionāli 

tehniskajās skolās. 
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Skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas metode 

SKOLOTĀJU KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANAS METODE  

 

Problēmas izklāsts: Skolotāju profesionālās iemaņas nepieciešams attīstīt nepārtraukti. 

Problēmas risināšanai izmantotā metode: Igaunijā katrai izglītības iestādei obligāti jātērē 3% no 

skolotāju algām paredzētās summas skolotāju profesionālajai izaugsmei. Katra iestāde ik gadu 

izstrādā skolotāju profesionālās pilnveides plānu, kuram atbiltoši tiek tērēti līdzekļi. Lēmumus 

par mācību saturu un to, kuri pedagogi tiks sūtīti uz kursiem, pieņem skola. Skolas bieži dod 

priekšroku darbinieku sūtīšanai uz “bezmaksas kursiem” (kurus apmaksā Igaunijas valsts vai 

Eiropas Sociālais fonds), taču šie kursi ir ļoti populāri un tajos nav viegli pieteikties. Kursus 

piedāvā arī dažas ļoti specifiskas organizācijas (piem., HITSA – piedāvā dažādus kursus saistībā 

ar IKT izmantošanu un izglītības programmām). Atbilstoši skolotāju profesionālajiem 

standartiem, katram skolotājam piecu gadu laikā kvalifikācijas paaugstināšanas kursos jāpavada 

160 stundas.  

Skolas pašas izlemj, kādus kursus kurā laikā izvēlēties, kā arī, piemēram, vai rīkot ikgadējas 

pedagogu konferences visu darbinieku apmācībai. Ja skolas īpašnieks spēj piešķirt 

papildfinansējumu, tad skolotāju profesionālajai pilnveidei iespējams tērēt vēl vairāk līdzekļu.  

Metode izmantota: Visos Igaunijas bērnudārzos, sākumskolās, vidusskolās un profesionāli 

tehniskajās skolās. 
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 VALODAS PRAKSES ATTĪSTĪBAS METODE TARTU ANNELINNA 

ĢIMNĀZIJĀ (TAG) 

 

Problēmas izklāsts: Skolēni, kuru dzimtā valoda nav igauņu, neapgūst igauņu valodu tādā pašā 

līmenī kā skolēni, kuru dzimtā valoda ir igauņu (jo vēlas mācīties arī savu dzimto valodu).  

Problēmas risināšanai izmantotā metode: Šīs problēmas risināšanai Tartu Annelinna ģimnāzijā ir 

divu veidu valodas prakses attīstības programmas: agrīnā daļējā valodas prakses attīstība un 

agrīnā vispārējā valodas prakses attīstība. 

Atbilstoši agrīnās daļējās valodas prakses attīstības programmai, 40% mācību notiek skolēnu 

dzimtajā valodā (krievu valodā TAG), vēl 40% mācību notiek Igaunijas valsts valodā (un pirmajā 

svešvalodā skolēniem), un aptuveni 20% mācību notiek angļu valodā (otrā svešvaloda).  

Atbilstoši agrīnās vispārējās valodas prakses attīstības programmai, pirmajā pusotrā mācību 

gadā visas mācības notiek igauņu valodā. Pēc tam tiek pievienotas mācības krievu valodā, un 

nākamajā mācību gadā krievu valodā tiek pasniegti vēl daži mācību priekšmeti. Abas 

programmmas atbilst Igaunijas valsts izglītības programmas prasībām, un tajās ir noteikts 

sekmju līmenis un skolēniem katru nedēļu obligāti apgūstamās vielas apjoms.  

Salīdzinot skolēnu sekmes, skolas var secināt, ka pēc trešās klases agrīnās vispārējās valodas 

prakses attīstības programmas skolēniem ir labākas igauņu valodas zināšanas un krievu valodu 

viņi zina tikpat labi (vai pat labāk) kā citi skolēni. Stundu pasniegšanai valodā, kas nav dzimtā, 

nav bijis nopietnu šķēršļu, un skolotāji sasnieguši ļoti labus rezultātus, izmantojot CLIL un 

dažādas mūsdienīgas pasniegšanas metodes (IKT, nodarbības ārpus telpām, grupu mācības 

utt.), nodrošinot skolēnu izpratni par priekšmetu saturu.  

Beidzot skolu, skolēni, kuri mācījušies valodas prakses attīstības programmā, sasniedz tādu 

igauņu valodas prasmes līmeni, kas ir tuvs pašu igauņu līmenim (gan mutiski, gan rakstos). 

Svarīgi, ka skolēnu dzimtajai valodai joprojām ir nozīmīga loma viņu tapšanā par līdzsvarotām 

personībām, tā ir ievērojama skolas macību daļa un tiek pilnveidota skolā. Pieredze daudzu 

jautājumu risināšanā valsts (igauņu) valodā rada pietiekami stingru pamatu vēlākiem 
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panākumiem pieaugušo sabiedrībā. Skolēni būs dabiski bilingvāli un sapratīs, ka vairāku valodu 

prasme ir norma. 

Metode izmantota: Lielākajā daļā Igaunijas skolu, kurās ir ievērojams skaits skolēnu no 

minoritāšu valodu grupām.  
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BĒRNUDĀRZI 
 

Tartu bērnudārzs Klaabu http://www.tartu.ee/klaabu/ tika izveidots ar Eiropas Reģionālā 

attīstības fonda atbalstu 2009. gadā un atklāts 2010. gada janvārī. Nosaukums Klaabu (izdomājis 

Avo Paistiks) radies no bērnu grāmatu un animācijas filmu tēla, kurš ir ļoti draudzīgs, drosmīgs 

un arī zinātkārs. 

 

Bērnudārzā ir 26 darbinieki: vadītāji (2), skolotāji (16), skolotāju palīgi (6) un atbalsta personāls 

(2). Bērnudārzā ir sešas bērnu grupas, un viena no piecām ir adaptācijas grupa. Pašlaik 

bērnudārzu apmeklē 130 bērnu vecumā no trim līdz septiņiem gadiem.  

 

Bērnu attīstību veicina mūsdienīgi iekārtotas telpas. Moderna radošuma istaba un veselības 

istaba palīdz attīstīt radošumu un nostiprināt veselību. Bērnudārza izglītības programmā 

galvenā uzmanība pievērsta veselībai, dabai un sociālajai videi.  

Mācības notiek rotaļājoties (integrētās stundas), un mācību temati ir: es un apkārtējā vide, 

valoda un runa, matemātika, māksla, mūzika, fiziskā audzināšana. Mēs izmantojam Montesori 

izgltības sistēmas elementus, kas veicina bērnu individuālo attīstību un neatkarību. Klaabu kā 

no agresijas brīvs bērnudārzs novērtē bērnu sociālo un emocionālo attīstību, kā arī veicina 

veselīgu dzīvesveidu un uzvedības normas. 

Bērni var izvēlēties nodarbības septiņās interešu grupās – angļu un vācu valoda, futbols, džudo, 

māksla un vingrošana. Par interešu nodarbībām vecāki maksā papildus. 

 

Tartu bērnudārzs Lotte http://www.lottela.ee/Tartu_Lasteaed_Lotte tika atvērts 2008. gada 

janvārī. Bērnudārza nosaukums aizgūts no Andrusa Kivirehka bērniem sarakstītās 

grāmatas”Lotes ceļojums uz dienvidiem”. Lote – grāmatas galvenā varone – ir jauka suņu 

meitene, kura bieži nokļūst negaidītās situācijās sava nemierīgā un zinātkārā rakstura dēļ. 

Bērnudārzā ir 26 darbinieki: vadītāji (2), skolotāji (15), skolotāju palīgi (6) un atbalsta personāls 

(3). Viņi visi atbilst sava amata kvalifikācijas prasībām. Pašlaik bērnudārzu apmeklē 133 bērni 

vecumā no diviem līdz septiņiem gadiem.  

http://www.tartu.ee/klaabu/
http://www.lottela.ee/Tartu_Lasteaed_Lotte
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Šīs bija pirmais bērnudārzs Tartu reģionā, kuru arhitekti plānoja atbilstoši mūsdienu mācību un 

dzīves apstākļiem. Bērnudārzs ieguvis vairākas balvas par mācību vidi un mācīšanas kvalitāti. 

Bērnudārza prioritātes ir radošums, nacionālā kultūra, veselība, drošība un atsaucība cilvēku 

attiecībās.  

Bērnudārzā Lotte pārsvarā tiek izmantota pakāpeniskuma metodoloģija: 

a. bērna individualitātes atbalstīšana 

b. sadarbība ar vecākiem 

c. skolotāju iemaņu un zināšanu pastāvīga uzlabošana  

 

Lotte ir pievienojies kustībai pret agresiju. Visās bērnudārza grupās ikdienas darbā tiek ievēroti 

no agresijas brīvu bērnudārzu principi. Tas nozīmē: 

a. “Brīvs no agresijas!” ir profilaktiska metode, kas vērsta uz cieņpilnu attiecību 

veidošanu starp bērniem. Bērni ir toleranti, pieklājīgi, iejūtīgi un jebkādas agresijas 

gadījumā iejaucas un aizstāv tos, kuri paši sevi aizstāvēt nespēj. 

b. Mēs mācību procesā izmantojam arī plīša lācīšus. 

 

Bērnudārzs piedāvā iespēju mācīties vācu valodu, sākot no četru gadu vecuma (par samaksu).  

Lotte pieder pie valsts bērnudārzu tīkla, kuros tiek atbalstīta veselība.  
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Problēmas izklāsts: Sadarbība ar augstskolu skolotāju izglītības jomā mācību un darba laikā.  

Problēmas risināšanai izmantotā metode:  

Bērnudārzs piedāvā iespēju pedagoģijas augstskolas studentiem apgūt zināšanas bērnudārzā, 

un no šādas sadarbības ir divi ieguvumi: iespēja izvēlēties jaunus darbiniekus, balstoties uz viņu 

personiskajam un profesionālajām īpašībām, un atjaunot bērnudārza skolotāju profesionālās 

zināšanas ar jaunākajām metodēm, kas tiek izmantotas pedagoģiskajā izglītībā augstskolā.  

Veiktās aktivitātes: 

• Studenti regulāri piedalās bērnudārza ikdienas darbā.  

• Bērnudārza skolotāju studentiem piedāvātās atklātās nodarbības un to 

apspriešana.  

• Skolotāji nodarbību laikā uzrauga studentus, un tas uzlabo skolotāju mentoringa un 

sadarbības prasmes.  

• Skolotāji iesaistās augstskolas pedagoģiskajās nodarbībās (gan augstskolā, gan 

bērnudārzā), kas uzlabo viņu zināšanas pedagoģijā.  

Metode izmantota: Bērnudārzos, vidusskolas sākumklasēs un profesionāli tehniskajās skolās.  
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Problēmas izklāsts: Robottehnika bērnudārza mācību nodarbībās. 

 

Problēmas risināšanai izmantotā metode: 

2016. gadā bērnudārzs pieteicās papildfinansējumam no Tartu pašvaldības izglītības nodaļas un 

HITSA (Igaunijas Informācijas tehnoloģiju fonds izglītībai), lai modernizētu bērnu mācību un 

rotaļu vidi. Abi pieteikumi tika apmierināti, un bērnudārzs saņēma robottehnikas iekārtas 

BeeBot 14 un WeDo 2.0 (abus komplektus). Bērnudārzā robottehnika ieviesta 4 un 5 gadus vecu 

bērnu grupās. Lai nodrošinātu šā aprīkojuma veiksmīgu iekļaušanu bērnu mācībās, skolotājiem 

tika organizētas divas mācību dienas.  

 

Robottehnikas iekārtas palīdzēja uzlabot: 

• Sociālās iemaņas un pašpārliecību; 

• Sadarbības un grupu darba iemaņu attīstību; 

• Uzņēmību, drosmi prezentēt un pārliecību par sevi. 

 

Robotu būve sniedz fantastisku iespēju intensificēt sadarbību starp komandas locekļiem, kas 

māca bērnus, lai sasniegtu labāku sevis un savu biedru izpratni. Šīs kopējās nodarbības māca 

bērnus efektīvāk komunicēt savā starpā, ņemt vērā savu biedru vēlmes un intereses un 

izskaidrot savas intereses un idejas saviem biedriem.  

BeeBot un WeDo 2.0 komplekti tiek izmantoti šādās nodarbībās. Bieži šie komplekti tiek 

izmantoti darbam pāros. Būvējot robotus, daži bērni var uzraudzīt pārējo darbu. 

Robottehnikas nodarbības veicina bērnu patstāvību – viņiem jāplāno savas darbības, jāatrod 

partneris un jāuzbūvē strādājošs modelis. WeDo 2.0 komplektu iespējams efektīvi izmantot 

kopā ar iPad, kas sniedz papildu iespējas mācībām un iemaņu uzlabošanai.  

Bērni ļoti vēlas demonstrēt savas prasmes vecākiem, skolotājiem un bērnudārza viesiem. Tas 

veicina viņu komunikācijas un pašizteikšanās prasmes un rada iespēju vērsties pēc palīdzības, 

kā arī attīsta sarunu iemaņas. 
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LĪDSAS IZGLĪTĪBAS KONTEKSTS 
 

Nacionālais konteksts 

Pēdējo gadu laikā izglītības sistēma Apvienotajā Karalistē ir mainījusies, ietekmējot gan 

struktūru, gan pārvaldību, gan skolu autonomiju. 1944. gadā pieņemtais Izglītības likums 

noteica trīspusīgu skolu uzturēšanu (ar vietējās pašvaldības kontroli), kuras rezultātā 

vidusskolas vecuma skolēni tika sadalīti pēc spējām, ko noteica eksāmens 11 gadu vecumā (“11 

plus” eksāmens), trīs dažādu kategoriju skolās: ģimnāzija, tehniskā vidusskola un vidusskola. Šo 

sistēmu formāli likvidēja 1976. gadā un aizstāja ar vispārizglītojošo sistēmu, tomēr atsevišķi 

elementi no iepriekšējās sistēmas vēl aizvien ir saglabājušies dažās Apvienotās Karalistes vietās. 

Vispārizglītojošo skolu sistēma nenosaka speciālus atlases kritērijus pēc skolēnu spējām, un 

lielākā daļa Anglijas skolu ir vispārizglītojošās.  

1988. gadā pieņemtais Izglītības reformas likums noteica, ka vecākiem ir tiesības izvēlēties skolu 

saviem bērniem. Likumsakarīgi, ka skolas sāka savā starpā sacensties, lai piesaistītu skolēnus un 

vecākus, tā iegūstot papildu finansējumu.  

Izglītība Anglijā ir nepārtrauktā reformu ceļā, katru gadu veicot izmaiņas eksaminācijā, 

vērtēšanā, skolu statusā, skolu tipos, skolotāju sagatavošanā, skolu vērtēšanā un citos 

atskaitīšanās procesos.  

Šobrīd Anglijā ir daudzveidīgs sākumskolu un vidusskolu tīkls, daudzi veidi ir radušies pēdējo 10 

gadu laikā.  

• Pašvaldības skolas: tās kontrolē vietējā pašvaldība, tās neietekmē biznesa/reliģiskās 

grupas. Šīs skolas mācās pēc Nacionālās programmas. 

• Nodibinājumu skolas un brīvprātīgi atbalstītas/kontrolētas skolas (t.sk. 

reliģiskas/ticības skolas): šīs skolas mācās pēc Nacionālās programmas, tomēr tām 

ir vairāk brīvības nekā pašvaldību skolām. Tām ir lielākas iespējas izvēlēties. 

Piemēram, reliģiskas skolas var noteikt pašas, kāds saturs tiks mācīts ticības mācībā. 

