
Rīgas 22. vidusskolā šajā mācību gadā intensīvi mācās ne tikai skolēni, bet arī 

skolotāji 

 

2020./2021. mācību gadā visi Rīgas 22. vidusskolas skolotāji uzsāka mācību 

programmu “Mācāmies mācīt apzinīgi” ar Rīgas Izglītības un informatīvā metodiskā 

centra atbalstu projektā „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”. 

 

Projekta mērķis ir “Iemācīt skolotājus, kas strādā 1.,4.,7.,10., klasē, regulāri 

organizēt stundā atgriezenisko saiti tā, lai tieši skolēni sniegtu atgriezenisko saiti  par 

sasniegto rezultātu un analizētu savu mācīšanās procesu.” 

 

Mācības tika uzsāktas novembrī, kad skolas darbība pārgāja tiešsaistē. Tāpēc 

skolotājiem vajadzēja tik galā ar vēl vienu izaicinājumu – attālinātās mācības. 16. 

decembra nodarbībā par stratēģijām mācību procesā nācās palūkoties uz savu pieredzi 

no cita skatu leņķa. Nodarbību vadīja Agita Ozoliņa. Nodarbībā skolotāji guva 

priekšstatu par to, kas ir mācīšanās stratēģijas un kā tās palīdz mācīties. Stratēģiju tēma 

ir ļoti svarīga šī projekta ietvaros. Skolotājiem jābūt vienotai izpratnei par mācību 

procesā lietojamām stratēģijām, jāsaprot, kura stratēģija izmantojama stundas mērķu 

sasniegšanai, kā šādu stratēģiju skolēni jau ir izmantojuši vai var izmantot citos mācību 

priekšmetos. 

Otrā nodarbība notika 18. janvārī, tās tēma  ”Vērtēšana un atgriezeniskā saite 

katra skolēna un skolotāja izaugsmei”. Šī nodarbība bija svarīga, lai skolotāji sasniegtu 

projekta mērķi. Skolotājiem jāattīsta sava prasme sniegt skolēniem atgriezenisko saiti, 

kas balstīta uz skolēna izaugsmi. Saņemot šādu atgriezenisko saiti, skolēns apgūst 

piemēru, kā domāt par savu mācīšanos. Nodarbību vadīja Ilze Gaile, viņa organizēja 

grupu darbu, kurā skolotājiem vajadzēja kopīgi analizēt atgriezeniskās saites veidus 

stundā. 

Nodarbību vērtējumos skolotāji rakstīja: “Patika būt kopā ar saviem kolēģiem un 

vienlaikus mācīties vienam no otra.” vai arī “Mani ļoti iedvesmoja šī nodarbība. Kādreiz 

rutīna liek aizmirst svarīgas lietas. Ir svarīgi atsvaidzināt savas zināšanas”. 

Mācības turpināsies ar jauno zināšanu pielietošanu praksē un ar savstarpēju 

pieredzes apmaiņu un refleksiju. Mēs ticam, ka šī mācību gada laikā mēs sasniegsim 

mūsu nospraustos augstos mērķus! 

 

 

Skolotāji saka “Paldies!” Agitai 

Ozoliņai par nodarbību 

 

Nodarbība “Vērtēšana un atgriezeniskā 

saite katra skolēna un skolotāja 

izaugsmei” ar Ilzi Gaili 



 

Kopīga skolotāju refleksija par 

nodarbību «Vērtēšana un atgriezeniskā 

saite katra skolēna un skolotāja 

izaugsmei» 

 

Grupu darbs nodarbībā “Vērtēšana un 

atgriezeniskā saite katra skolēna un 

skolotāja izaugsmei” 

 

Rakstu sagatavoja Rīgas 22.vidusskolas projekta koordinators Marks Gitermans 


