Rīgas 69.vidusskolas 2019./2020. m.g. projekts
“Uzdevumi 21.gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai”
Rīgas 69.vidusskola 2019./2020. m.g. ir saņēmusi finansiālu atbalstu
RIIMC organizētajā projektu konkursā “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai
skolā” un turpina darbu pie tā.
3.janvārī skolotāji jauno gadu uzsāka ar aktīvu darbu, lai pilnveidotu savas
prasmes mācību līdzekļos esošo uzdevumu pārveidošanā atbilstoši jaunajam
mācību saturam un dažādiem skolēnu zināšanu un prasmju līmeņiem.
Lekciju un praktisko nodarbību “21.gadsimta prasmju attīstīšana mācību
stundā, izmantojot mācību uzdevumu sniegtās iespējas dažādu jomu priekšmetos”
vadīja Liepājas Raiņa 6.vidusskolas skolotājas S. Krastiņa un D. Brauna.
Pēc teorētiskās daļas, kad lektores aktualizēja jautājumus gan par mācību
priekšmeta, gan uzdevuma konceptu, gan veidus, kā sniegt refleksiju, skolotāji
grupās strādāja ar pašreizējo mācību līdzekļu uzdevumu pārveidi.

Attēlos Nr.1.,2.,3.,4. pedagogi grupās strādā ar mācību grāmatās esošo
uzdevumu pārveidi.

14.janvārī pedagogi darbu turpināja četrās grupās pa mācību priekšmetu
jomām. Darbojoties grupās, skolotāji izstrādāja vai pielāgoja uzdevumus
dažādiem domāšanas līmeņiem, kurus aprobēs atklātajās stundās aprīlī.
Sadarbības rezultātā bija iespēja katram paust savu izpratni par to, kā strādāt ar
pašreizējo mācību materiālu pārveidi, uzklausīt vairāku kolēģu redzējumu, kā
sasaistīt esošos uzdevumus ar reālo dzīvi, kā realizēt starppriekšmetu saikni un kā
pēc iespējas labāk skolēniem sniegt atgriezenisko saiti. Piemēram, valodu jomas
speciālisti strādāja pie uzdevumu izpētes angļu valodas stundai. Angļu valodas
skolotāja M.Jēkabsone pārējiem grupas dalībniekiem piedāvāja savus izvēlētus
uzdevumus, kas saistīti ar mācāmo tēmu “Noziegumi” ( 8.klase, ievadstunda).
Skolotāji vienojās, kuri uzdevumi un kādā secībā izmantojami darbam stundā, lai
tā atbilstu 21.gadsimta prasmju 4C modelim.

Attēlā Nr. 1 matemātikas, dabaszinību, IT jomas skolotāju metodiskā
apspriede, attēlā Nr. 2.,3. valodu jomas skolotāji apspriež, kā pārveidojami angļu
valodas skolotājas M.Jēkabsones piedāvātie uzdevumi.
Iegūtās zināšanas un iegūto savstarpējās mācīšanās procesā pedagogi
izmantos savā darbā, lai, uzsākot jaunā mācību satura īstenošanu 2020.gada
rudenī, tie attīstītu skolēnos kritisko domāšanu, radošumu, komunikāciju un
sadarbību.

Rīgas 69.vidusskolas 2019./2020.m.g. projekts “Uzdevumi 21.gadsimta
prasmēm - atslēga kompetenču pieejai”
Rīgas 69. vidusskola 2019./2020.m.g. ir saņēmusi finansiālu atbalstu
RIIMC organizētajā projektu konkursā “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai
skolā” un turpina darbu pie projekta “Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga
kompetenču pieejai” arī attālināta darba un attālināta mācību procesa režīmā.
No janvāra līdz aprīlim skolotāji pa jomām strādāja pie dažādu domāšanas
līmeņu uzdevumu izstrādes un to aprobācijas atklātajās stundās. Šādas stundas
notika 2. februārī un 3. martā. Stundu vērošanas galvenais mērķis bija noskaidrot,

vai izraudzītie uzdevumi pilnveido 21. gadsimta prasmes skolēniem un kādi
domāšanas līmeņi tajos saskatāmi.
1. attēls

Dažādu domāšanas līmeņu uzdevumu izstrāde kultūras izpratnes un sociālo
zinību jomā. Attēlā mūzikas skolotāja Ž.Apsīte, mājturības un tehnoloģiju
skolotāja I.Paožole, sākumskolas skolotājas, I.Mačuka, I.Zosāre, S.Skudrīte.
2. februārī bija iespēja vērot trīs matemātikas stundas, ko vadīja L. Suško
4.a klasē, S. Skudrīte 4.b klasē, D. Akmentiņa 8.a klasē, kā arī sociālo zinību
stundu 6.a klasē, ko vadīja skolotāja I. Zaica. 3. martā atklāto stundu rādīja
skolotāja G. Želnina mājturībā un tehnoloģijās 1.a klasē. Pēc stundu analīzes
skolotāji uzsvēra, ka ne tikai svarīgi stundās izmantot dažādu domāšanas līmeņu
uzdevumus, bet arī, veidojot mācību stundas, nepārsātināt tās ar dažādiem
uzdevumiem, bet izprast, kura līmeņa uzdevums konkrētajā situācijā būs
vispiemērotākais, lai skolēns pēc iespējas optimālāk nonāktu pie stundā
sasniedzamā rezultāta.