•  Akadēmijas: tās ir valsts dotētas skolas, kuras saņem finansējumu no Izglītības 

departamenta (DfE) un līdz ar to ir neatkarīgas no pašvaldībām. Akadēmijas ir 
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bezpeļņas organizācijas ar savu pašpārvaldi un var saņemt papildu finansējumu no 

privātiem vai juridiskiem sponsoriem. Akadēmijām nav jāseko Nacionālajai 

programmai, bet tām ir jāveido tāda programma, kas ir pietiekami plaša un 

sabalansēta un nodrošina, ka tā iekļauj matemātiku un angļu valodu. Akadēmiju 

grupas (tīklojumi) ir pazīstami ar nosaukumu Multi-Academy Trusts (MATs). * 

• Brīvās skolas: šis ir īpašs akadēmiju veids, ko valdība radīja 2011. gadā ar nosaukumu 

“Brīvo skolu programma” – brīvās skolas var dibināt vecāki, nevalstiskās 

organizācijas, reliģiskas grupas. 

• Ģimnāzijas (Grammar schools): šīs skolas atlasa skolēnus pēc viņu spējām ar 

eksāmena palīdzību. Tās var vadīt padome, dibinātājorganizācija vai bezpeļņas 

organizācija. Šobrīd Apvienotās Karalistes valdība diskutē par iespējām vēl vairāk 

atbalstīt selektīvu izglītību.  

• Privātās skolas: šīs skolas valsts nefinansē, tās finansē vecāki. Privātajām skolām nav 

jāseko Nacionālajai programmai.  

* Akadēmiju programma tika ieviesta pirms 15 gadiem un ir kļuvusi ļoti izplatīta. Šobrīd lielākā 

daļa vidusskolu ir akadēmijas, arī sākumskolu – akadēmiju skaits aug. 2011. gada Izglītības 

likums nosaka, ka katra jaundibināta skola ir akadēmija vai brīvā skola. Vietējā pašvaldība jaunas 

skolas dibināt nedrīkst.  

Apvienotās Karalistes izglītības sistēmu veido 6 posmi: 

• Pirmsskolas gadi: 0-5 gadi  

• galvenais posms (Key Stage 1): 5-7 gadi  

• galvenais posms (Key Stage 2): 7-11 gadi 

• galvenais posms (Key Stage 3): 11-14 gadi  

• galvenais posms (Key Stage 4): 14-16 gadi  

• galvenais posms (Key Stage 5/Post 16 Education): 16-19 gadi 

Lielākajā valsts daļā sākumskolās mācās bērni līdz 11 gadu vecumam, bet vidusskolās no 11 

gadu vecuma (līdz 16 vai 18 gadiem). 16 gadu vecumā skolēni var pāriet mācīties uz sešgadīgu 

koledžu vai tālākizglītības koledžu. Augstākā izglītība sākas no 18 gadiem.  



SKOLA, KAS MĀCĀS 243 

  
 

 
 

Līdsas izglītības konteksts 

Skolēnu sasniegumu vērtēšana notiek katra galvenā posma beigās, kad skolēni kārto nacionālos 

pārbaudījumus vai citus eksāmenus. Pašreizējā eksaminācijas sistēma ietver: 

• 3-5 gadi: Pirmsskolas gadu pamatposma pārbaudījumi (EYFS)  

• 7 gadi: KS1 SATs (Standard Attainment Tests) 

• 11 gadi: KS2 SATs  

• 16 gadi: GCSE (General Certificate of Secondary Education) eksāmeni 

• 18 gadi: A Level (Advanced Level) eksāmeni  

Augstākā izglītība:  

Bakalaura grāds – tipiski trīs gadi  

Maģistra izglītība – tipiski 1 gads 

PhD – tipiski 3 gadi 

 

Atbildības sistēmas: Izglītības departaments & Ofsted  

Izglītības departaments (DfE) ir atbildīgs par bērnu aprūpes un izglītības, t.sk., augstākās un 

tālākizglītības politiku. DfE atbildība ietver: 

• Mācīšana un mācīšanās pirmsskolā un sākumskolā; 

• Mācīšana un mācīšanās skolēniem līdz 19 gadu vecumam vidusskolās un 

tālākizglītības iestādēs; 

• Atbalsts profesionāļiem, kas strādā ar bērniem un jauniem cilvēkiem;  

• Atbalsts bērniem un jauniem cilvēkiem ar speciālām vajadzībām sasniegt vairāk;  

• Nodrošināt, ka vietējās pašvaldības aizsargā un atbalsta bērnus.  

DfE deleģē skolu pārraudzību vietējām pašvaldībām/padomēm, bet valdības veidota Reģionālā 

skolu komisija (RSC) pārrauga akadēmijas un brīvās skolas. Gan vietējai pašvaldībai, gan RSC ir 

tiesības iejaukties skolu darbā, ja tās nesasniedz pietiekamus rezultātus. RSC arī uzrauga 

akadēmiju programmas izplatību.  
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Ofsted ir Izglītības, bērnu aprūpes un prasmju standartu birojs. Ofsted pārbauda un regulē visus 

izglītības pakalpojumus. Birojs organizē inspekcijas uz visām skolām un akadēmijām, 

neatkarīgām skolām un citām izglītības institūcijām. Birojs pārrauga bērnu aprūpi, adopciju, 

atbalsta organizācijas un sākotnējo skolotāju sagatavošanu.  

Vietējais konteksts 

Līdsa ir augoša pilsēta ar pašreizējo iedzīvotāju skaitu 761 000. 2015. gadā Līdsā bija 186 196 

bērnu un jaunu cilvēku līdz 20 gadiem. Līdsas pilsētas dome nodarbina vairāk nekā 17 000 

darbinieku. Līdsas izaugsme un attīstība ir veicinājusi demogrāfiskās izmaiņas, ko raksturo 

jaunas ģimenes ar bērniem. Tas savukārt pašvaldībai deva jaunus uzdevumus papildu vietu 

plānošanai skolās un pirmsskolās.  

Līdsas skolās ir vairāk nekā 20 dažādas etniskās grupas. 31% bērnu un jaunu cilvēku Līdsā ir no 

Āfrikas, Āzijas un citām etnisko minoritāšu grupām. Skolēnu proporcija, kam angļu valoda nav 

dzimtā valoda, turpina pieaugt, un 2016. gada janvārī dati rādīja, ka Līdsas skolēni runā 196 

dažādās valodās.  

Dati no pēdējiem apkopojumiem rāda, ka 19% bērnu saņem brīvas pusdienas un 16% ir ar 

speciālajām vajadzībām. Nacionālie bērnu nabadzības indeksa dati atklāj, ka 22,7% jeb 37 300 

bērnu Līdsā dzīvo nabadzībā. Šis rādītājs ir virs nacionālā vidējā rādītāja – 19,9%. Līdsā ir spēcīga 

ekonomika, kas nodrošina pilsētas turpmāku izaugsmi un attīstību, tomēr ir pārāk daudz bērnu, 

kuri nav nodrošināti.  

2017. mācību gada sākumā Līdsā bija 221 sākumskola, 38 vidusskolas, 3 pārejas skolas un 7 

speciālās skolas. Šie dati iekļauj arī valsts finansētās skolas. Lielākā daļa sākumskolu ir 

pašvaldības, nodibinājumu vai brīvprātīgo skolas. No vidusskolām vairāk nekā puse ir 

akadēmijas vai brīvās skolas.  

Nav šaubu, ka pašreizējā izglītības sistēma ir vairāk autonoma un fragmentēta. Šī virzība 

turpināsies arī nākotnē. Vietējai pašvaldībai/padomēm ir mazāka vara iejaukties, arī 

finansējums atbalstīt skolu attīstību ir zems. Šis apstāklis ir diskusiju vērts it īpaši laikā, kad no 

skolām tiek sagaidīti augsti rezultāti un skolēnu akadēmiskie sasniegumi. Politiskās pārmaiņas, 

kas ir ietekmējušas izglītības pārmaiņas, spiež Līdsas pilsētas domi mainīt pieeju darbā ar 
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skolām. Līdsas vīzija ir nodrošināt visiem bērniem un jauniem cilvēkiem atbilstošu aprūpi, 

drošību un labklājību, lai viņi varētu realizēt savu potenciālu labās vai labākās skolās. Gadu gaitā 

ir izveidota spēcīga partnerība ar skolām. Atjaunojoša pieeja ir pamatelements Līdsas ambīcijai 

kļūt par bērniem draudzīgu pilsētu. Atjaunojoša prakse ir jēdziens, kas raksturo uzvedības, 

darbības un pieejas, kas palīdz veidot un uzturēt pozitīvas, veselīgas savstarpējās attiecības, 

risināt grūtības un konfliktus. Šī pieeja nodrošina skolotājus ar valodas, uzvedības un 

instrumentu daudzveidību, lai attiecībās ar bērniem, jauniem cilvēkiem, ģimenēm rosinātu 

izmantot uz risinājumu vērstu pieeju, kas atbalsta pozitīvas pārmaiņas. Izglītības departaments 

ir augstu novērtējis Līdsas attīstīto modeli. Līdsa ir viena no desmit pašvaldībām, kas strādā kā 

Labās prakses partneris, piedāvājot iespējas izzināt inovatīvo modeļu ieviešanu Līdsā.  

Mācību procesa pilnveide 

Mācību procesa pilnveides grupai ir tieša atbildība Bērnu un ģimeņu direktorātā veikt 

monitoringu, vērtēšanu un sagatavot ziņojumus par izglītības kvalitāti Līdsā. Līdsas mācību 

procesa pilnveides stratēģija balstās ticībā, ka vides un rezultātu uzlabošana spēs nodrošināt 

Līdsai veiksmīgu nākotni. Nevienlīdzības mazināšana, bērnu un jauniešu ar zemiem mācību 

sasniegumiem atbalstīšana ir panākumu atslēga vietējās pašvaldības stratēģijai. Stratēģija 

veicina spēcīgu partnerību un sadarbību, un atklāj Līdsas apņemšanos kopā ar partneriem 

strādāt pārmaiņu ieviešanas jomā. Tāpēc tiek īstenoti sadarbības projekti, kuros izmanto visu 

partneru radošumu un ekspertīzi, lai veidotu profesionālas mācīšanās kopienas. “Labākā pilsēta 

mācīšanās stratēģijās” nosaka, kur šobrīd Līdsa atrodas kā pilsēta, kur tā vēlas būt un kā tā 

sasniegs savas prioritātes. Stratēģija ietver septiņas jomas: 

1. Pasaules klases noteikumi  

2. Lieliskas Līdsas skolas  

3. Visi veicamos uzdevumus dara pēc maksimālajām spējām 

4. Virzība uz sasniegumiem  

5. Iedvesmojoša mācīšana un mācīšanās  

6. Līderības attīstīšana  

7. Pāreja 

Šī stratēģija ir radījusi “mācīšanās alianses”, kas ir visu sākumskolu partnerība Līdsā.  
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Efektīva līderība un vadība, izcila mācīšana un mācīšanās ir kritiski nozīmīga, lai nodrošinātu visu 

bērnu un jaunu cilvēku sekmīgus rezultātus. Līdsas pilsētas dome atzīst skolas kā autonomas un 

pašpārvaldītas iestādes, vienlaicīgi pastiprinot vietējās pašvaldības lomu skolu darba izzināšanā, 

nodrošinot monitoringu un iejaucoties tikai ārkārtējos gadījumos. 

Pašvaldības spēja strādāt ar lielu datu daudzumu un kontekstuālu informāciju jebkurā līmenī 

palīdz ļoti agri noteikt katras iestādes stiprās un vājās puses. Tām skolām, kurām ir nepieciešams 

vislielākais atbalsts, Mācību procesa pilnveides grupa nodrošina  palīdzību, lai nākamajā 

inspekcijā rezultāti būtu labi vai labāki.  

Profesionālās pilnveides piedāvājums skolām Līdsā 

Skolas profesionālo pilnveidi var saņemt vairākos veidos: 

1) Līdsas pilsētas domes Mācību procesa pilnveides grupa 

Mācību procesa pilnveides grupa ir bezpeļņas pakalpojuma sniedzēji, kas dod skolām iespēju 

iegādāties konkrētus atbalsta veidus, t.sk., kvalitatīvas mācību iespējas. Pakalpojumu var 

saņemt jebkura skola Līdsā.  

Atbalsta paketes 

“Atbalsta paketes” skolas darba pilnveidei ir rūpīgi sagatavotas konkrētas skolas vajadzībām un 

prioritātēm. Šobrīd tiek piedāvāta pilnveide dažādās jomās: skolas direktora darbība, mācīšanas 

un mācīšanās izvērtēšana, rakstītprasme un matemātiskās prasmes mācību procesā, 

pedagoģiskā kolektīva mācības, konkrēta mācību priekšmeta mācīšanas prasmju pilnveide, kā 

veikt uzlabojumus vājāko skolēnu sasniegumiem u.c.  

Mācību iespējas (kursi, konferences, tīklojumi) 

0 – 19 komanda piedāvā dažādas mācīšanās iespējas, ieskaitot kursus, konferences un 

tīklojumus. Šīs iespējas fokusējas uz vietējām un valsts prioritātēm. Akreditācija un dalība 

nacionālajā mācību priekšmetu asociācijā, kā arī sadarbība ar labākajiem praktiķiem nodrošina, 

ka mācības atspoguļo labāko šobrīd pieejamo pedagoģiju un praksi. Izvērsts mācību 

piedāvājums ir pieejams 0 – 19 komandas brošūrā un www.leedsforlearning.co.uk. 

http://www.leedsforlearning.co.uk/
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Vadošā Mācību partnerība (LLP) 

LLP ir specifiska PPP programma vidusskolām. Tā ir unikāla, sistēmas vadīta skolas pilnveides 

pakete, lai stimulētu profesionālo izaugsmi un nodrošinātu ilgtspējību nākotnē, izmantojot 

partnerības principus, sadarbību konkrētā jomā un kapacitātes stiprināšanu partnerības skolās. 

Dalība LLP dod iespēju piedalīties metodisko komisiju vadītāju partnerībā, brīfingos, kas domāti 

skolu pārvaldītājiem un vadītājiem. Partnerības prioritātes ir strauja reaģēšana uz nacionālās 

politikas izmaiņām un dalībnieku vajadzībām. LLP piedāvā vairāk nekā 100 dažādu PPP 

aktivitāšu, kuras apmeklē tūkstošiem skolotāju katru gadu. LLP mērķis ir radīt sistēmas līderus, 

kopā strādājot 30 skolu direktoriem, lai plānotu, atbalstītu, uzraudzītu LLP tīklojumu un 

aktivitātes.  

2) Skolu, kas māca, alianses (TSA) un Akadēmiju grupas (tīklojumi) (MAT)  

Skolas, kas māca, ir valdības iniciatīva dot skolām lielāku brīvību un uzņemties atbildību par 

skolu attīstību un profesionālo pilnveidi vietējā kontekstā. Paralēli mācību un atbalsta 

piedāvājumam TSA identificē un koordinē labās prakses izmantošanu alianses ietvaros, 

piesaistot labākos skolu direktorus un skolotājus, lai: 

• sekmīgi atlasītu un izglītotu jaunos skolotājus; 

• vadītu profesionālo pilnveidi; 

• identificētu un attīstītu līderības potenciālu; 

• piedāvātu atbalstu citām skolām partnerībā; 

• iesaistītos pētniecībā un attīstībā. 

MAT ir skolu grupas, kas vada profesionālās pilnveides programmas saviem skolotājiem vai 

atsevišķām skolām. 

Skolu finansēšana Apvienotajā karalistē 

Valsts skolu finansēšana Anglijā ir ļoti kompleksa un šobrīd tiek pārskatīta. Pašlaik galvenais 

finanšu avots skolām (bērni no 5 – 16 gadiem) Anglijā ir Dedicated Schools Grant (DSG). DSG 

tiek pārskaitīts vietējām pašvaldībām, izņemot akadēmijām domāto finansējumu (tās to saņem 
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tieši no valdības). DSG ir sadalīts trīs blokos: lielākais bloks – skolu bloks (80%); īpašo vajadzību 

bloks (13%); pirmsskolu bloks (7%).  

Vietējās pašvaldības nepārskaita DSG tieši uz skolām. Lai sadalītu finansējumu, tām ir 

jākonsultējas ar vietējo skolu forumu un ar visām skolām un akadēmijām. Pēc konsultācijām ar 

forumu pašvaldība nosaka kopējo skolu individuālo budžetu pašvaldībā. Pašreizējā sistēma rada 

atšķirīgu finansējumu vienam skolēnam dažādās pašvaldībās: 2016./17. mācību gadā 

finansējums atšķīrās - no £4,000 vienā pašvaldībā līdz £7,000 citā. Šis aspekts arī tiks pārskatīts. 

