Pārskats par projektu konkursa „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai
skolā” atbalstītā projekta
MĀCĪŠANĀS IEDZIĻINOTIES
norisi Rīgas Kultūru vidusskolā
2019. / 2020. mācību gadā Rīgas Kultūru vidusskolā ar RIIMC finansiālu atbalstu
(projektu konkursa” Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”) tika īstenots
projekts MĀCĪŠANĀS IEDZIĻINOTIES.
Projekta mērķis: 50 pedagogi ir sagatavoti uzsākt mācību procesa īstenošanu
atbilstoši kompetenču pieejā balstītai izglītībai Rīgas Kultūru vidusskolā 2020./2021.
mācību gādā.
Projekta norisi var nosacīti iedalīt divos posmos.
Projekta pirmajā posmā – oktobrī un novembrī Rīgas Kultūru vidusskolas
pedagogi pilnveidoja savas prasmes mācību stundas plānošanā atbilstoši
sasniedzamajiem rezultātiem, formatīvās vērtēšanas un refleksijas prasmes.
Akcentējot caurviju nozīmi mācību procesā, pedagogiem bija iespēja pilnveidot
metodiku un prasmi sadarboties ar citiem kolēģiem. Semināru nodarbībās, kuras vadīja
Rīgas Kultūru vidusskolas direktora vietnieces Evija Rozentāle, Inese Pitkeviča un Inga
Riemere, skolotāji apguva gan teorētiskās zināšanas, gan darbojās grupās, veicot
praktiskus uzdevumus. Rezultātā skolotāji izstrādāja mācību stundu piemērus, kur tika
definēti sasniedzamie rezultāti. Pēc novadītām mācību stundām tika pārrunāts, kas
izdevās, kas vēl jāpilnveido.
Skolotājiem svarīgi īstenot mācīšanās iedziļinoties pieeju, jo procesa laikā
skolēni attīsta spēju vispārināt, pārnest jaunās zināšanas un prasmes nezināmā situācijā.
Analizēt, sintezēt, izvērtēt, risināt problēmas un pieņemt jaunus izaicinājumus, tas ir
izglītības pamats kompetentam 21.gadsimta skolēnam.

Metodiskie semināri ietvēra gan īsas lekcijas, gan grupu darbus

Katra metodiskā semināra noslēgumā tika veikts prasmju izvērtējums un izvirzīti
uzdevumi turpmākajam darbam.

Projekta otrā posma ietvaros Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā
tika saskaņota tālākizglītības kursu programma, kas ietvēra četrus moduļus:
1.
2.
3.
4.

Mācību procesa plānošana mācību priekšmetu jomas ietvaros. (8 h)
Caurviju prasmju apguves plānošana un īstenošana mācību procesā. (8 h)
Mācību stundas vērošana un analīze. (8 h)
Mācību sasniegumu vērtēšana. Snieguma līmeņu apraksts, tā veidošana. (12 h)

Pirmo trīs moduļu tālākizglītības semināri notika Rīgas Kultūru vidusskolā, bet
ceturtā moduļa seminārs notika tiešsaistē, jo valstī izsludinātā ārkārtas situācija
nepieļāva tālākizglītības semināru organizēšanu skolā.
Nodarbībā “Mācību procesa plānošana mācību priekšmetu jomas ietvaros”
Latvijas Universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra lektores Ilzes Cīrules
vadībā skolas pedagogi analizēja pamatizglītības standartā definētos sasniedzamos
rezultātus skolēnam, grupās diskutēja, kā nodrošināt pēctecību mācību satura apguvē
jomas ietvaros un meklēja dažādu mācību jomu saskares punktus mācību saturā, lai
plānotu turpmāko savstarpējo sadarbību, organizējot kopīgos mācību tematus un
projektus, un veiktu caurviju prasmju apguves plānošanu.
Nodarbības nozīmīgumu ļoti labi raksturo pedagogu atziņas pēc tās:
• Galvenais ieguvums - kā sasniegt standartā minētos rezultātus, nevis tikai mācīt
atsevišķas lietas nošķirti vienu no otras. Kopīgi plānojot darāmo, nav apzināts,

