
 

 
Rīgas 33. vidusskolas projekts 

“Mēs ticam, ka varam, un varam, jo darām” 

 

2019./2020. mācību gadā Rīgas 33. vidusskolas kolektīvs iesaistījās Rīgas Izglītības un 

informatīvi metodiskā centra organizētajā projektu konkursā  “Atbalsts kompetenču pieejas 

ieviešanai skolā”. 

Pateicoties RIIMC atbalstam, skola realizēja projektu “Mēs ticam, ka varam, un varam, jo 

darām”. Tā mērķis ir pilnveidot pedagogu prasmi mācību stundās izvirzīt izglītojamajiem skaidrus, 

izmērāmus, nozīmīgus un uz dziļāku izpratni vērstus sasniedzamos rezultātus un sniegt 

atgriezenisko saiti. 

Dilana Viliams (Dylan Wiliam) ir teicis: „Ikvienam skolotājam ir jāuzlabo savs sniegums 

nevis tāpēc, ka viņi nav pietiekami labi, bet tāpēc, ka viņi var būt vēl labāki.” Šis citāts raksturo 

mūsu skolas kolektīva vēlmes un turpmāko ceļu uz lietpratības pieeju. Gatavojoties kompetenču 

pieejas ieviešanai skolā, esam izvirzījuši prioritāti jomā mācīšana un mācīšanās - izglītojamo 

motivēšana, mācību stundās izvirzot izglītojamajiem skaidrus, izmērāmus, nozīmīgus un uz dziļāku 

izpratni vērstus sasniedzamos rezultātus un sniedzot atgriezenisko saiti.  

Projektā tika iesaistīti 25 gan vairāk pieredzējuši, gan mazāk pieredzējuši pedagogi, jo 

savstarpēji sadarbojoties mazajās grupās, ir iespēja mācīties vienam no otra. 

Praksē tika īstenota savstarpēja mācīšanās 10 mazajās grupās (2-3 cilvēki katrā). Skolotāji 

veica savstarpēju stundu vērošanu un analīzi, fokusējoties uz sasniedzamo rezultātu un 

atgriezenisko saiti. 1.semestrī tika izdarīts viss plānotais, bet 2.semestrī objektīvu apstākļu dēļ tikai 

daļēji. Sākot no 13. marta, skolotāji sadarbojās attālināti. 

Pedagogi apmeklēja trīs profesionālās kompetences seminārus (14 h), kurus vadīja lektore  

Mg.paed. Jekaterina Ļežaņina: 

✓ 1.nodarbība “Saikne starp efektīvu, sasniedzamo rezultātu, atgriezenisko saiti un 

skolēnu mācību motivāciju” notika 03.01.2020.(1. att.) 

 

     
 

 

 

 

 



✓ 2.nodarbība “Produktīva mācību stunda - mācīšanās iedziļinoties” notika 

14.02.2020.(2. att.) 

 

                
 

✓ 3.nodarbība “Produktīva mācību stunda - sasniedzamā rezultāta izvirzīšana un 

sasniegšana” notika attālināti 20.03.2020. Pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas 

Latvijā, arī projekta plānotajā darbībā tika ieviestas korekcijas. Guvām jaunu 

pieredzi – mācīt un mācīties attālināti.(3.att.) 

 

Semināros pedagogi pilnveidoja prasmes un veidot izpratni par jaunā mācību satura 

struktūras un izveides principiem no sākumskolas līdz vidusskolai, kā arī izprast produktīvas 

mācību stundas būtību, jēgpilnu uzdevumu veidošanas pamatprincipus, kas attīsta skolēnu 

mācīšanās prasmes, un atgriezeniskās saites nodrošināšanu mācību procesā. 

Pedagogi pozitīvi novērtēja gūto pieredzi. Lūk, dažas atsauksmes: 

✓ Veicot uzdevumus semināra nodarbībās, papildināju savu prasmi izvirzīt sasniedzamo 

rezultātu. Apzinos savu lomu produktīvas stundas vadīšanā, skolēnu mācīšanās stratēģiju 

attīstīšanā, atgriezeniskās saites sniegšanā. Ko ieguva skolēni? Domāju, ka, realizējot 

seminārā iegūtās idejas, skolēniem būs vēl interesantākas un jēgpilnākas stundas, labāk 

spēšu vadīt produktīvas stundas, kā  arī sekmēšu skolēnu mācīšanās prasmju attīstīšanu. 