 

Vidusskolām (skolēni no 16 – 19 gadiem), speciālajām vajadzībām, pirmskolām un skolēnu 

piemaksai ir cita veida finansēšanas avoti. Skolēnu piemaksa ir domāta skolēniem ar īpašām 

vajadzībām, aizbildniecībā vai audžu ģimenēs esošiem bērniem.  

Skolas var saņemt arī kapitālo finansējumu no Izglītības finansēšanas aģentūras (EFA), kas 

piedāvā atsevišķus grantus ēku remontam, mēbeļu iegādei un pārbūvei. 

Papildus katra skola gūst ienākumus pati: vecāku ziedojumi, telpu iznomāšana, sponsoru 

finansējums.   

Apvienotās karalistes valdība nākotnē vēlas ieviest nacionālo finansēšanas formulu (NFF). Tas 

likvidēs atšķirības starp dažādām daļām valstī. 

Skolas un iestādes, kas tika apmeklētas mācību vizītes laikā  

Pirmsskolas:  

• Bright Beginnings (Privāta, brīvprātīga, neatkarīga): 

www.brightbeginningschildcare.co.uk/ 

Sākumskolas: 

• Rosebank (Pašvaldības skola): http://rosebank.greenschoolsonline.co.uk/ 

• Westgate (Pašvaldības skola): http://www.westgateprimary.co.uk/website 

• Beechwood (Pašvaldības skola): http://www.beechwoodprimaryschool.co.uk/ 

 

http://www.brightbeginningschildcare.co.uk/
http://rosebank.greenschoolsonline.co.uk/
http://www.westgateprimary.co.uk/website
http://www.beechwoodprimaryschool.co.uk/
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• Allerton CE (Pašvaldības skola):  

http://allertonceprimary.com 

• Shakespeare (Pašvaldības skola) 

www.shakespeareleeds.org.uk/ 

Vidusskolas: 

• The Farnley Academy (Akadēmija):  

https://www.farnley.leeds.sch.uk/ 

• Ralph Thoresby School (Pašvaldības skola): www.ralphthoresby.com/ 

• Cockburn School (Akadēmija) 

www.cockburnschool.org/ 

• Brigshaw (Akadēmija):  

www.brigshaw.com/ 

16+ izglītības iestādes:  

• Elliott Hudson College (Brīvā skola):  

https://www.elliotthudsoncollege.ac.uk/ 

Speciālā skola: 

West Oaks SEN Special School and College (Pašvaldības skola) 

http://www.westoaksschool.co.uk/ 

http://allertonceprimary.com/
http://www.shakespeareleeds.org.uk/
https://www.farnley.leeds.sch.uk/
http://www.ralphthoresby.com/
http://www.cockburnschool.org/
http://www.brigshaw.com/
https://www.elliotthudsoncollege.ac.uk/
http://www.westoaksschool.co.uk/
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CIEŠA LĪDSAS SKOLU SADARBĪBA 

 

Šajā pētījumā izcelti divi galvenie Līdsas skolu sadarbības virzieni: 

• Pamatskolas mācību apvienības  

• Vadības mācību biedrība (LLP) – vidusskolas 

Šie abi ir svarīgi aspekti pilsētas kopējā stratēģijā skolotāju profesionālās kvalifikācijas 

paaugstināšanā un bērnu un jauniešu sekmju uzlabošanā. 

 

 

Galvenā organizācija:   Līdsas pilsētas dome: Mācību uzlabošanas dienests 

Mājaslapa/Kontaktinformācija: 

 

http://www.leedsforlearning.co.uk/ 

Pamatskolas mācību apvienības: 

learningleadership@leeds.gov.uk 

Vadības mācību biedrība: 

Kevin.paynes@leeds.gov.uk 

Apstākļi/Papildinformācija 

saistībā ar šo profesionālās 

attīstības jomu 

 

• Līdsas Mācību uzlabošanas dienests ir atbildīgs par 

izglītības kvalitātes kontroli un vērtēšanu un visu Līdsas 

bērnu un jauniešu zināšanu un sekmju standartiem. 

Svarīga dienesta darba joma ir nevienlīdzības un 

sasniegumu atšķirības mazināšana starp mazaizsargātiem 

un nelabvēlīgiem bērniem un jauniešiem un viņu 

vienaudžiem.  

• Lai veicinātu darbu ar skolām, Mācību uzlabošanas 

dienests aktīvi atbalsta skolu savstarpējo sadarbību un 

sistēmas vadības attīstību. Tā pamata elementi ir: 

• Mācīšanas skolu apvienības. Tās ir daļa no valdības 

centieniem dot skolām lielāku brīvību un uzņemties 

http://www.leedsforlearning.co.uk/
mailto:learningleadership@leeds.gov.uk
mailto:Kevin.paynes@leeds.gov.uk
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lielāku atbildību par skolu attīstību reģionālā līmenī.  

Līdztekus apmācības un atbalsta piedāvāšanai 

mācīšanas skolām tagad ir lielāka loma to cilvēku 

atlasē un apmācīšanā, kuri uzsāk darbu šajā profesijā. 

To pienākums ir arī nosaukt un iesaistīt darbā lietišķos 

izglītības vadītājus (SLE) citu skolu vadītāju atbalstam. 

• Valsts/vietējo izglītības vadītāju (NLE/LLE) 

izmantošana, lai radītu atbalstu un stimulu 

direktoriem skolu attīstības nodrošināšanā vai radītu 

svaigu skatu uz problēmām, kas rada ievērojamu 

izaicinājumu. 

• Valsts vadības līderu (NLG) izmantošana. Tie ir izcilu 

skolu vadības pārstāvji, kas izmanto savas prasmes un 

pieredzi, lai atbalstītu citu skolu un iestāžu vadību.  

• Piekomandētie vadītāji. Pašvaldība sadarbojas ar 

piekomandētajiem Līdsas direktoriem vai vecākajiem 

vadītājiem noteikto prioritāšu jomā.   

 

Papildus teiktajam – pašvaldība aktīvi nodarbojas ar 

efektīva, profesionāla izglītības kontingenta izveidi un 

darbības atbalstīšanu, ar kura palīdzību skolas un iestādes 

var veidot kontaktus, sadarboties un dalīties labajā praksē. 

Šajā pētījumā izceltas divas no galvenajām darbības 

jomām. 

 

Pētījuma detaļas:   
 

1. Pamatskolas mācību apvienības  

Visas pamatskolas tiek mudinātas iekļauties kādā pašu izvēlētā mācību apvienībā, tajā skaitā 

vājas skolas, ja tās spēj to izdarīt. To pastāvēšanu nodrošina un atbalsta skolu pilnveides 
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konsultants (SIA), kurš šajā procesā darbojas kā kritisks draugs un seko līdzi tam, kādu ietekmi 

atstāj kolēģu darba vērošana un izvērtēšana. Parasti mācību apvienībā ir no trim līdz piecām 

skolām. 

Darbojoties mācību apvienībās, skolas arī spēj uzlabot mācīšanas un mācīšanās kvalitāti, tieši 

ietekmējot skolēnu sekmes. Apvienībām attīstoties, skolas spēj optimizēt savus resursus, 

veicināt profesionālu mācīšanos, nodrošināt vadību, pilnveidot pašpietiekamu attīstību un 

stabilitāti personāla veidošanas procesā un izveidot spēcīgas sistēmas sasniegto standartu 

kontrolē un objektīvā vērtēšanā. Tas katrai mācību apvienībai ir sasniedzams atšķirīgā ceļā, lai 

nodrošinātu mērķtiecīgu, analītisku, uz bērnu sekmju uzlabošanu tieši vērstu procesu. 

SIA apvienībā strādā ar skolu vadītājiem, lai palīdzētu attīstīt veiksmīgai sadarbībai raksturīgas 

iezīmes: 

• Kopējas vērtību sistēmas saistībā ar vadību un mācību procesu 

• Kopēja atbildība par skolēnu sekmēm 

• Kopēja uzmanības pievēršana mācību procesam 

• Saskaņota fokusēšanās uz profesionālām mācībām (kvalifikācijas paaugstināšana) 

• Koncentrēta profesionāla pārbaude, refleksija un vērtēšana 

• Atvērtība pret sadarbības tīkliem un kopēju darbu 

• Visaptveroša dalība 

• Savstarpēja cieņa, uzticēšanās un atbalsts 

Pateicoties šādai iesaistei, Mācību uzlabošanas komanda gūs dziļāku ieskatu vadības uzlabošanā 

un mācību procesa nodrošināšanā skolā papildus kopējai izpratnei par tās skolām un iestādēm.  

Mācību apvienību konsultanta pienākums ir: 

• atvieglot un veicināt grupas darbu: plānošana, izpēte un vērtēšana. 

• pēc nepieciešamības procesa laikā piedāvāt kritisku vērtējumu un atbalstu. 

• veikt īsus pierakstus par sarunām/kontaktiem. 

• dalīties ar pieredzi pilsētā. 

 

Mācību apvienību darbības rezultāti: 
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• 99% pašvaldības skolu tagad ietilpst kādā mācību apvienībā. 

• Par apvienību darbu ir bijušas pozitīvas atsauksmes skolu pārbaudes ziņojumos. 

• Vidējā vadības posma kvalitāte skolās uzlabojas. 

 

Vidusskolu vadības mācību biedrība (LLP)  

Vadības mācību biedrība (LLP) ir unikāls sistēmisks skolu uzlabojumu dienests, kas izveidots, lai 

stimulētu profesionālu izaugsmi un nodrošinātu nākotnes ilgtspēju, balstoties uz sadarbības, 

vietējās komunikācijas un kompetenču attīstības principiem gan biedrības skolās, gan starp tām. 

LLP biedriem katru semestri nodrošināta piekļuve metodisko komisiju vadītāju tīkliem, kā arī 

notiek brīfingi ar vecākajiem vadītājiem un valdes locekļiem. Biedrības prioritātes saistītas ar 

valsts politikas izmaiņām un un biedru norādītajām vajadzībām skolu attīstībā.  

Kopš izveidošanas 2011. gadā LLP attīstījusies tiktāl, ka spēj piedāvāt vairāk nekā 100 skolotāju 

mācību nodarbību programmu, ko katru gadu apmeklē vairāki tūkstoši skolotāju. LPP darbā ļoti 

nozīmīgs ir mērķis atklāt sistēmas līderus, vairāk nekā 30 skolu vadītājiem strādājot kopā, lai 

plānotu, atbalstītu un vadītu vadības struktūru un viedokļu apmaiņas programmu. 

LLP uzdevumi:  

• Nodrošināt praktiskas skolām domātas mācības, kas paaugstina standartus  

• Apmierināt skolu vadības izaugsmes vajadzības  

• Paplašināt skolotāju zināšanas par praktiskām un efektīvām argumentētām 

metodēm, kas veicina progresu un likvidē sekmju plaisu 

• Nodrošināt saistītu programmu mācību procesa uzlabošanai visā skolā 

• Atbalstīt un pilnveidot mācību speciālistus, kas kopā atbild par mācību programmas 

un vērtēšanas izmaiņām  

• Nodrošināt skolotājus un atbalsta personālu ar apstiprinātām mācīšanas un 

mācīšanās metodēm, kas palielina sasniegumus un paātrina progresu, sevišķi 

skolēniem, kas mācībās atpaliek.  

Pateicoties LLP, skolām ir piekļuve: 
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Cieša Līdsas skolu sadarbība 

• Grupām un konferencēm 13 zināšanu nozarēs – pa vienam priekšmetam katrā 

semestrī, kopā 39 pasākumi mācību gada laikā 

• Trim individuāliem brīfingiem ar vecākajiem vadītājiem un direktoriem 

• Trim uzziņu dokumentiem par vecāko vadītāju brīfingiem  

• Jaunākajām ziņām e-pastā 

 

Daaži LPP darba rezultātu piemēri: 

• Vidēji 97% biedru, kuri apmeklēja pasākumus ar metodisko komisiju vadītāju 

piedalīšanos, novērtēja tos ar ‘labi’ vai ‘izcili’.  

• 92% LLP biedru uzskatīja, ka LLP programma deva viņiem iespēju apgūt citu skolu 

profesionālo pieredzi. 

• 94% LLP biedru slavē programmas spēju veicināt domu apmaiņu un zināšanu 

iegūšanu no citiem vadītājiem
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Pasaules līmeņa izglītības ieviešana, izmantojot vienkāršas 

sistēmas un mūsdienīgu skolas kopējo pieeju 

 

PASAULES LĪMEŅA IZGLĪTĪBAS IEVIEŠANA, IZMANTOJOT VIENKĀRŠAS 

SISTĒMAS UN MŪSDIENĪGU SKOLAS KOPĒJO PIEEJU 

 

Skola/Norises vieta:  West Oaks specializētā skola un koledža skolēniem ar īpašām 

izglītības vajadzībām (SEN)  
 

Mājaslapa/ 

Kontaktinformācija: 

http://www.westoaksschool.co.uk/ 

Direktors: andrew.hodkinson@westoaksschool.co.uk  

Direktora vietnieks: sue.towers@westoaksschool.co.uk 

Skolas vadītājs: keeley.murray@westoaksschool.co.uk   

Direktors Andrew Hodkinson 

Skolas veids:  Vietējās pašvaldības specializētā skola  

Skolēnu vecuma grupa 2–19 

Apstākļi West Oaks skola ir specializētā skola un koledža ar izcilām īpašu 

izglītības vajadzību tradīcijām. Skolā ir iespēja mācīties 280 

skolēniem divās skolas mācību pilsētiņās: Boston Spa (lauku 

ciemata pilsētiņa, kam ir sena sadarbības bāze ar vietējo 

vidusskolu, 16+ iniciatīvu centrs un apgāde ar vietējo fermu 

produkciju) un Woodhouse mācību pilsētiņā (mācību pilsētiņa 

Līdsas Meanwood rajonā), ko atklāja 2015. gada septembrī. 

Nākamajos gados skolēnu skaits, visticamāk, pieaugs līdz vairāk 

nekā 300, jo skola kļūst par vienu no lielākajām specializētajām 

skolām Eiropā. West Oaks paredzēta bērniem ar dažādām 

īpašām vajadzībām: smaga atpalicība, dažādas un sarežģītas 

patoloģijas, autisms, būtiskas mācīšanās grūtības. Vairāk nekā 

75% skolēnu diagnosticēts autisms. 

http://www.westoaksschool.co.uk/
mailto:andrew.hodkinson@westoaksschool.co.uk
mailto:sue.towers@westoaksschool.co.uk
mailto:keeley.murray@westoaksschool.co.uk
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Pasaules līmeņa izglītības ieviešana, izmantojot vienkāršas 

sistēmas un mūsdienīgu skolas kopējo pieeju 

Papildinformācija saistībā 

ar šo profesionālās 

attīstības jomu 

 

West Oaks dibināta pirms vairāk nekā 40 gadiem un cenšas, 

lai izcils savā jomā būtu ikviens ar šo skolu saistītais, vai tas 

būtu skolēns, vecāks, darbinieks vai sabiedrības loceklis. Mēs 

cenšamies atbalstīt savus darbiniekus pastāvīgā darba 

metožu uzlabošanā un ceram, ka šis pētījums to atspoguļo. 

 

Kāpēc skola izlēma uzņemties šo darbu? 

Mūsu vērtības balstās uz ikviena izcilību savā jomā un tiek realizētas ar vienkāršām sistēmām 

un procesiem. Tas var šķist vienkāršoti un acīmredzami, taču mēs pastāvīgi koncentrējamies uz 

mūsu pamatdarbību – izglītības programma, mācīšana, mācīšanās un vadība, lai uzlabotu mūsu 

skolas piedāvājumu. Mūsu mācību programmas pamatā ir rotaļās balstīta mācību pieeja, kas 

ļauj mums iesaistīt mūsu skolēnus, un to papildina mūsu pieeja vadības un skolas struktūrām, 

mūsu vadības mācību plāns, pieeja jauno darbinieku iepazīstināšanai ar pienākumiem, 

koučingam un apmācībām.   

