
“Izglītība izaugsmei 2020” 

Projektu konkurss „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”  

Rīgas 86.vidusskolas projekts “Efektīva savstarpējā stundu vērošana” 

 

2019./2020.mācību gadā otro gadu pēc kārtas Rīgas 86.vidusskola ir saņēmusi Rīgas Izglītības 

un informatīvi metodiskā centra atbalstu projekta „Izglītība izaugsmei 2020” aktivitātē „Atbalsts 

kompetenču pieejas ieviešanai skolā”. Šogad projektā piedalās Rīgas 86.vidusskolas un Jankas Kupalas 

Rīgas Baltkrievu pamatskolas pedagogu kolektīvs. Projekta mērķis: organizēt pedagogu sadarbību 

metodiskajās grupās, lai veicinātu efektīvu savstarpējo stundu vērošanu un to analīzi.. 

 Otrā projekta aktivitātes otrais posms – darbs metodiskajās grupās – notika 2019.gada oktobrī – 

2020.gada martā.  

Visi skolas pedagogi strādā 4 metodiskajās grupās: 1.-3.klašu, 4.-6.klašu, 7.-9.klašu un 10.-

12.klašu grupās. Katras lielās metodiskās grupas pedagogi dalās vairākās mazās grupās pa 3-4 cilvēkiem 

un tiekas reizi nedēļā otrdienās 1.stundas laikā. Tikšanās laikā parasti notiek dažādas aktivitātes, 

piemēram, pedagogi apspriež metodiskās idejas, vēro stundas vai notiek saruna par vēroto stundu. Šajā 

laikā skolēniem nav stundas,  bet, ja pedagogs vēlas parādīt stundu, tad aicina klasi atnākt uz 1.stundu. 

Pēc nedēļas notiek vērotās stundas analīze, kur pedagogi vienojas par turpmāko darbu. 

2020.gada maijā notika pedagogu anketēšana par projekta “Efektīva savstarpējā stundu vērošana” 

rezultātiem. Aptaujā piedalījās 22 pedagogi, kopumā projektā bija iesaistījušies 61 pedagogs no Rīgas 

86.vidusskolas un Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskolas. Saprotams, ka tik zema pedagogu 

aktivitāte aptaujas aizpildīšanā ir saistīta ar to, ka tā notika ļoti saspringtā laikā – mācības attālināti, daudz 

citu aptauju, mācību gada beigās. Neskatoties uz to, var secināt, ka projekta rezultāti ir ļoti pozitīvi. Lūk, 

šādi ir aptaujas rezultāti. 

 Tika novadītas 39 atklātās stundas. 

 Tika novērotas 82 atklātās stundas. 

 34 reizes pedagogi ir vadījuši sarunas par stundu. 

Ņemot vērā, ka aptaujā piedalījās tikai 22 pedagogi, ir iespaidīgi  rezultāti. Varam salīdzināt ar 

iepriekšējā mācību gada datiem. Piemēram, 2018./2019.mācību gadā notika 10 atklātās stundas, šīs 

atklātās stundas vēroja kopumā 5 cilvēki, tai skaita direktores vietniece, kura vēroja visas stundas. 9 

gadījumos notika saruna par stundu, 1 gadījumā ar skolotāju tika sarunāts sarunas laiks un vieta, bet 

saruna nenotika, jo skolotāja neatnāca. 9 gadījumos vērotāji teica par to, kas bija labs stundā, bet netika 

sniegti ieteikumi. Var teikt, ka projekta mērķis ir sasniegts. 

 



 

1.attēls. 10.-12.klašu metodiskās grupas sēde “Kā organizēt skolēnu sadarbību grupās” 

Turpinājām strādāt arī attālināti, regulāri tikāmies ZOOM platformā. 

 

2.attēls. Metodisko grupu sēde “Rīki darbam attālināti” 

Paši pedagogi par vislielākajiem izaicinājumiem ir atzinuši: 

 lauzt stereotipu, ka atklātā stunda ir pārbaude; 

  pieņemt, ka atklātā stunda ir ieguvums gan pašam skolotājam, gan stundas vērotājiem; 

 analīzes procesā ieraudzīt savas vājās puses; 



 stāvēt kolēģu priekšā un vadīt stundu; 

 pārvarēt savas bailes, kad nāk pietiekami daudz kolēģu uz stundu; 

 psiholoģiski grūti pieņemt faktu, ka tas nav pārbaudījums; 

 veidot stundu, ievērojot prasības mūsdienīgai stundai; 

 novērtēt savu un kolēģu darbu. 

Ieguvumi, piedaloties šajā projektā: 

 daudz jaunu ideju darbam, skolotāju pozitīvās domas citam par citu, labvēlīgā gaisotne 

apspriešanas laikā - tas viss stimulē komunikāciju un savstarpējo cieņpilnas attieksmi 

kolektīvā; 

 saliedētība. Ļoti liels ieguvums bija arī tas, ka pēc stundu vadīšanas bija arī sarunas un 

varēja izrunāt plusus un mīnusus. Kā arī lieliskā pieredzes apmaiņa. :) 

 ļoti pozitīva pieredze. Dalība projektā ļāva optimizēt savu darbu; 

 ļoti laba prakse, lai mainītu pieeju mācību procesam; 

 pieredzes apmaiņa; 

 pieredzes apmaiņa, iespēja gūt jaunas idejas, veiksmju un neveiksmju apspriešana grupā; 

 bija laiks (beidzot!) apspriest problēmas ar kolēģiem; 

 cenšos katrā stundā atrast to, ko pēc tam varu pati izmantot; 

 bija iespēja sadarboties ar kolēģiem. 
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