(Irēna Krūmiņa) 

✓ Semināri sniedza man priekšstatu, kā iesaistīt skolēnus SR izvirzīšanā un AS saņemšanā. 

Guvu izpratni kā izvirzīt skaidrus, izmērāmus un dziļāku izpratni vērstu SR. Iepazinos ar 

citu pedagogu pieredzi SR izvirzīšanā un AS saņemšanā. Patika klātienē kopīgi ar kolēģiem 

modelēt produktīvu mācību stundu un veidot jēgpilnus uzdevumus, izvirzīt SR. (Aksana 

Gertmane) 

✓ Esmu apmierināta ar to, ka bija iespēja papildināt iepriekšējās zināšanas. Pozitīvi ir tas, ka 

lektore ne tikai lasīja lekciju, bet lika domāt līdzi, iesaistīja diskusijās. Noteikti daļu iegūto 

zināšanu realizēšu savā darbā efektivitātes paaugstināšanai. (Žanna Maslovska) 

✓ Tagad man ir vieglāk plānot stundu un redzēt kā iegūt no skolēniem sasniedzamos rezultātus 

un atgriezenisko saiti. Iegūtā pieredze man palīdz tagad, kad mēs strādājam attālināti. 

(Larisa Ukrainceva) 

✓ Bija ļoti laba iespēja pakomunicēt ar kolēģiem, padalīties ar viņiem ar savām idejām, kā arī 

iegūt no viņiem idejas sev, kādā veidā var iegūt atgriezenisko saiti no skolēniem. (Vitālijs 

Nosovs) 

Projekta ietvaros pedagogi savus izstrādātos stundu materiālus publicēja skolas e-lādē, kas 

pieejama e-klasē, lai popularizētu labās prakses piemērus. 

Tika veiktas divas projektā iesaistīto pedagogu EDURIO aptaujas “Kā es protu izvirzīt 

sasniedzamo rezultātu un sniegt atgriezenisko saiti” (projekta sākumā - janvārī un noslēgumā - 

aprīlī). 



 
 

 
 

Pēc aptaujas rezultātiem var redzēt, ka ir paaugstinājies to pedagogu skaits, kura savas 

prasmes novērtēja ar 4 un 5 punktiem. 

Ņemot vērā radušos objektīvos apstākļus, dažas projektā plānotās aktivitātes mēs turpināsim 

realizēt rudenī:  

✓ savstarpēju mācīšanos mazajās grupās,  

✓ pieredzes apmaiņu – meistarklases “Izglītojamo motivēšana, mācību stundās izvirzot 

izglītojamiem skaidrus, izmērāmus, nozīmīgus un uz dziļāku izpratni vērstus 

sasniedzamos rezultātus un atgriezenisko saiti”,  Zemgales un Kurzemes 

priekšpilsētas pedagogiem. 

Ļoti ceram, ka saistībā ar Covid-19 izplatīšanos Latvijā izsludinātā ārkārtējā situācija 

uzlabosies un plānoto izdosies realizēt. 

Izanalizējot darbu projektā, varam secināt, ka dalība projektā mums ir devusi daudz- esam 

kļuvuši zinošāki, vairāk pārliecināti par sevi,  guvām jaunas idejas tuprmākajam darbam, 

papildinājām savu pieredzi ar noderīgiem metodiskajiem materiāliem par sasniedzamā rezultāta 

dziļuma noteikšanu un kritērijiem, kas saprotami skolēnam. 

Vēlamies teikt lielu PALDIES Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajam centram par 

iespēju realizēt Rīgas 33. vidusskolas projektu “Mēs ticam, ka varam, un varam, jo darām”, kā arī 

mūsu skolas projekta koordinatorei Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra Izglītības 



vadības un projektu nodaļas galvenai speciālistei Ingai Liepniecei un mūsu lektorei Mg.paed. 

Jekaterinai Ļežaņinai. 

 

Rīgas 33 vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā 

Gunta Parma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