Kādas ir šā darba raksturīgākās īpatnības 

Rotaļās balstītu mācību metode un filozofija 

West Oaks ir skaidri izteikts rotaļās balstītu mācību kredo, lai nodrošinātu mūsu skolēniem 

progresu un patstāvību mācībās, attīstītu neatkarību un, pats galvenais, gūtu prieku no 

mācībām. Mēs uzskatām, ka mācīšanās caur rotaļām un tās rosinātās bērnu idejas un intereses 

ir labākais veids, kā piesaistīt bērnus. Mūsu rotaļās balstītā pieeja tiek realizēta, secīgi 

izmantojot trīs klases pamata iekārtojuma veidus mūsu skolēniem vecumā no diviem līdz 

septiņiem gadiem. 

Kad skolēni ir veikuši šos trīs posmus, viņi attīstības ziņā ir gatavi formālākām mācībām ar 

ierobežotu pieeju pastāvīgam nodrošinājumam. 

Pieeja mācību programmai 

Mūsu mācību programma sastāv no piecām dažādām jomām, kas paredzētas mūsu skolēnu 

iesaistei, attīstībai un iekšējā potenciāla paaugstināšanai, tajā pašā laikā palielinot viņu 

sasniegumus katrā attīstības posmā. Mūsu mācību programma ir sadalīta Agrīnā vecuma bāzē 
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Pasaules līmeņa izglītības ieviešana, izmantojot vienkāršas 

sistēmas un mūsdienīgu skolas kopējo pieeju 

un 1. pamata etapā (formēšana), Soļos (attīstība), Pakāpienos (stimulēšana), Augstos 

sasniegumos (sasniegumi) un Kustībā tālāk skolēniem 16+ vecumā (pašpārliecības veidošana). 

Mums ir arī tematiskā pieeja un uzmanības koncentrēšana uz metodi “Fundamentālais 

jautājums un temats”. 

Vadības mācību plāns 2016.–2018. gadam 

Mūsu metode skolas darba uzlabošanai un attīstībai ir vienkārša. Mums ir vadības mācību plāns, 

un mēs atbalstām to, ko darām labi, un attīstām tās jomas, kurām nepieciešama uzmanība. 

Visus mūsu plānus caurvij drošības garantēšana, un viss balstās uz ikviena izcilu darbu. Mūsu 

2016.–2018. gada plānā ir septiņas galvenās prioritātes. 

Pienākumu apguve, koučings un apmācības 

Attīstot mūsu darbinieku kvalifikāciju un nodrošinot viņu profesionālo standartu atbilstību 

mūsu cerībām, mēs apmācības skolā organizējam reizi divas nedēļās. Skolā ir attīstīta mentoru 

sistēma ar iknedēļas koučinga materiāliem un savstarpējās novērošanas atbalstu.  Lai 

nodrošinātu visu mūsu skolotāju un palīgpersonāla izpratni par skolas procesiem un 

standartiem, visi darbinieki piedalās iepazīstināšanas procesā mūsu paraugklasē. Mūsu 

progresa un inovāciju koordinators rūpējas par grupu izaugsmi, vērtējums un mūsu jaunie 

darbinieki ir mūsu speciālistu pārziņā.  

Paraugklases izmantošana augstu profesionālo standartu noteikšanā un uzturēšanā 

Paraugklasē atrodami izskaidrojumi visām mūsu darba metodēm, no kurām dabinieki un 

apmeklētāji var mācīties. Iekārtojums nosaka visas skolas darba raksturu, un visas klases ievēro 

vienādus darba principus. Dienas režīmi tiek veidoti pēc vienota parauga, un pārejas zonas ir 

skaidri noteiktas un uzturētas kārtībā. Ja skolēniem klasē ir atbilstoša domāšanas zona, tajā 

vajadzētu būt minimālām iespējām uzmanības novēršanai un nepieciešamās vietās izliktiem 

darbības plāniem (skolēniem un darbiniekiem). Apbalvojumu sarakstiem jābūt motivējošiem un 

atbilstošiem skolēnu vecumam un spējām. Plānam un nodarbību sarakstam jābūt katrā klasē, kā 

arī jābūt pieejamai skolēnu informācijai. Visiem izmantotajiem simboliem jābūt vienāda izmēra. 

Visās klasēs jābūt saistošai un lasīšanu veicinošai lasīšanas zonai. Visiem motivatoriem jābūt 

precīzi atainotiem un skaidri apzīmētiem.  

Mūsu 2018. gada paraugklases iekārtojums  
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Pasaules līmeņa izglītības ieviešana, izmantojot vienkāršas 

sistēmas un mūsdienīgu skolas kopējo pieeju 

 

 

Vadība un struktūra  

Mūsu izplatītais vadības modelis ir vienkāršs, tajā galvenā uzmanība pievērsta mācību 

procesam, tā ka mūsu labākos skolotājus mēs atstājam klasē. Mūsu skolēni tiek mācīti nelielās 

grupās. Grupas un mācīšanos tajās uzrauga mācību procesa koordinators, kam ir arī trīs dienu 

mācību saistības.  

 

 

 

Klases skolotāji un palīgpersonāls  

Mācību procesa 
koordinators

Skolotāji x 5/6 

Palīgpersonāls

Individuālais mācību 
instruktors x 1. 

Mācību vadītāji x 20+ 

Mācību kurators x 1

Ģimenes koordinators

Ārējās papildu atbalsta 
organizācijas
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Pasaules līmeņa izglītības ieviešana, izmantojot vienkāršas 

sistēmas un mūsdienīgu skolas kopējo pieeju 

Mūsu grupās katru klasi māca klases vadītājs, kuram palīdz palīgpersonāls. Mūsu palīgpersonāls 

ir skolas spēks un darbojas augstu kvalificētā līmenī; viņi labi pazīst mūsu bērnus. Mums ir ļoti 

svarīgi, ka mūsu atbalsta darbinieki palīdz izvest bērnu cauri mācību procesam, vienlaikus 

pievēršot uzmanību viņa patstāvības attīstīšanai. Mūsu individuālie mācību instruktori un 

kuratori mūsu skolā nodrošina bērniem augsta līmeņa atbalstu. Šī komandas filozofija un 

orientēšanās uz ikviena darbinieka izcilību ir galvenais mūsu darbaā.  

Ieguvumi/Kāpēc mēs ieviesām šādas metodes 

Galvenajai uzmanībai skolā – pamatskolā, speciālajā vai vidusskolā – vienmēr vajadzētu būt 

pievērstai pamatdarbībai – mācību procesam. Mūsu metodes ir palīdzējušas uzlabot mācību 

procesu – 2016./2017. mācību gadā 83% skolotāju darbs tika novērtēts kā labs vai izcils, un 

skolas spēcīgā puse bija skolēnu sasniegumi. Skolotāju darba uzdevums ir radīt bērnos un 

jauniešos prieku par to, ko viņi dara, vienlaikus progresējot atbilstoši viņu pašu atskaites 

punktam. Visa West Oaks komanda ir pauž pozitīvu attieksmi pret pieeju bērniem un 

ieguldījumiem mācīšanas, mācīšanās procesā, mācību programmām, koučingam.  

Kā tiek uzraudzīta šī kopējā skolas pieeja?  

Uz mūsu metožu efektivitāti norāda neatkarīgie konsultanti, vecāku atsauksmes, pašvaldības 

un valsts iestādes, piemēram, Izglītības standartu pārvalde un Nacionālā autisma biedrība. Mēs 

arī paši kontrolējam un uzlabojam savu darbu.  

Rezultātu piemēri: Mūsu skola ir ļoti pieprasīta, un 2015. gadā mums tika dota atļauja projektēt, 

būvēt un uzsākt darbu jaunā, 10 miljonus mārciņu vērtā skolā, palielinot skolēnu skaitu no 132 

līdz 271 un darbinieku līdz 130. Skola tika uzbūvēta paredzētajā termiņā un iekļaujoties budžetā, 

demonstrējot Līdsas uzticēšanos West Oaks skolai attiecībā uz tās spēju sniegt izcilu izglītību 

bērniem ar īpašām vajadzībām. Atsauksmes no vecākiem, pašvaldības un valsts organizācijām, 

piemēram, Izglītības standartu pārvaldes un Nacionālās autisma biedības, apliecina mūsu 

pieejas efektivitāti. Izglītības standartu pārvalde (AK valdības inspektori) piešķīra skolai augstāko 

vērtējumu (1), atzīstot tās darbu par izcilu 2007., 2012. un 2017. gadā, un Nacionālā autisma 

biedrība 2017. gadā pilnvaroja skolu izmantot Izcilības bākas goda nosaukumu par bērnu ar 

autismu mācīšanu.   

Turpmākās darbības 
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Pasaules līmeņa izglītības ieviešana, izmantojot vienkāršas 

sistēmas un mūsdienīgu skolas kopējo pieeju 

1. Turpināt nostiprināt un attīstīt jomas, kurās nepieciešami uzlabojumi. 

2. Koncentrēt uzmanību uz izglītību 16+ vecuma grupā. 

3. Attīstīt spēcīgu starptautisku sadarbību (Atvērto durvju diena 2018. gada 17. 

septembrī).  

Atbalsta dokumentācijas piemēri (mūsu mājaslapā): 

1. Mācību programmas un vērtēšanas plans 2017./2018. mācību gadam  

2. 2017. gada mācību programmas izklāsts  

3. Rotaļās balstītu mācību pārskats  

4. Paraugklase  

5. Izglītības standartu pārvaldes 2017., 2012., 2007. g. ziņojumi  

6. Vadības mācību plāna pārskats 

Papildinformācija: Andrew.hodkinson@westoaksschool.co.uk 

mailto:Andrew.hodkinson@westoaksschool.co.uk
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Attīstīt skolā kvalitatīvu mācīšanu un mācīšanos, izmantojot 

visu skolu tīklu un struktūras un visu skolotāju kompleksu 

pieeju kvalifikācijas paaugstināšanai  

 

 
 

ATTĪSTĪT SKOLĀ KVALITATĪVU MĀCĪŠANU UN MĀCĪŠANOS, 

IZMANTOJOT VISU SKOLU TĪKLU UN STRUKTŪRAS UN VISU SKOLOTĀJU 

KOMPLEKSU PIEEJU KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANAI 

 

 

Skola/Norises vieta:  Kokbērnas skola 

Mājaslapa/Kontaktinformācija: http://www.cockburnschool.org/ 

info@cockburnschool.org 

Izpilddirektors: 

Direktors: 

Deivids Gērnijs 

Robs Diksons 

Skolas veids:  vidusskola  

Skolēnu vecuma grupa:  11–16 

Apstākļi 

 

Kokbērnas skola ir liela vidusskola, kas ietilpst Kokbērnas 

skolu apvienībā (Cockburn Multi-academy Trust). Tajā 

mācās 1200 skolēnu, no kuriem ievērojama daļa ir 

maznodrošinātie un tiesīgi saņemt sociāli 

neaizsargātajiem skolēniem paredzēto finansējumu. 

Skola ir atzīta par Nacionālā atbalsta skolu, un 

izpilddirektors ir Nacionālais izglītības vadītājs (NLE). Tas 

nozīmē, ka skola spēj sadarboties ar citām reģiona skolām 

un dalīties labajā praksē.  

Skolēnu sekmes šajā skolā ir ļoti labas. 

 

 

 

http://www.cockburnschool.org/
mailto:info@cockburnschool.org?subject=Website%20Enquiry
http://www.cockburnschool.org/
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Attīstīt skolā kvalitatīvu mācīšanu un mācīšanos, izmantojot 

visu skolu tīklu un struktūras un visu skolotāju kompleksu 

pieeju kvalifikācijas paaugstināšanai  

Pētījuma detaļas:   
 

Kāpēc skola izlēma uzņemties šo darbu? 

Skola vēlējās izveidot vienotu pieeju visiem mācīšanas un mācīšanās aspektiem, tajā skaitā 

nodrošināt visu darbinieku spējas sasniegt atbilstošu profesionālās pilnveides līmeni, lai 

maksimāli palielinātu viņu darba ietekmi uz bērnu un jauniešu sekmju uzlabošanos. 

Kādas ir šā darba svarīgākās iezīmes  

1. Mācīšanas un mācīšanās process ( 1. pielikums) 

Tas nosprauž skaidras vadlīnijas visiem darbiniekiem, lai: 

• paaugstinātu mācīšanas un mācīšanās standartus, 

• izveidotu vienotu pieeju stundu plānošanai, struktūrai un pasniegšanai, 

• pieņemtu kopēju mācīšanas un mācīšanās sistēmu un izglītības procesa izpratni. 

2. Pastāvīgs profesionālās pilnveides process (2.pielikums) 

Kokbērnas skola ir izglītības kolektīvs, kurš pastāvīgi cenšas radīt visiem saviem darbiniekiem 

iespējas mācīties un pilnveidoties. Tiek gaidīts, ka visi kolektīva biedri aktīvi pilnveidos savu 

profesionālo kvalifikāciju un atbalstīs kolēģu profesionālo iemaņu pilnveidi. Procesā ietilpst tādi 

aspekti kā: 

• mācību vajadzību noteikšana, 

• mācību vajadzību nodrošinājuma atrašana, 

• kvalifikācijas paaugstināšanas plašā pieeju klāsta kopsavilkums, ieskaitot 

profesionālo pilnveidi, kas tiek piedāvāta skolu sadarbības ceļā un «no ārpuses». 

Visi, kas iesaistīti kvalifikācijas paaugstināšanā, tiek mudināti apsvērt to un piedalīties tajā, 

dalīties ar efektīvo praksi un vērtēt kvalifikācijas paaugstināšanas ietekmi. 

3. Kokbērnas mācību cikls (3. pielikums) 

Tas ieskicē, kā skolotājiem vajadzētu efektīvi plānot mācības kā vienotu mācīšanas un mācīšanās 

pieeju, un tā pamatā ir paātrināto mācību modelis. No piecām daļām sastāvošais mācību cikls 
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pieeju kvalifikācijas paaugstināšanai  

palīdz skolotājiem strukturēt savas stundas, lai mudinātu uz vienotu pieeju skolēniem, taču 

vienlaikus veicina struktūras elastīgumu, tā ka skolēnu sekmes tiek maksimāli uzlabotas.  

Lai veicinātu kvalitatīvas mācības, stundā vajadzētu iekļaut visas cikla daļas. Eksistē pamācība 

skolotājiem, kurā izskaidrotas visas detaļas. 

Ietekmes apliecinājums: 

Pateicoties lieliskai mācīšanai, Kokbērnas skola pēc vērtēšanas sistēmas «Progress 8» ieguvusi 

rezultātu 0.65, kas to ierindo trešajā vietā starp vietējās pašvaldības skolām un 10% labāko skolu 

valstī. Skolēni no nelabvēlīgajām ģimenēm pēc sistēmas «Progress 8» novērtēti ar 0.49. 
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pieeju kvalifikācijas paaugstināšanai  

Pielikums Nr. 1. 

Profesionālās pilnveides politika 

Sagatavota: 2016. gada septembris 

Pārskatīšana: 2018. gada septembris 

 

Kokbērnas skola kā mācīšanās organizācija piedāvā profesionālās pilnveides iespējas visiem 

saviem darbiniekiem. Skola sagaida, ka visi darbinieki aktīvi iesaistās sevis profesionālajā 

pilnveidē un atbalsta savu kolēģu profesionālo pilnveidi.  

 

Kokbērnas skolas darbinieku profesionālā pilnveides (DPP) un pedagogu profesionālās 

pilnveides (PPP) stratēģija balstās uz principiem, ka jāizvēlas tāds piedāvājums un piedāvātājs, 

kas ar visaugstāko pievienoto vērtību nodrošina pedagogu vajadzības, atbilst skolas 

prioritātēm un skolas resursiem. PPP stratēģija ir slāņveida pieeja un atbalsts kolektīva 

profesionālajai pilnveidei (skat. tabulu). 