2.-4. attēls

Atklātā stunda 6.a klasē sociālajās zinībās. Skolēni prezentē sava uzņēmuma
produktu.
5.-7. attēls

Atklātā mājturības un tehnoloģiju stunda 1.a klasē (sk.G.Želnina)
Valstī noteiktās ārkārtas situācijas dēļ notika vairākas izmaiņas mūsu
projekta aktivitāšu klāstā un nedaudz arī saturā, jo aprīļa sākumā paredzētā
refleksijas nodarbība par projekta ieguvumiem un sasniegto rezultātu tika plānota
2 daļās. Pirmā daļa notika 30.04.2020. tiešsaistē, ko vadīja Liepājas Raiņa 6.
vidusskolas metodiķe Laura Katkēviča. Šajā nodarbībā lektore uzsvēra, ka
ārkārtas situācija valstī ir radījusi nepieciešamību strādāt atbilstoši reālajai
situācijai, domājot, kā izvirzīt skolēniem saprotamus mācīšanās mērķus un kā
sniegt skolēniem atgriezenisko saiti. Un tieši attālinātās mācīšanās procesā
skolēni jau rod pamatu 21. gadsimta prasmju iestrādei savā pašvadītajā mācīšanās
procesā.

8.-9.attēls

L.Katkēvičas tiešsaistes nodarbība
Nodarbības turpinājumā skolotāja Ž. Apsīte, M. Jēkabsone un V. Gosa
dalījās pieredzē un stāstīja katra par savu izstrādāto stundu, kas bija paredzētas 7.
aprīlī, lai dalītos ar kolēģiem, kā izdevies pielāgot mācību grāmatās esošos
uzdevumus 21.gadsimta prasmēm.
10.-13.attēls

Plānoto atklāto stundu prezentācijastiešsaistes nodarbībā
Nodarbības noslēgumā skolotāji secināja, ka projekta ietvaros iegūtās teorētiskās
zināšanas ir lieliski palīdzējušas izprast uzdevumu pārveides būtību un atšķirību
starp dažādiem domāšanas līmeņu uzdevumiem un to jēgpilnai izmantošanai
mācību stundās.
Šīs nodarbības turpinājums būs 26.maijā tiešsaistē.
Lai gan pāris projekta aktivitātes vēl priekšā, pedagogi jau ir izanalizējuši
šī pasākuma ieguvumus un ir ieguvuši redzējumu, kā tos izmantot nākamajā
mācību gadā, uzsākot jaunā, kompetenču pieejā balstītā mācību satura īstenošanu
2020. gada rudenī.
Gandrīz visi pedagogi ir norādījuši, ka liela nozīme ir bijusi O. Kaulēna
(Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas metodiķis) vadītajām teorētiskajām nodarbībām.
Tajās ir gūta izpratne par uzdevumu strukturēšanu pa dažādiem domāšanas
līmeņiem, un tieši turpmākais praktiskais pedagogu darbs jomās un atklātajās

stundās redzētais ir devis pārliecību, ka varam strādāt radoši, sagatavojot šādus
uzdevumus.
Mūzikas skolotāja Ž. Apsīte uzsver, ka kolēģu sadarbībai projekta ietvaros
ir bijis liels spēks, kad visi runā “vienā valodā”. Tieši jomas ietvaros ir izveidojies
saskanīgs darbs, un tas pierāda, ka projektā plānotais skolotāju savstarpējās
mācīšanās laiks ir bijis lietderīgs un nepieciešams katra skolotāja profesionālajā
izaugsmē. Viņa izsaka prieku par redzēto kolēģu vadītajās atklātajās stundās, kas,
viņasprāt, uzskatāmas par augstu profesionālu sniegumu.
Savukārt matemātikas skolotāja D. Akmentiņa, sociālo zinību skolotāja I.
Zaica un sporta skolotāja D.Purvaine uzskata, ka iesaiste projektā ļāva apgūt
daudz jauna un uz ierasto darbu paskatīties mazliet citādi, vairāk domājot par
kompetenču pieejas iedzīvināšanu un apgūstamo tēmu sasaisti ar reālo dzīvi.
Dabaszinību un sporta skolotājs A. Dauksts, sākumskolas skolotājas
V.Gosa un V.Alksne domā, ka lielākā vērtība ir bijusi tieši sadarbībā ar kolēģiem,
jo izmantotas dažādas sadarbības formas, gūta regulāra pieredze, tiekoties
metodiskajās sanāksmēs un vērojot kolēģu sniegumu atklātajās stundās.
“Vēroju, domāju, darīju, pārliecinājos par sevi, atradu ko jaunu, ieklausījos
citu viedokļos un sapratu, ka darbojos radoši kā kolēģi pēc šajos mēnešos
uzklausītā un redzētā,” tā par savu ieguvumu projektā saka sākumskolas skolotāja
L.Suško.
Projekta refleksijas nodarbības 1.daļa viennozīmīgi parādīja, ka projektā
apgūtās teorētiskās zināšanas un iegūtās prasmes tika jau tagad lietderīgi un radoši
izmantotas pedagogu darbā. Tomēr apzināmies, ka lielākais izaicinājums,
protams, gaidāms rudenī, uzsākot 2020./2021.m.g. – jaunā mācību satura
ieviešanas sākumu.
Paldies RIIMC komandai un mūsu projekta koordinatorei – konsultantei
Sandrai Graudiņai par atbalstu!
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