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2017./2018.m.g. Rīgas Jāņa Poruka vidusskolā notiek skolotāju 

tālākizglītības programma sadarbībā ar RIIMC (projekta “ Izglītība 
izaugsmei”  konkursa “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”  
rezultātā) “Skolotāju medijpratības attīstīšana skolēnu digitālās kompetences 
pilnveidei” . Projekta mērķis ir atīstīt skolotāju medijpratību mācību darbā ar 
skolēniem digitālās kompetences pilnveidei, lai uzlabotu skolēnu mācīšanās 
spējas un pilnveidotu skolotāju mācīšanas prasmi. 

2018. gada 31. janvārī skolā viesojās izglītības apgāda “Lielvārds”  
Kompetenču centra vadītājs Andris Gribusts, kurš vadīja 
ievadseminārnodarbības par digitālās kompentences pilnveides iespējām 
mācību stundās (skat. 1. un 2. attēlu).  

 

1.attēls      2.attēls 
 
Skolotājiem bija iespējas aktīvi iesaistīties procesā, analizējot 

dažādus materiālus, pētot dažādus stundu vadīšanas modeļus un secinot, vai 
stundā digitālie rīki tiek izmantoti jēgpilni, vai skolēnam tiek veidota 
digitālā prasme vai nē.  

 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. attēls       4. attēls 
 
Nākamās kursu programmas nodarbības notika 1. un 8. februārī, kad 

skolotāji apguva platformas “Soma.lv”  izmantošanas iespējas mācību 
procesā (skat. 3. un 4. attēlu). Izglītības apgāda “Lielvārds”  pārstāvis Jānis 
Gribusts skolotājiem soli pa solim izstāstīja šīs platformas dažādās iespējas, 
konsultēja, kā labāk izmantot “Soma.lv”  iespējas, lai skolotājs jau var atvērt 
konkrēto grāmatu savā izlasē vai atrast to materiālu, kuru skolēniem 
jāapgūst. Daļai no skolotājiem radās dažādas idejas, kā izmantot “Soma.lv”  
materiālus mācību stundās skolēnu motivēšanai. 

22. februārī skolā tika organizēts vebinārs, kuru vadīja Alūksnes 
novada vidusskolas skolotāja Līga Krūmiņa (skat 5., 6., 7. attēlu). Šāds 
pasākums tika organizēts pirmoreiz, skolai tas bija sava veida izaicinājums, 
taču jāsaka arī liels paldies Rīgas Angļu ģimnāzijas direktores vietniekam 
informātikas jomā Jānim Līmežam, kurš palīdzēja ar resursiem un 
padomiem šīs aktivitātes organizēšanā. Lektore Līga Krūmiņa skolotājiem 
izstāstīja par dažādu sadarbības rīku izmantošanu, dalījās savā pieredzē, kā 
viņa izmanto šos dažādos rīkus, skolotājiem bija iespēja ne tikai vērot 
prezentāciju, bet “ tērzētavā”  izteikt savus viedokļus, dažas lietas izmēģināt 
pašiem.  

Lai iegūtās zināšanas tiktu izmantotas, skolotājiem līdz nākamajai 
nodarbībai jāizmēģina kāds no rīkiem, par kuru uzzināja šajā vebinārā, kā 
arī jāpastāsta kolēģiem vēl kāda ideja par kāda digitāla rīka izmantošanu 
mācību stundās. 

  
 
 
 
 
 



 
 

5. attēls   6. attēls   7. attēls  
 
 
 

Materiālu sagatavoja Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas direktores 
vietniece izglītības jomā Anda Tora 