 

PPP stratēģija: slāņveida pieejas atbalsts kolektīva profesionālajai pilnveidei 

Slāņveida pieeja Profesionālās pilnveides fokuss 

 

Visas skolas darbinieku pilnveide 

Svarīgas lietas, kas nepieciešamas visam 

kolektīvam. Šāda veida mācības saistās ar 

skolas attīstības prioritātēm, prasībām, kas 

attiecas uz visu skolu, izmaiņām 

likumdošanā 

 

• Bērnu tiesību aizsardzība 

• Radikālisma un ekstrēmisma 

prevencija 

• Veselība& drošība 

• IKT sistēmas komunikācijai 

• Novērtēšana 

• Galvenās ziņas par skolu sistēmām, 

procesiem, notikumiem 

Konkrēta pilnveide 

Mācības, kurās iesaistās individuāli, lai 

sasniegtu konkrētu mērķi. Piedāvā skolā uz 

• Pirmā darba gada programmas 

• Līdsas mācību partnerība 

• Atbalsts attīstības mērķu sasniegšanai 
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vietas vai ārpus skolas, papildinot mācības ar 

koučingu vai mentoringu, ja tas 

nepieciešams 

• Atbalsts izmaiņām darba uzdevumos/ 

vai atbildībā 

Pilnveide pēc izvēles 

Mācības, ko var izvēlēties ikviens 

profesionālis. Jābūt saistībai ar karjeru 

un/vai individuālajām vajadzībām. Notiek 

ierobežotā laikā, var papildināt ar koučingu, 

mentoringu. 

 

• Semināra programma 

• Metodisko komisiju vadītāju 

programma 

• Mācību priekšmeta pedagoģijas 

pilnveides programma 

• Mācīšanas un mācīšanās kopienas 

 

Mācību vajadzību noteikšana 

PPP vadītājs skolā ir atbildīgs par mācību vajadzību un attīstības noteikšanu skolā. Vajadzības 

tiek noteiktas, izmantojot dažādas pieejas, t.sk., pedagogu novērtēšanu, pašvērtējumu, vietējās 

un nacionālās prioritātes, galvenās jomas, kas noteiktas pedagogu profesijas standartā, citi 

pierādījumi, kas iegūti iekšējā vai ārējā monitoringa rezultātā, vajadzību analīze formālu un 

neformālu diskusiju ceļā individuāli un grupās. 

PPP vadītājs ir atbildīgs, lai Kokbērnas skolā tiktu nodrošinātas mācību vajadzības šādām 

grupām: 

• Jaunajiem skolotājiem, kas strādā pirmo gadu 

• Kolēģiem, kas ieņem jaunu lomu vai amatu 

• Topošajiem skolotājiem – pēdējā kursa studentiem 

• Kvalificētiem skolotājiem, kas strādā no 2-4 gadiem skolā 

• Skolotājiem ar pieredzi, kuri nostrādājuši vairāk kā 5 gadus 

• Skolotājiem, kas specializējas darbam ar noteiktām skolēnu grupām 

• Metodisko komisiju vadītājiem 

• Direktora vietniekiem 

• Direktoram 

• Valdei 

• Vecākajam atbalsta personālam ( Biznesa menedžerim, IKT menedžerim, 



SKOLA, KAS MĀCĀS 266 

  
 

 
 

Attīstīt skolā kvalitatīvu mācīšanu un mācīšanos, izmantojot 

visu skolu tīklu un struktūras un visu skolotāju kompleksu 

pieeju kvalifikācijas paaugstināšanai  

saimniecības vadītājiem, uzvedības speciālistiem, komandai, kas pārrauga skolas 

apmeklētību) 

• Skolotāju asistentiem 

• Mācīšanās mentoriem 

• Sekretariātam un administratīvajiem darbiniekiem 

• Virtuves darbiniekiem 

• Laborantiem 

 

DPP un PPP nodrošinājuma un vajadzību sasaiste  

Profesionālā pilnveide tiks nodrošināta, ja: 

• Atbilst identificētām indivīda, komandas, skolas vai nacionālās attīstības 

prioritātēm,  

• Sniedz ieguldījumu skolēnu mācību rezultātu uzlabošanā  

o Piedāvājumam jābūt balstītam atzītā efektīvā praksē un atbilstošam 

standartiem  

o Piedāvātājiem ir jābūt atbilstošai pieredzei, ekspertīzei un kompetencei 

o Piedāvājumam ir jābūt plānotam sistemātiski, efektīvi izmantojot resursus un 

ir jābūt pieņemamai cena  
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Kokbērnas skola piedāvā plašu PPP pieeju: 

 

 
  

Mācības skolā uz vietas: Skolu partnerības profesionālā pilnveide: 

Mācīties darot 
Citu skolu apmeklēšana ar mērķi vērot vai 
piedalīties labās prakses aktivitātēs 

Pašrefleksija par padarīto 
Piedalīties Līdsas Mācību Partnerības 
sanāksmēs un konferencēs 

  Lasīšana 

Ārējā konsultanta vai padomdevēja 
klātbūtne 
Pieredzes apmaiņa, mainīšanās vietām ar 
citas skolas skolotāju, ar biznesa 
organizācijas darbinieku uz laiku 
Diskusija tālmācībā vai tīklojuma grupās 

Zināšanu uzlabošana ar interneta vai TV 
starpniecību 
Diskusijas ar kolēģiem/ attīstošas sarunas 
Sadarbīga plānošana 
Koučings/ mentors 
Kolēģu stundu vērošana 
Atgriezeniskā saite par darbu 
Citu priekšmetu skolotāju darba iepazīšana un 
sarunas pēc tam ar sava mācību priekšmeta 
skolotājiem  

 Resursu, mācību materiālu sagatavošana  
 Iesaistīšanās kvalitātes nodrošināšanas   
aktivitātēs  

Prezentēšana  
Jautājumu sagatavošana sanāksmēm  

 Pētniecības vadīšana  
Materiāla sagatavošana iknedēļas “Mācīšanas 
un mācīšanās” biļetenam  

 Dalība seminārā  
Semināra vadīšana  
PPP dienu apmeklēšana  
Novērtējums  
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 Ārējais PPP nodrošinājums: 

  

 Iesaistīšanās atbilstošā profesionālajā asociācijā 

 Darboties eksaminācijas procesā 

 

Apmeklēt akreditētus kursus (NVO, Vadītāju skola, maģistra 

programmas u.c.) 

 

Apmeklēt ārējās darbnīcas, meistarklases, modelēšanas un 

demonstrēšanas nodarbības 

 Apmeklēt lekciju vai konferenci 

 Piedalīties starptautiskā PPP 

 
Ārējais PPP nodrošinājums 

Jebkurš no skolas kolektīva var piedalīties mācībās ārpus skolas, ja darbiniekam ir identificēta 

konkrētu mācību nepieciešamība. PPP politika nosaka, cik daudzas ārpus skolas mācības 

darbinieki var apmeklēt.  

 

Jebkurš no darbiniekiem var pieteikties ārējai DPP, ja konkrētā mācību vajadzību ir identificēta. 

Katram skolotājam skola atļauj piedalīties mācībās 1 apmaksātu dienu gadā, ne vairāk kā divi 

skolotājiem vienā dienā. Skolotāju prombūtnes laikā mācību procesu nodrošina aizvietotājs. Tas 

nozīmē, ka visiem darbiniekiem ir iespēja piedalīties kursos, samazinot skolas ikdienas darba 

traucēšanu līdz minimumam. 

 

Mācības ārpus skolas var lūgt, ja: 

• Skola vai skolas partnerība nevar nodrošināt ar konkrētiem resursiem vai atbilstoši 

specialitātei  

• Pieprasītās mācības atbalsta pilnveides mērķus, bet skola to nevar nodrošināt 

• Mācības ir obligātas mācību procesa nodrošināšanai, sagatavojot eksāmeniem 

eksāmeniem  
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Labās prakses izplatīšana 

Pēc jebkurām mācībām ir jātiekas ar metodiskās komisijas vadītāju, direktora vietnieku un 

jāinformē par ieguvumiem, kā arī jāizplata iegūtā pieredze, zināšanas saviem kolēģiem. 

Metodiskās komisijas vadītājs ir atbildīgs par labās prakses izplatīšanas pasākumu organizēšanu 

(izdales materiālu nodošanu kolēģiem, nelielu sesiju rīkošanu sanāksmes laikā, semināru 

organizēšanu visiem kolēģiem vai konkrētās jomas skolotājiem, materiālu izvietošanu u.c.). 

Metodiskās komisijas vadītājs izlemj, vai un kādu atgriezenisko saiti sniegt mācību piedāvātājam 

 

PPP ietekmes izvērtējums 

Dati par PPP ietekmi un jēgpilnumu tiek iegūti kā: 

• Tūlītējs, īss dalībnieka viedoklis, izmantojot interneta aptauju  

• Atsekošana atsevišķām PPP aktivitātēm ne mazāk kā 3 mēnešus pēc mācībām  

• Neformāla diskusija ar kolēģiem par ieviestajiem uzlabojumiem  

• Skolēnu rezultātu analīze 

•  Vērtēšanas un inspekcijas viedoklis  

• Pedagoģiskā kolektīva profila kvalitatīvas pārmaiņas 
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Pielikums Nr. 2. 
Mācīšanas un mācīšanās politika 

Mācīšanas un mācīšanās politikas pamatojums 

Politika izklāsta skaidru redzējumu un vadību profesionāļiem, lai: 

• paaugstinātu mācīšanas un mācīšanās standartus; 

• nodrošinātu vienādu pieeju plānošanai, mācīšanai un novērtēšanai; 

• pieņemtu kopēju praksi un attīstītu izpratni par mācību procesu; 

• nodrošinātu atbildību saskaņā ar Skolotāja Standarta ietvaru. 

 

Izcilas mācīšanas un mācīšanās vīzija 

Kokbērna cenšas sasniegt izcilību mācīšanas un mācīšanās jomā: “ Mēs izdarīsim tā, lai 

nodrošinātu labi plānotu, izaicinošu un inovatīvu mācību pieredzi visiem skolēniem. Mēs 

nodrošināsim, ka mācīšana un mācīšanās ir balstīta uz pārbaudītiem principiem ar vienkāršām 

sistēmām un procesiem.  Mūsu cerības attiecībā uz mācīšanos ir nemainīgi augstas, tāpēc mēs 

nemitīgi cenšamies uzlabot rezultātus, lai veicinātu visu skolēnu sasniegumus, turpmāko 

izglītību un nākotnē skolēni būtu nodarbināti”. 

 

Ilgtermiņa plānošana 

Ilgtermiņa plānošanai ir jābūt iedvesmojošai, izaicinošai un jāpiedāvā atbilstoša pieredze visiem 

skolēniem. Jābūt pilnīgai skaidrībai, kādas prasmes jāattīsta, kādas zināšanas jāmāca un kādā 

veidā jāvada mācību process. Gadu no gadu skolēniem ir jārada iespējas progresēt. 

Starppriekšmetu saiknei ir jānodrošina zināšanu, tēmu un prasmju papildināšana. 

• Metodisko komisiju vadītāji ir atbildīgi par ilgtermiņa plānošanu, viņiem 

jānodrošina, lai tā tiktu veikta augstā kvalitātē. 

• Ilgtermiņa plāni ir regulāri jāpārskata, lai pārliecinātos, vai tie nav jākoriģē. 

• Mācību resursi ir regulāri jāpārskata, vai tie ir atbilstoši (grāmatas, mācību satura 

atkārtojumu krājumi, skolotāju rokasgrāmatas un interneta resursi. 

• Ilgtermiņa plānošanā skolotājiem ir jāizprot mācību programma, spējot atbildēt 

uz jautājumiem “kas” un “kāpēc” 
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Vidēja termiņa plānošana: Mācīšanās shēmas 

Vidēja termiņa plānošana attiecas uz visiem priekšmetiem, ietverot skaidru mērķu secību, 

kas balstās uz iepriekšējo mācīšanos, izskaidro prasmes un zināšanas, kas jāmācās un mācību 

procesa novērtēšanu. 

• Metodiskās komisijas vadītājam ir jāpiedāvā mācīšanās shēma ar secīgiem 

mērķiem, nepieciešamajiem resursiem, ieteicamajiem uzdevumiem un to izpildes 

novērtēšanu. Šo darba uzdevumu var deleģēt kādam no skolotājiem konkrētajā 

metodiskajā komisijā. 

• Skolotāji ir atbildīgi, lai mācīšanās shēmas tiktu izmantotas atbilstoši skolēnu 

vajadzībām. 

• Skolotājiem ir jāiesaistās kopējā plānošanā, lai attīstītu pedagoģiju, dalītos 

pieredzē, iegūtu pieredzi no saviem kolēģiem, lai samazinātu savu darba slodzi. 

• Vidēja termiņa plānošanā ir jāizmanto mācīšanās shēmas forma. 

• Skolotājiem ar vidējā termiņa plānu ir jāiepazīstina atbalsta personāls, kas strādā ar 

konkrētām grupām, indivīdiem. 

Īstermiņa plānošana: Mācību stundas plānošana 

Stundas plānošanā ir jāiekļauj skaidri sasniedzamie rezultāti, ņemot vērā stratēģisko skolēnu 

sēdināšanas plānu, definējot rezultātus augstāko, vidējo un zemāko spēju skolēniem, kā arī ir 

jāizmanto “Mācīšanās cikla” pedagoģija. Skolotājiem nav jāgatavo mācību stundu plāni, 

izņemot topošos skolotājus, kuri skolā ir praksē. 

• Skolotāji ir atbildīgi, ka stundas ir labi saplānotas un ka tiek izmantota 

“Mācīšanās cikla” pedagoģija. 

• Skolotājiem ir jānodrošina, ka stundas ir mērķtiecīgas. Stundas mērķiem ir jābūt 

redzamiem visas stundas gaitā. 

• Skolotājiem ir jāseko vidējā termiņa plāniem, lai stundas būtu secīgas, īsi ir 

jāpieraksta stundas būtība vai nu plānotājā, vai elektroniski. 

Stratēģiskie skolēnu sēdināšanas plāni 

Stratēģiskais skolēnu sēdināšanas plāns (SSSP) nodrošina, kā mācības ir personalizētas. SSSP 

demonstrē pārliecību par skolēnu mācību vajadzībām katrā klasē un nodrošina mācīšanu, kas 
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balstās uz datiem.  

• SSSP jāizmanto katrā klasē visā skolā. 

• SSSP ir jāsagatavo pirms mācību gada un jākoriģē, ņemot vērā skolēnu sekmes 

pārbaudījumos. 

• SSSP nodrošina personalizētu mācīšanos un piemērotu dalīšanu grupās, lai 

sasniegtu mācību mērķus. 

• Vismaz divi komentāri par katru skolēnu demonstrē skolotāju izpratni par skolēnu 

mācīšanos un uzvedību. Tas palīdz veidot attiecības ar viņiem un SSSP. 

• Jāizmanto Kokbērnas SSSP metodiskais materiāls, lai samazinātu iespējas veikt 

nevajadzīgu darbu. 

• Metodisko komisiju vadītāji ir atbildīgi par kvalitatīvu SSSP piemērošanu, 

izmantojot kvalitātes novērtēšanas formu. Šo uzdevumu var deleģēt kādam 

skolotājam. 
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Pielikums Nr. 3 

Mācību stundas plānošana: “Mācīšanās cikls”  

 

“Mācīšanās cikls”, kā paātrinātās mācīšanās modelis, ir mācību stundas plānošanas pamatā. 

Tas sastāv no piecām fāzēm: ierosināšana, sasniedzamais rezultāts, vadīta praktizēšanās, 

patstāvīga praktizēšanās un refleksija. Stundas ir jāplāno, izmantojot šo ciklu. Ir jāsāk ar fāzi 

“Ierosināšana”, lai nodrošinātu labu mācību procesu un progresu.  

• Skolotājiem ir jāsaprot, kādu efektīvu praksi izmantot katrā no “Mācību cikliem” . 

• Skolotāji ir atbildīgi, lai mācību stundu plānošanā un vadīšanā izmantotu “Mācību 

ciklu” 

• Metodisko komisiju vadītāji ir atbildīgi, lai nodrošinātu atbilstošu kvalitāti 

tipiskām stundām un izvērtētu mācīšanas ietekmi uz mācīšanos.  

 

Novērtēšana un atzīmju izlikšana 

Novērtēšana un atzīmju izlikšana ir pamats efektīvam mācīšanas un mācīšanās procesam. Tas 

nodrošina katra skolēna pašreizējās pozīcijas novērtējumu mācību procesā, progresu un 

attieksmi pret mācīšanos, kas palīdz skolotājiem izvērtēt nākošos soļus progresa veicināšanai. 

Attieksme pret mācīšanos (AM) ir mācīšanās paradumu apkopojums, kas balstās skolas 

vērtībās un nākotnes vīzijā.  

• Skolotājiem ir jāveic novērtēšana saskaņā ar “Novērtēšanas politiku” un kalendāru. 

• Skolotājiem ir jāizliek atzīmes un jāsniedz atgriezeniskā saite saskaņā ar “Atzīmju 

izlikšanas un atgriezeniskās saites politiku”. 

• Metodisko komisiju vadītāji un direktora vietnieks ir atbildīgi par regulāru 

novērtēšanas un atzīmju izlikšanas pārbaudi. 

Mājas darbi 

Mājas darbi ir daļa no mācību procesa plānošanas un tiem ir jāpapildina mācības klasē, lai 

uzlabotu skolēnu sasniegumus. Mājas darbi attīsta skolēnu prasmi mācīties patstāvīgi, 

pilnveidojot savas mācīšanās prasmes, kas būs noderīgas, piemēram, gatavojoties 

eksāmeniem.  
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• Skolotāji ir atbildīgi par atbilstošu mājas darba uzdošanu saskaņā ar skolas mājas 

darbu kalendāru. 

• Skolotājiem ir jānodrošina, ka skolēni savos plānotājos ieraksta informāciju par 

mājas darbu. 

• Mājas darbos ir jāiekļauj uzdevumi, lai atkārtotu un pilnveidotu gan tēmas, kas 

apgūtas jau sen, gan aktuālās. Šāda pieeja palīdzēs labāk paturēt atmiņā mācīto un 

atbalstīs atkārtošanu.  

• Mājas darbu uzdevumos ir jāizmanto “Lielās atkārtošanas” 6 stratēģijas, kur tās ir 

piemērojamas. 

• Skolēniem ir jāsaņem atgriezeniskā saite par mājas darbu izpildi.
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Attīstīt skolā kvalitatīvu mācīšanu un mācīšanos, izmantojot 

visu skolu tīklu un struktūras un visu skolotāju kompleksu 

pieeju kvalifikācijas paaugstināšanai  
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Brigšovas vidusskola 

 

VISAS SKOLAS KONCEPCIJA KVALITATĪVAS MĀCĪŠANAS UN MĀCĪŠANĀS 

NODROŠINĀŠANAI, LAI UZLABOTU SKOLĒNU SEKMJU LĪMENI, 

REALIZĒJOT PROJEKTU «BRIGŠOVAS IZAICINĀJUMS» 

 

 

Skola/Norises vieta:  

 

Brigšovas vidusskola,  

Allertona Baivotera, Līdsa 

Mājaslapa/Kontaktinformācija: 

 

www.brigshaw.com 

office@brigshawtrust.com 

Direktore Saimona Railija 

Skolas veids:  vidusskola  

Skolēnu vecuma grupa:  11–18 

Apstākļi 

 

• NOR: 1350  

• Demogrāfiskie dati: skolēnu skaits, kuriem tiek sniegts 

atbalsts ar skolas lēmumu vai kuriem ir īpašas izglītības 

vajadzības, vai kuriem pienākas papildfinansējums, 

kopumā ir vidējs.  

• Skola ietilpst Brigšovas izglītības biedrībā, apvienībā 

«Multi-Academy Trust» (MAT), kurā ir arī piecas 

pamatskolas (Allerton Bywater, Kippax Ash Tree, 

Kippax Greenfield, Kippax North, Swillington). MAT 

darbību uzrauga padome. 

• Skola sadarbojas ar Templmūras vidusskolu un Roidsas 

skolu, piedāvājot plašāku priekšmetu klāstu vecākajās 

klasēs. 
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Brigšovas vidusskola 

Pētījuma detaļas:   

 
Kāpēc skola izlēma uzņemties šo darbu? 

Skolas vadība bija konstatējusi, ka mācīšanas un mācīšanās kvalitāte skolā kopumā ir 

neatbilstoša, tāpēc zināšanas un sekmju līmenis ceturtā posma beigās (16 gadu) katru gadu 

atšķiras. Turklāt skolas apkopotā informācija par skolēniem liecināja, ka daži skolēni (dažās 

priekšmetu grupās) atpaliek un nesasniedz paredzēto sekmju līmeni. Šī problēma īpaši skāra 

sociāli neaizsargātos (piem., no nelabvēlīgām ģimenēm) skolēnus. 

Kādas ir «Brigšovas izaicinājuma» svarīgākās iezīmes?  

Visiem skolotājiem visās savās stundās jāiekļauj sešas «neapspriežamas» sastāvdaļas 

1 Kvalitatīva 

atgriezeniskā saikne 

• Mutiski un rakstiski (ieskaitot mērķu noteikšanu) 

• «Zaļās gaismas izaugsmei» procesa izmantošana, lai 

«aizpildītu tukšumus» un pilnveidotu zināšanas 

priekšmetā  

• Rakstīšanas procesa sastāvdaļa WAGOLL (What a good 

one looks like) 

• Rakstpratības pilnveidošana – svarīgākais uzdevums 

• Mērķtiecīga pilnveide un apsvēršanas laiks (DIRT) 

• Augstākais vērtējums/Sniegt vairāk 

2 Kvalitatīva jautājumu 

uzdošana 

• Plānot āķīgus jautājumus (VISIEM) un pieprasīt 

saturīgas atbildes 

• Izmantot efektīvas stratēģijas 

• Pieprasīt VISIEM klausīties un atbildēt, ja tiek jautāts 

3 Kvalitatīva metaizziņa • «Trīskāršā mācību kārtība» – zināšanas, prasmes un 

Brigšovas skolēns (ieskaitot priekšmeta raksturīgo 

prioritāti): kopējas mācību valodas radīšana 

• Koncentrēties uz «mācīšanās spēju izveidošanu» 

• Noskaidrot, kā skolēni iemācās vislabāk 

• Iespējas censties pārvarēt grūtības 
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Brigšovas vidusskola 

• Efektīvs savstarpējais un pašvērtējums 

• Izdarīt kvalificētu slēdzienu par Brigšovas skolēna 

priekšmetu prasmi 

4 Radīt lepnumu • Entuziasma pilna un spēcinoša pieeja 

• Teicams sākums 

• Uzslavu un apbalvojumu izmantošana 

• Telefona zvani/Pasta atklātnes/Piezīmes plānotājos 

5 Zini savu klasi • Sēdvietu plānu efektīva izmantošana 

• Visu skolēnu plūsmu atšķiršana 

• Optimālas vietas izvēle telpā 

6 Izaicinājums 

 

• Izmanto «Brigšovas mācību ciklu» – 60 minūtes 

• Labākā prezentācija 

• Nodrošināt mācības mājās 

 

Palīgresursi  

• Brigšovas «neapspriežamo» sastāvdaļu apkopojums 

https://drive.google.com/file/d/1vEoGsv4KoUr8vDsuIfyPanM4RP9vfgQ8 

• Izziņas dokuments «Zaļās gaisma izaugsmei”  

https://drive.google.com/file/d/1bTddjTYUJdsdF-M3A_Uev5KJ6J_pWgZz 

• «PowerPoint» prezentācija par jautājumu uzdošanu u.c. (no darbinieku mācību 

nodarbībām) 

https://drive.google.com/file/d/1-Wr9mLYLRWmXhdflIQ2I1s_IL104zjS0 

Kā tiek kontrolēta visas skolas darbība? 

Mācīšanas un mācīšanās kvalitāte, koncentrējot uzmanību uz atsevišķiem 

«neapspriežamajiem» aspektiem, tiek regulāri vērtēta plānotā stundu vērošanā un mācību 

apgaitās kā daļa no skolas nepārtrauktas kontroles un vērtēšanas cikla. To veic skolas augstākā 

un vidējā līmeņa vadītāji, tiek izmantota arī savstarpējā vērtēšana un koučinga modeļi.  

Izmantojamajos dokumentu paraugos ietilpst: 

https://drive.google.com/file/d/1vEoGsv4KoUr8vDsuIfyPanM4RP9vfgQ8
https://drive.google.com/file/d/1bTddjTYUJdsdF-M3A_Uev5KJ6J_pWgZz
https://drive.google.com/file/d/1-Wr9mLYLRWmXhdflIQ2I1s_IL104zjS0
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Brigšovas vidusskola 

• Tipveida forma: Mācību stundas vērošana 

 

Ietekmes piemēri: 

    Skolēnu rezultāti: 

• 2017 KS4 (GCSE) pārbaužu dati rāda, ka skolēnu kopējie rezultāti ir «virs vidējā 

līmeņa». 

    Izglītības standartu pārvaldes pārbaude: 

Mācīšanas un mācīšanās vadība ir ļoti efektīva. Pateicoties labai vadībai un labākai mācīšanai, 

skolēnu sasniegumi ir ievērojami uzlabojušies. 
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Eliota Hadsona koledža 

 

ŠIS PĒTĪJUMS IEZĪMĒ KOLEDŽAS MĀCĪŠANAS UN MĀCĪŠANĀS 

KVALITĀTES KONTROLES PROCESU EFEKTIVITĀTI (UN TĀ IETEKMI UZ 

SKOLĒNU SEKMĒM) UN VISAPTVEROŠU PROFESIONĀLU MĀCĪBU 

PROGRAMMU TĀ ATBALSTAM 

 

Skola/Norises vieta:   Eliota Hadsona koledža 

Mājaslapa/Kontaktinformācija: 
 

https://www.elliotthudsoncollege.ac.uk/ 
info@elliotthudsoncollege.ac.uk 

Direktors Mr David Holtham 

Skolas veids:  Bezmaksas skola (koledža skolēniem pēc 16 gadu vecuma) 

Skolēnu vecuma grupa:  16–19 

Apstākļi 
 

Eliota Hadsona koledža uzsāka darbu 2015. gada 

septembrī, un tās pirmā A līmeņa skolēnu izlaiduma grupa 

2017. gada augustā sasniedza izcilus rezultātus. Pašlaik 

koledžā mācās 800 skolēnu, galvenokārt no pilsētas 

dienvidu daļas, kā arī rajoniem ar ievērojamu nabadzības 

līmeni.  

 
Koledža ietilpst ļoti veiksmīgā apvienībā Gorse Academies 
Trust, kurā ir 10 skolas (aptverot visus posmus). 

Papildinformācija saistībā ar šo 
profesionālās attīstības jomu  

EHC vadītāji uzskata, ka visiem darbiniekiem 

nepieciešams atbalsts darba metožu uzlabošanā 

neatkarīgi no pieredzes vai iepriekšējā darba. Viņi ir 

radījuši kvalifikācijas paaugstināšanas sistēmu dažādās 

jomās veicamo darbu apvienošanai, tajā skaitā ir 

vērtēšana, kvalitātes kontrole, individuālās 

profesionālās mācības un kvalifikācijas paaugstināšana, 

https://www.elliotthudsoncollege.ac.uk/
https://www.elliotthudsoncollege.ac.uk/
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Eliota Hadsona koledža 

 

lai visas šīs jomas darbotos saskaņoti kopā un palīdzētu 

darbiniekiem pilnveidoties kā skolotājiem. 

 

Pētījuma detaļas:   

 
Eliota Hadsona koledžā ir vairāki labi noorganizēti procesi, kas kopā nodrošina maksimālu 

darbinieku atdevi un izcilas skolēnu sekmes. Tie ir: 

1. Eliota Hadsona koledžas skolotāja matrica   

1. pielikums: https://drive.google.com/file/d/1BryBpSxhZWFN1-6Fw4X9nmNz1yXzUL4c 

Tā ir kombinēta metode atsevišķu skolotāju darba efektivitātes izvērtēšanai. Skolotājiem 

tiek piešķirti punkti, ņemot vērā īpašus kritērijus šādās jomās: 

• skolēnu rezultāti, 

• skolēnu dokumentu plānošana un kvalitāte,  

• ieinteresētība profesionālajās mācībās,  

• plašāks ieguldījums koledžas dzīvē un kultūrā. 

 

2. Profesionālās izaugsmes karte   

2. pielikums: https://drive.google.com/file/d/1zMgnflYSlbVuakyyzxZMlrPrRNWLGvWH 

Šis dokuments sniedz ļoti skaidru priekšstatu par ļoti plašajām profesionālās apmācības 

iespējām, ko koledža piedāvā saviem darbiniekiem, un kā tās visas apvienot. Tā pamatā 

ir vērtēšanas sistēma, kas atbilstoši norādīs darbiniekiem specifiskos kvalifikācijas 

paaugstināšanas virzienus. 

 

3. Profesionālo mācību žurnāls  

3. pielikums: https://drive.google.com/file/d/1bgfI2QpoRpm-qsOIgQQvM025utS-

MM8D  

Tas ir vērsts uz atsevišķu skolotāju pašattīstības ciklu ar atsevišķu mācību metodisko 

stratēģiju iepriekšēju izpēti un sekojošu izmēģināšanu (“izsvērta pieeja”.)  

 

4. Kvalitātes nodrošināšanas plānošana  

https://drive.google.com/file/d/1BryBpSxhZWFN1-6Fw4X9nmNz1yXzUL4c
https://drive.google.com/file/d/1zMgnflYSlbVuakyyzxZMlrPrRNWLGvWH
https://drive.google.com/file/d/1bgfI2QpoRpm-qsOIgQQvM025utS-MM8D
https://drive.google.com/file/d/1bgfI2QpoRpm-qsOIgQQvM025utS-MM8D
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Eliota Hadsona koledža 

4. pielikums: 

https://drive.google.com/file/d/13xUO0aKuwQ43KB1Kxn5_59v4Gl8Om04w  

Šis dokuments nosaka ikgadējo kontroles ciklu visā koledžā attiecībā uz standartizācijas 

pamata veidiem, pārbaudi (dažādu aspektu) un uzmanības pievēršanu stundu 

apmeklējumam. Mērķis ir nodrošināt, lai tas viss tiek izmantots darbinieku profesionālās 

kvalifikācijas paaugstināšanai. 

Rezultātu piemēri: 

• Skolēnu rezultāti 2017. gadā bija izcili. Salīdzinot ar citiem līdzīgiem izglītības 

pakalpojumu sniedzējiem, Eliota Hadsona koledža 2017. gadā bija ceturtajā vietā 

valstī A līmeņa skolēnu sekmju ziņā. 

• Gan iekšējās, gan ārējās neatkarīgās koledžas pārbaudēs mācību process 

2017./2018. mācību gadā tika atzīts par izcilu.  

Pašas koledžas vērtēšanas matrica liecina, ka 2017./2018. mācību gadā 97% skolotāju strādājuši 

stabili labi vai izcili. 

 
 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/13xUO0aKuwQ43KB1Kxn5_59v4Gl8Om04w
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Vadības kvalifikācijas paaugstināšana 

 
 

VADĪBAS KVALIFIKĀCIJAS PAAUGSTINĀŠANA 

 

Skola/Norises vieta:  

 

Allertonas Anglijas Baznīcas pamatskola, Līdsa, 

Apvienotā Karaliste 

Mājaslapa/Kontaktinformācija: http://allertonceprimary.com/ 

 

helen.stott@allertonceprimary.com 

Direktore Helena Stota 

Skolas veids:  

 

Ar brīvprātīgiem ziedojumiem uzturēta Anglijas Baznīcas 

pamatskola 

Skolēnu vecuma grupa:  2–11 gadi 

Apstākļi 

 

Allertonas Anglijas Baznīcas pamatskola ir liela 

pamatskola Ziemeļlīdsā, aptuveni sešas jūdzes no 

pilsētas centra. Pašlaik tās sarakstos ir vairāk nekā 590 

skolēnu, tajā skaitā aptuveni 100 bērnu silītē. Izglītības 

standartu pārvaldes pārbaudē 2017. gadā tā ieguva 

vērtējumu «labi». Anglikāņu un metodistu skolu 

inspekcijas pārbaudē skolai piešķirts vērtējums «izcili». 

Skolas teritorijā ir Bērnu centrs. Kā baznīcas skola tā cieši 

sadarbojas ar Līdsas anglikāņu bīskapiju un paredzēta 

dažādu ticību, etniskās un valodas piederības bērniem. 

Tās darba pamatā ir kristīgās vērtības, un tā lepojas ar 

savu audzinošo, radošo un gādīgo pieeju.  

http://allertonceprimary.com/
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Papildinformācija saistībā ar 

profesionālās kvalifikācijas 

pilnveides jomu 

Skola ir «Noctua Teaching School Alliance» sadarbības 

partneris, tā ir organizācija, kurā ietilpstošās skolas 

darbojas kopā, lai dalītos labajā praksē un to attīstītu, un 

kura cieši sadarbojas ar vietējām pašvaldībām, 

piedāvājot savstarpēju skolu atbalstu.  

 

Skolā ir stingra apņemšanās paaugstināt vadošo 

darbinieku kvalifikāciju. Direktore informē par dažādām 

nepārtrauktas profesionālās attīstības (NPA) iespējām, 

kursiem un programmām, tajā skaitā nacionālajām 

profesionālajām kvalifikācijām, ko piedāvā nacionālā 

koledža – visi vidējā un augstākā līmeņa vadītāji ir tajā 

iesaistīti. Vairāki darbinieki uzņemas klasēs realizējamus 

darbības pētniecības projektus, un tas ietekmē 

notiekošo visā skolā. Mūsu darbinieki patiešām mācās. 

 

Pētījuma detaļas:   

 
Ieguldījumi darbiniekos 

Visnozīmīgākie uzlabojumi mūsu skolā ir bijuši ievērojami ieguldījumi darbiniekos, no NPA 

viedokļa, vadītāju kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas, sadarbība ar citām skolām un skolu 

savstarpējā atbalsta piedāvāšana. 

Darbinieki ir priekšgalā visos līmeņos. 2017. gadā Viņas majestātes inspektors atzīmēja izcilu 

vadību visos līmeņos. Darbinieki vēlas būt vadībā un ar aizrautību izturas pret savu profesionālo 

pilnveidi, aktīvi meklē augstvērtīgas NPA iespējas. 

Skolas budžets būtībā ir saistīts ar NPA, saistot apmācību ar skolas un arī personīgās attīstības 

mērķiem. Kopā ar papildizmaksām NPA ir paredzēti aptuveni £20,000 (€23,000). 

Metodiskās komisijas vadītāji piedalās dažādās mācībās, kuras piedāvā, piemēram, vietējā 

pašvaldība, skolu tīkla grupas, un nacionālās koledžas apstiprinātās programmās, piemēram, 
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«Mācību vadītāji/Aktīva vadība». Kvalitatīvā atbalsta, apmācību un koučinga dēļ vislabākos 

rezultātus deva «Aktīva vadība». Apmācību «Mācību vadītāji» iespaids bija saskatāms tajos 

darbiniekos, kuri tās apmeklēja sākumā. Tas savukārt pamudināja pieteikties šai programmai 

vēl piecus darbiniekus. Vadība redz šos rezultātus, tāpēc atbalsta šādus ieguldījumus. 

Informācija regulāri tiek izplatīta galvenā etapa laikā un visu darbinieku sanāksmēs. 

Arī palīgpersonālam pieejama plaša spektra profesionālā pilnveide, kas ļauj tam attīstīties. 

Piemēram, skolotāju palīgi ir kļuvuši par ELSA speciālistiem (emocionālās pratības atbalsta 

asistenti, kas realizē apmācību bēniem ar īpašām vajadzībām).   

Līderības treniņš  

Visiem skolotājiem ir attīstības treneris. Viņi tiekas divreiz katrās brīvdienās šajos koučinga 

pāros, lai apspriestu jautājumus, kas radušies saistībā ar līderību. 84% skolotāju atzina, ka, 

pateicoties koučingam, viņu līderībā ir notikušas pozitīvas izmaiņas. 

Darbības izpētes projekti – IPEEL 

Lai nodrošinātu to, ka mēs joprojām esam vērsti uz apkārtējo pasauli, mēs esam iesaistījušies 

darbības izpētes projektos. Dažās programmās mēs esam darbojušies kā kontrolgrupa 

(piemēram, programmās «Good Behaviour Game» un «Catch Up»). Taču IPEEL mēs bijām 

mērķa grupa, tāpēc mums bija pieejama apmācība, atbalsts un regulāri pārskati par jaunākajām 

pieejām angļu valodas mācīšanā. 

«Noctua Teaching Schools» sadarbības partneris  

• Šīs sadarbības ietvaros mums ir divi izglītības vadītāji (SLE), kas specializējas 

humanitārajos priekšmetos un agrīnā vecuma pamatpakāpē.  

• Augstākās vadības pārstāvji ir uzņēmušies agrīnā vecuma pārbaudes un ir iesaistīti 

skolu savstarpējā atbalsta darbā.  

• Mēs esam iesaistījušies turpmākajās apmācībās, piemēram, lasīšanas centrā un 

agrīnā vecuma pamatpakāpes atbalstā.  

Jauninājums 

Allertonas skolā ir inovatīva pieeja attiecībā uz skolotāju izmantošanu un mācību telpām: 

• Mums ir sabiedriskā kafejnīca, radošā darbnīca un parks. 
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• Kāds lielisks skolotājs pasniedz humanitārās zinības un rakstpratību visā skolā, 

strādājot ar katru klasi divas nedēļas. Tā ir brīnišķīgas darba metodes veidošana, kā 

arī darbinieku apmācība. Šīs divas nedēļas noslēdzas ar svinībām vecākiem, kurās ir 

gandrīz 100% apmeklējums.  

Apmeklētāji un skolas vērtētāji vienmēr atzīmē šo mūsu skolas spilgto iezīmi.  

Kāpēc skola izlēma uzņemties šo darbu? 

Mums tika dots uzdevums paaugstināt vadītāju kvalifikāciju visos līmeņos (pēc Izglītības 

standartu komitejas pārbaudes 2012. gadā). Pateicoties mūsu nesatricināmajai mērķtiecībai 

pēdējo piecu gadu laikā, beidzamajā pārbaudē (2017) konstatēts: «Jūs esat izveidojuši saliedētu 

vadītāju komandu ar papildu priekšrocībām. Jūs visi labi pazīstat savu skolu un esat vienoti savā 

vēlmē ātri realizēt uzlabojumus.» 

Pastāv nepārtrauktas attīstības kultūra un pašattīstības tieksme. Skolotāji vēlas būt pēc iespējas 

labāki, lai varētu sniegt labāko skolēniem, tāpēc grib izmēģināt dažādas pieejas. 

Iespēja paaugstināt profesionālo kvalifikāciju ir visiem darbiniekiem, ne tikai skolotājiem.  

Tiek audzināti darbinieki un atbalstītas līderu īpašības. Tas notiek, izmantojot skaidru sistēmu, 

atbalstu un vadības fāzes. 

Kādas ir šā darba raksturīgākās iezīmes  

• Skaidra un nesatricināma orientācija uz vadības kvalifikācijas paaugstināšanu – 

stingra amatā iecelšanas kārtība, pastāvīga kvalifikācijas paaugstināšana, apmācība. 

• Efektīva skolas budžeta izmantošana, investējot darbiniekos, lai sasniegtu skolas 

attīstības plānā noteiktos mērķus. 

• Dažādu avotu un pieeju izmantošana pastāvīgā darbinieku kvalifikācijas 

paaugstināšanā. 

• Visu darbinieku iesaistīšana skolas pilnveidošanā – visas skolas sanāksmes saistībā 

ar skolas attīstības plānu katra semestra vidū ar visu darbinieku iesaisti skolas mērķu 

sasniegšanā. 

• Inovatīva pieeja attiecībā uz resursiem, sadarbību un darbinieku profesionālo 

kompetenci. 



SKOLA, KAS MĀCĀS 287 

  
 

 
 

Vadības kvalifikācijas paaugstināšana 

 

Palīgresursi 

1. «Noctua Teaching Schools»   http://www.noctuateachingschool.org.uk/ 

2. «Ambition School Leadership» / agrāk «Teaching Leaders» 

https://www.ambitionschoolleadership.org.uk 

3. Apmācību interneta vietne 

4. Skolas interneta vietne  

Kā tiek kontrolēta visas skolas darbība? 

• Skolas vadībai tiek ziņots katru semestri un analizēti aplūkojamie pasākumi. 

• Vadītāji katru gadu ziņo pašvaldībai, informējot par sasniegumiem un trūkumiem 

savas atbildības jomā. Viņi arī apmeklē skolas vadības sanāksmes, lai dalītos 

panākumos.  

• Katram skolotājam ir nosprausts savs efektivitātes vadības mērķis, un, lai saņemtu 

sekmīgu vērtējumu, ir jāpierāda, ka tas ir sasniegts.  

• Vadītāji regulāri lūdz atklātas un godīgas atsauksmes no kolēģiem un skolas vadības.  

• Metodiskās komisijas vadītājs katru gadu jūlijā rīko pasākumu, kurā dalās ar 

informāciju par panākumiem un vadītāju iniciatīvu rezultātiem.  

Darbs ar dokumentiem netiek veikts vienkārši tāpat. Visām darbībām ir jābūt reālam mērķim, 

un, ja tas tā nav, tad mēs to mainām! 

 

 

 

http://www.noctuateachingschool.org.uk/
https://www.ambitionschoolleadership.org.uk/
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MĀCĪŠANAS UN MĀCĪŠANĀS PILNVEIDOŠANA, IZMANTOJOT 

VIDEOIERAKSTUS UN KOUČINGU 

 

Skola/Norises vieta:  Rouzbankas pamatskola 

Mājaslapa/Kontaktinformācija: 

 

http://rosebank.greenschoolsonline.co.uk/ 

asmith@rosebank.leeds.sch.uk 

Direktore Elisa Smita 

Skolas veids:  Vietējās pašvaldības uzturēta pamatskola  

Skolēnu vecuma grupa:  3–11  

Apstākļi 

 

Rouzbankas pamatskola ir lielāka nekā vidēja pamatskola 

– no sagatavošanas līdz 6. klasei tajā ir 332 skolēni. Ir arī 

silīte 3 un 4 gadus vecajiem, kuru pastāvīgi apmeklē 41 

bērns. Skolas deprivācijas indekss ir 0,38, daudz augstāks 

nekā valstī. Bērnu skaits no mazākuma etniskajām grupām 

(89,8%), kuru dzimtā valoda nav angļu (66%) un kuriem ir 

tiesības uz bezmaksas ēdināšanu skolā (60%), arī krietni 

pārsniedz vidējos rādītājus valstī, turklāt ir augsta skolēnu 

mobilitāte. 

Skola cieši sadarbojas ar vairākiem partneriem, tajā skaitā 

caur Mācību aliansi un vietējo skolu sadraudzību. Skolā 

valda ietveroša un atbalstoša gaisotne, kurā skolotājiem ir 

lielas cerības un mērķi attiecībā uz sevi un skolēniem.  

 

 

http://rosebank.greenschoolsonline.co.uk/
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Pētījuma detaļas:   
 

Daudzu gadu laikā Rouzbanka ir pārņēmusi dažādu pieredzi mācīšanas un mācīšanās 

uzlabošanai. Tajā ietilpst dažādu mācību nodarbību apmeklēšana, stundu vērošana un 

atsauksmes, skolēnu darbu pārbaude, pētījumi, kopēja plānošana un sadarbība ar citām 

skolām.  

Nesen Rouzbankas pamatskola uzsākusi videokameru izmantošanu, lai uzlabotu mācīšanu un 

mācīšanos visā skolā. Kamera darbojas ar diviem «iPad», kas savienoti ar mikrofoniem, un filmē 

visu klasi vai bērnu grupas mācību procesā. Tas ļauj skolotājiem, pārskatot videoierakstu, vērtēt 

sava darba efektivitāti. Ieviešot skolā šo metodi, Rouzbankā izveidojusies pašanalīzes un 

pilnveidošanās gaisotne, kurā darbiniekiem ir tiesības pašiem pieņemt lēmumus par savu 

mācīšanas metožu uzlabošanu. Skolotāji atzinuši to par vienu no noderīgākajiem veidiem, kā 

uzlabot savas individuālā darba metodes.  

Lai nodrošinātu šā procesa efektivitāti un to, ka skolotāji patiešām analizē savu darbu, bija 

svarīgi vispirms nodrošināt atbilstošu gaisotni un darba garu, lai skolotāji visā skolā vēlētos 

uzlabot savu darbu. Tas tika panākts, koncentrējot darbinieku galveno uzmanību uz Kerolas 

Dvekas darbu «Izaugsmes domāšana» un Džona Hetija «Redzamās mācības». Tas palīdzēja 

darbiniekiem kļūt atvērtākiem, lai varētu kritiskāk vērtēt savu darbu, un priecāties par 

izaicinājumiem un risku uzņemšanos. Tas arī palīdzēja skolotājiem labāk apzināties, ka ir 

patiešām svarīgi vērot mācību procesu klasē, bērnus darbā un savstarpējo mijiedarbību ar 

bērniem. 

Lai padarītu stundu izvērtējumu pēc iespējas efektīvāku, tika organizētas individuālas iemaņu 

attīstības nodarbības. Vadība juta nepieciešamību dot iespēju skolotājiem piedāvāt savus 

risinājumus, dodot viņiem laiku apsvērt savas mācīšanas metodes ar vēl kādu darbinieku. Tāpēc 

mēs pasūtījām individualizētas nodarbības Britu koučinga skolā, lai nodrošinātu to, ka ar 

skolotājiem notiekošās sarunas patiešām ļauj pamatīgi analizēt aplūkojamo mācību procesu, 

kas novestu pie mācīšanas un mācīšanās uzlabošanas. Visi vadītāji piedalījās divu dienu kursos 

un apguva koučinga metožu izmantošanu. Britu koučinga skola mums ļoti skaidri 

nodemonstrēja, ka ir milzu atšķirība starp «mentoringu» un «koučingu». Mentorings nozīmē 
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to, ka vadītājs sniedz skolotājam padomu un idejas, bet koučingā notiek izaicināšana uz 

apšaubīšanu ar provocējošiem jautājumiem un tiek veicināta pašanalīze skolotājiem, kuri 

apsver savus risinājumus. Koučings ir daudz pilnvarojošāks par mentoringu un spēj palīdzēt 

skolotājiem attīstīt ticību savām spējām. Pēc kursiem vadītāji vadīja koučinga nodarbības, kuras 

vēroja kolēģi no Britu koučinga skolas, lai pārliecinātos, ka koučinga metode apgūta pareizi un 

dos efektu, ļaujot skolotājiem rast risinājumus savā darbā.  

Videokameras izmantošana līdztekus koučinga nodarbībām ļoti efektīvi ļāva skolotājiem kritiski 

analizēt mācīšanu un mācīšanos savā klasē. Skolotāji ieradās uz koučinga nodarbībām pēc tam, 

kad bija noskatījušies savu stundu vai to daļu videoierakstu un izanalizējuši pozitīvos un vēl 

uzlabojamos aspektus. Nodarbības ilga stundu un ļāva rūpīgi apsvērt videoierakstā redzēto. 

Nodarbības beigās skolotājs izveidoja darbības plānu un noteica datumus pieņemamā termiņā 

uzdevumu izpildes izvērtēšanai. Pēc nodarbībām skolotāji bija apmierināti ar savām spējām un 

gatavi dot savu ieguldījumu. Tika panākti dažādi uzlabojumi, tajā skaitā jaunu resursu 

izmēģināšana, atbalsts skolēniem, skolotāju palīgu izmantošanas maksimizēšana, pieļaujot 

plašāku sadarbību stundas laikā vai mainot stundas struktūru. 

Kā jau minēts, skolotāji atzina šo darbinieku kvalifikācijas pilnveidošanas metodi par piemērotu 

un nebiedējošu. Lai gan skolotājiem ir ļoti blīvs darba grafiks, viņi atrada laiku videoierakstam 

un noderīgas pieredzes apgūšanai. Palīdzēja tas, ka šie video bija privāti un vienīgais, kurš tos 

skatījās, bija pats darbinieks, izņemot gadījumus, kad viņi gribēja dalīties ar saviem kolēģiem vai 

konsultantu. Analizējot savas stundas, darbinieki kļuva pārliecinātāki par sevi un drošāk 

izmēģināja ko jaunu, vairāk riskēja ar mācīšanas stiliem un pieejām. Viņi arī zināja, ka vēlāk būs 

iespēja apspriest rezultātus un iespējamos uzlabojumus, piedāvājot savu darbības plānu 

sarunās ar konsultantu. 

Kā vadītāji mēs redzam video izmantošanas un koučinga efektu, katru semestri veicot 

mācīšanas un mācīšanās novērojumus un analīzi. Darbības plāni un idejas, ko skolotāji 

apsprieda koučinga laikā, ir realizēti klasē un devuši labumu visiem skolēniem. 
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Ar laiku videokameras skolā izmantotas arvien vairāk. Brīžos, kad skolotājiem bijis grūti saprast, 

kā uzlabot mācīšanu vai ko viņi darījuši nepareizi, ir noderējusi videokamera, lai ierakstītu 

stundu, noskatītos ierakstu kopā ar vadītāju un apspriestu to, kas izdevies, un to, kas jāuzlabo. 

Skolotāji ir atbalstījuši šādas kopējas diskusijas un iespēju apspriest notikušās stundas no cita 

cilvēka viedokļa. Šādos brīžos videoieraksts bijis saistīts ar vairāk «mentorisku» vadītāju pieeju.  

Šogad līdztekus videoierakstu izmantošanai mēs visas skolas mērogā esam pievērsušies 

efektīvākajiem veidiem, kā palīdzēt vismazāk spējīgajiem bērniem klasē. Tajā ietilpa arī to mūsu 

bērnu filmēšana, kuriem ir īpašas vajadzības izglītībā vai kuriem ir nepietiekamas angļu valodas 

zināšanas, un pēc tam visi darbinieki kopā strādāja, lai atklātu ierobežojumus mācībām un to 

pārvarēšanas veidus. Kopējā pievēršanās problēmai ļāva mums apkopot daudzus resursus un 

metodes skolas iekšienē, lai palīdzētu šiem bērniem katrā klasē.  

Papildus tam daži darbinieki izmanto videoierakstu, lai bērni novērtētu, kā paši mācās. 

Piemēram, daži skolotāji ir ierakstījuši, kā bērni lasa cits citam priekšā. Pēc tam videoieraksti ir 

parādīti bērniem, lai viņi kritiski novērtētu paši savu lasītprasmi. Skolotāji izmantojuši kameras 

arī bērnu prezentāciju ierakstīšanai un palīdzējuši bērniem vērtēt viņu uzstāšanos.  

Nesen arī ievērojami skolotāji sākuši ierakstīt savas stundas un dalīties ierakstos ar kolēģiem, lai 

vēl vairāk atbalstītu darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanu. Tā kā videokameras ir 

savienojamas ar internetu, videoierakstu augšupielāde un dalīšanās ar tiem ir neticami 

vienkārša un neaizņem laiku. Skolotāji videomateriālus internetā var viegli grupēt un rakstīt 

tiem komentārus. 

Pēc panākumiem, ko guva skolotāji, izmantojot kameras, šo metodi apguva arī skolotāju palīgi, 

kas nodrošina to, ka viss pedagoģiskais personāls pastāvīgi izvērtē un pilnveido savu darbu. 

Skolotāji un skolotāju palīgi analizē ierakstus gan individuāli, gan grupās, un izveidojies stiprs 

mācību gars ar atvērtu pieeju konstruktīvām atsauksmēm un uzlabojumiem. 

Sekas: 

Visā skolā uzlabojusies mācīšana un mācīšanās, kas izraisījis rādītāju paaugstināšanās tendenci:  

- 2. apmācību posmā sekmes atbilst vidējam rādītājam valstī,  
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- ārējā vērtēšana un Izglītības standartu pārvaldes pārbaudes apliecina skolēnu labās 

sekmes, 

- darbojas laba sistēma, kas nodrošina precīzu datu apkopošanu un vērtēšanu. 

«Jūs esat nodrošinājusi rūpīgu vadību kopš jūsu iecelšanas par direktori 2016. gada septembrī. 

Kopā ar jūsu vadītājiem jūs esat nenogurstoši radījuši pozitīvu mācību atmosfēru. Jūs esat 

paplašinājusi vadītāja lomu, nododot pilnā skolotāju pārziņā viņu mācāmos priekšmetus un 

skolēnu sasniegumus.» (Izglītības standartu pārvalde, 2017) 
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KVALITATĪVAS MATEMĀTIKAS MĀCĪŠANAS UN MĀCĪŠANĀS 

NODROŠINĀŠANA VISĀ SKOLĀ, LAI UZLABOTU SKOLĒNU SEKMES 

 

Skola/Norises vieta:  Vestgeitas pamatskola, Otlija, Līdsa, Apvienotā Karaliste 

Mājaslapa/Kontaktinform

ācija: 

http://www.westgateprimary.co.uk/website 

admin@westgateprimary.co.uk 

Direktore: Helen Carpenter 

Skolas veids:  Vietējās pašvaldības uzturēta pamatskola  

Vecuma grupa:  3–11 

Apstākļi: 

 

Vestgeitas pamatskola atrodas Otlijā, vēsturiskā Rietumjorkšīras 

tirgus pilsētā, tikai aptuveni astoņu jūdžu attālumā no Līdsas 

pilsētas centra. Šajā skolā katrai vecuma grupai ir viena klase, no 

sagatavošanas līdz 6. klasei. Ir arī silīte, kas piedāvā 30+ stundu 

apmācību 3–4 gadus veciem bērniem.  

Skolā ir zema skolēnu mobilitāte, un tās kontingentu pārsvarā 

veido baltie briti. 3% skolēnu saņem papildfinansējumu īpašām 

izglītības vajadzībām, un 14% nāk no nelabvēlīgas vides. 

Papildinformācija saistībā 

ar šo profesionālās 

pilnveides jomu  

Direktore ieņem šo amatu kopš 2011. gada un iepriekš strādājusi par 

vietējās pašvaldības matemātikas konsultantu. Skola ir daļa no Jorkšīras 

Raidingas matemātikas centra.  

Matemātikas centri tika izveidoti 2014. gada jūlijā, lai palīdzētu Anglijas 

skolām un koledžām uzlabot matemātikas izglītību. Tie ir paredzēti visu 

kāda apgabala matemātikas jomas vadītāju un speciālistu apvienošanai, 

http://www.westgateprimary.co.uk/website
mailto:admin@westgateprimary.co.uk
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lai attīstītu un izplatītu labo praksi visu audzēkņu un skolēnu labā. Tie ir 

daļa no plašākas skolu vadības sistēmas attīstības Anglijā. Matemātikas 

centru programmas galvenais izstrādātājs ir Izglītības departaments (DfE). 

Katrs matemātikas centrs saņem līdzekļus gan administratīvo, gan 

projektu realizācijas izdevumu segšanai. Kopš matemātikas centru 

izveidošanas atsevišķu to projektu finansēšanā iesaistījušās arī citas 

organizācijas. Piemēram, pašlaik divus matemātikas centru pētījumus 

atbalsta Izglītības mērķkapitāla fonds. 

 

Pētījuma detaļas   

2014. gada septembrī direktore pārstāvēja matemātikas centrus pirmajā DfE apmaiņas 

programmā, kas bija daļa no projekta «England-China Maths Education Innovation Research 

Project», lai gūtu plašāku ieskatu matemātikas pasniegšanas mākslā. Apmaiņas programmā 

ietilpa strādāšana kopā ar pamatskolas matemātikas skolotājiem no Šanhajas, vispirms Šanhajā, 

pēc tam, 2015. gada februārī, viņu atbildes vizītes laikā, Vestgeitā, lai vērotu, apspriestu un 

izvērtētu viņu matemātikas mācīšanas veidu un plānu un uzzinātu, kā tā pamatelementi 

standartu paaugstināšanas nolūkā ir izmantojami matemātikas mācīšanā Apvienotajā Karalistē.  

Vestgeitā ir izteikta komandas izjūta: skolotāji tiek mudināti sadarboties un mācīties cits no cita. 

Direktore iedrošina uzņemties risku un priecājas, ka padotie paši meklē problēmu risinājumus, 

tomēr tajā pašā laikā nodrošina pilnīgu atbalstu mācīšanas un tās nodrošināšanas uzlabošanā. 

Skolā izplatās augsta izlēmīguma un augsta atbalsta kultūra un vadība un skolēni savā starpā 

cieši sadarbojas. 

Svarīgākās īpatnības, ko direktore novēroja Šanhajas pamatizglītības sistēmā, ir tajā iekļautās 

struktūras skolotāju sadarbībai, savstarpējai stundu vērošanai un vērtēšanai (Skolotāju 

pētniecības grupa jeb SPG aktivitāte) un nepārtraukta koncentrēšanās uz priekšmetu zināšanas 

un mācīšanas uzlabošanu. Šīs iezīmes tika ar nolūku izmantotas, lai atbalstītu skolotājus radikālu 

izmaiņu veikšanā attiecībā uz matemātikas mācīšanu.  

 

https://www.ncetm.org.uk/public/files/24603353/Shanghai+Exchange+Year+One+end-of-year+reports+August+2015.pdf
https://www.ncetm.org.uk/public/files/24603353/Shanghai+Exchange+Year+One+end-of-year+reports+August+2015.pdf
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Sākumā skolotāji piedalīšanos šajā apmaiņas programmā uztvēra piesardzīgi: rezultāti 

matemātikā skolā nebija zemi, un skolotāji kopumā bija pieredzējuši, pašapzinīgi pamatskolas 

praktiķi. Tāpēc direktore vispirms sāka strādāt sadarbībā ar autoritatīvāko matemātikas 

skolotāju Džoannu Hatersliju mazā SPG, plānojot, mācot, vērojot un vērtējot stundas kopā un 

iekļaujot tajā Šanhajas matemātikas pedagoģijas elementus. Otrajā apmaiņas programmmas 

fāzē visi Vestgeitas skolotāji vēroja ciemos atbraukušo Šanhajas skolotāju vadītās stundas un 

pēc tam sīki apsprieda redzēto. Nākamā pusotra semestra laikā skolotāji tika mudināti izmantot 

Šanhajas pedagoģijas elementus savā praksē bez novērotāju radītā spiediena. Metodiskās 

komisijas vadītājs strādāja SPG kopā ar brīvprātīgajiem no 1. un 2. svarīgākā etapa, lai attīstītu 

pedagoģiju.  

Šāda darba metode radīja skolotājos entuziasmu, nepieciešamības apziņu un motivāciju 

turpmāk paaugstināt matemātikas mācīšanas meistarību. Tāpēc nākamā mācību gada sākumā 

skolā tika uzsākta visaptveroša mācīšanas meistarības paaugstināšanas programma. Metodes 

galvenos elementus skolotāji izmēģināja un apstiprināja apmācību laikā, un tie tika iekļauti 

skolotāju vērtēšanas struktūrā. Nepārtrauktā SPG darba programma metodiskās komisijas 

vadītāja vadībā nodrošināja to, ka 18 mēnešu kursa laikā visi skolotāji guva labumu no šādas 

padziļinātas, koncentrētākas un personalizētākas attīstības. 

Šajās izaugsmes nodarbībās skolotāji balstījās uz rūpīgi izstrādātu profesionālās pilnveides 

programmu un iespēju regulāri kopā izvērtēt un apspriest savus sasniegumus. Regulāro 

darbinieku sanāksmju laiks tika veltīts tam, lai atbalstītu skolotāju matemātikas zināšanu 

padziļināšanu. Izvērtēšanas gaitā noskaidrojās, ka skolotāji saskata šāda mācīšanas veida 

priekšrocības, bet stundu sagatavošana nelabvēlīgi ietekmē darba un privātās dzīves balansu 

prasību dēļ par stundu strukturēšanu un sagatavošanu. Tāpēc tika piešķirti budžeta līdzekļi 

mācību grāmatām «Matemātika bez problēmām!»: tika izdotas DfE apstiprinātas mācību 

grāmatas Singapūras un angļu valodā, un visiem darbiniekiem (skolotājiem un skolotāju 

palīgiem) nodrošināta izdevēja veikta apmācība. 

Šis darbs arī ietekmēja skolotāju palīgu lomu matemātikas stundās un saskanēja ar projekta 

«Education Endowment Foundation’s Making the Best Use of Teaching Assistants project» 

rezultātiem. Galvenais tajā bija skolotāju palīgu iekļaušana skolotāju profesionālajā attīstībā, kur 

https://v1.educationendowmentfoundation.org.uk/uploads/pdf/TA_Guidance_Report_Interactive.pdf
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vien tas iespējams, nodrošinot skolotāju palīgiem papildapmācības un kopīgi izvērtējot 

efektīvākās darba metodes mācību stundās. 

Šai profesionālās pilnveides metodei ir bijis ievērojams efekts. Skolotāji kļuvuši pašapzinīgāki, 

drosmīgāk uzņemas risku, apspriežot savu pedagoģiju un, galvenais, daloties pieredzē ar 

kolēģiem gan skolā, gan ārpus tās atklātajās stundās un diskusijās. Stundu vērošana arvien 

vairāk tiek uztverta nevis kā iemesls demonstrēt izstādes cienīgu perfekciju, bet kā abpusēji 

izdevīga iespēja mācīties. Metodiskās komisijas vadītāja ir pilnveidojusi savu kompetenci darbā 

ar kolēģiem un Matemātikas centru, tāpēc ir ļoti prasmīga atbalsta sniegšanā skolotāju attīstībai 

ar sadarbības metodēm. 

Ietekme uz mācīšanos ir sevišķi redzama tajās klasēs, kuras ir mācītas šādā veidā kopš mācību 

uzsākšanas skolā. Skolotāji uz tām liek lielākas cerības; atšķirības sekmēs ir mazākas; ievērojami 

palielinājusies bērnu pamatošanas un izskaidrošanas spēja, izmantojot precīzu matemātikas 

terminoloģiju; kopumā pieaugusi bērnu matemātikas mīlestība un ticība tai. Skolā matemātika 

arvien vairāk tiek uztverta kā visiem apgūstama un tai tiek veltītas pietiekamas pūles un 

uzmanība.  

Skolas darbinieki apzinās, ka matemātikas mācīšanā vēl ir daudz apgūstama, viņiem nav 

iebildumu, un viņi aktīvi apņēmušies turpināt mācīšanos kopā.
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JŪS VARAT BRĪVI LIETOT ŠO ROKASGRĀMATU 

IEVĒROJOT SEKOJOŠUS NOSACĪJUMUS: 

Attiecinājums — Jums ir atbilstoši jāatsaucas uz darbu, norādot saiti uz licenci un jānorāda 

veiktās izmaiņas. Jūs varat to darīt dažādos saprātīgos veidos, bet noteikti ne tā, kas liktu 

domāt, ka licencētājs ir apstiprinājis jūsu darbu vai tajā veiktās izmaiņas. 

Nekomerciāli — Jūs nevarat lietot materiālu komerciālām vajadzībām. 

Nepārveidojot — Ja jūs remiksējat, maināt vai balstāties uz materiālu, jūs nedrīkstat to izplatīt 

tālāk. 

Bez papildu ierobežojumiem — Jūs nedrīkstat izmantot juridiskus vai tehniskus ierobežojumus, 

kas citiem traucē izmantot darbu tā, kā to ir atļauts darīt licences noteikumos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rokasgrāmata atspoguļo vienīgi autoru viedokli. 

Eiropas Komisija nenes atbildību par rokasgrāmatā ietvertās informācijas izmatošanu. 