cik svarīgi tas ir skolēnam. Kursu gaitā teorija labi sasaistīta ar praktisko darbu
klasē. Apziņa, ka jau daudzu gadu garumā mūsu skolā notiek jēgpilna
sadarbība kolēģu starpā. Plānojot kopīgi, tomēr nepazaudēt katra mācību
priekšmeta specifiku. Saprotu, ka vēl lielāks darbs būs jāiegulda stundas
sagatavošanā , jādomā kur, kā un ar kuru kolēģi es varu to īstenot? Viss mācību
materiāls būs jāsaliek vēl koncentrētākā veidā.Kas ir galvenais, kas skolēnam
šajā stundā jāiemācās? Vai skolēnam tas ir svarīgi vai saistoši? Kā tas sasaistās
ar citām stundām?
/ Vēstures skolotāja Ingūna Kasparsone/
• Pedagogu profesionālās pilnveides seminārā "Mācību procesa plānošana mācību
priekšmetu jomas ietvaros" mani ieguvumi:
1) iepazinos ar valodas jomas standartu,
2) sapratu, kādas prasmes valodas mācīšanā tajā paredzēts attīstīt,
3) iemācījos mācību darba metodi, kā saskatīt caurviju prasmes.
Galvenā atziņa - kompetenču izglītība ir orientēta uz skolēnu, viņa prasmju
attīstīšanu, jebkura prasme balstīta uz konkrētām zināšanām.
/Latviešu valodas un litertūras skolotāja Aiva Mierkalne/
• I. Cīrule seminārā veiksmīgi pilnveidoja mācību procesa plānošanas un
pedagogu sadarbības prasmes, kuras jau mācību semestra ietvaros tika realizētas
un pārbaudītas praksē.
/Dabaszinību skolotāja Dace Gaigale/

• Gūta detalizētāka izpratne par mācību satura plānošanu un starpdisciplināru
pieeju.
/Fizikas un informātikas skolotājs Aldis Bērziņš/

Pedagogu sadarbība sākas ar savstarpēju domu apmaiņu.

Nodarbībā “Caurviju prasmju apguves plānošana un īstenošana mācību
procesā” Aira Kumerdanka galveno uzmanību pievērsa skaidrojumam, kas ir caurviju
prasmes un kā tās parādās satura dokumentos. Balstoties uz mājas darbā plānotajām un
vadītajām mācību stundām, tika pārrunāts, ko nozīmē mācīt caurvijas. Tika aktualizēts,
kā skolēnam saprast, cik labi viņam veicas ar prasmes apguvi. Dziļāk tika apskatīta
caurviju prasme – pašvadīta mācīšanās.
Pedagogu atziņas pēc šī semināra:
• Labi apvienota teorija ar praksi. Pārdomāta darba organizācija un semināra
metodika. Ieguvu labas mācību procesa plānošanas idejas- sagatavoti konkrēti
piemēri un to analīze. Kas ir labā pieredze un ko var mainīt katrs savā mācību
priekšmetā. Kursos bija labi organizēts darbs, kur dalībnieki varēja, no dažādu
māc. priekšmetu skatu punkta, aktīvi izdiskutēt par caurviju prasmēm.
/Ģeogrāfijas skolotāja Mārīte Velikāne/
• Pateicoties kursiem, veidojās lielāka izpratne par caurviju prasmēm. Secināju,
ka - lai arī vairākas lietas no šīm prasmēm jau tiek pielietotas, tomēr, nosaucot
tās konkrētos vārdos un izprotot dziļāku būtību, tās varēs palīdzēt turpmākajā
pedagoģiskajā darbā (t.sk. - par dažādajiem domāšanas paņēmieniem,
pašvadītas mācīšanās nozīmīgumu un digitālo prasmju atbildīgu izmantošanu,
jo jebkuru savu viedokli ir jāmāk pamatot ar uzticamiem faktiem).
/ Sociālo zinību skolotāja Elita Lāce/
• Būtiskākie ieguvumi no semināra par pašvadītu mācīšanos: sasniedzama
rezultāta būtības izskaidrojums; visvairāk ieinteresēja un likās noderīga video
skatīšanās un analīze ar sekojošo apspriešanu pārī/grupā un mācību satura
analīze kopā ar kolēģiem.
/Angļu valodas skolotāja Ļubova Broliša/
• Interesanta nodarbība, ar vairākiem praktiskiem piemēriem. Lika aizdomāties un
pilnveidot stundas aktivitātes, lai veiksmīgāk un pilnīgāk sasniegtu izvirzīto
mērķi. Galvenā atziņa: svarīgi precīzi definēt katras stundas sasniedzamo
rezultātu. "Mācīšanās procesā skolēniem nepieciešams analizēt mācīšanās
situāciju, nospraust jēgpilnus mācīšanās mērķus un noteikt, kuru no iemācīšanās
stratēģijām izmantot".
/Ekonomikas un uzņēmējdarbības skolotāja Jeļena Lapina/

Seminārā “Mācību stundas vērošana un analīze” lektore Ilze Gaile aicināja
pedagogus domāt:
o Kādas prasmes skolotājam ir nepieciešamas?
o Kā var izmērīt skolotāju prasmes?
o Kā strādā dažādas profesionālās pilnveides formas?

o Kas raksturīgs dažādām skolotāju grupām un kā diagnosticēt skolotāju
mācīšanās vajadzības?
Pedagogi dalījās pieredzē par stundu vērošanu, kas bija mājas darbs pirms
nodarbības. Skolotājiem bija iespēja pārliecināties par savām prasmēm veikt stundas
transkriptu. Semināra dalībnieki vēroja video stundu un pēc tam to kopīgi analizēja.
Kā galvenos ieguvumus no šīs nodarbības pedagogi min sekojošos:
• Man kā jomas (MK) vadītājai, kuras ikdienas darbs saistās ar skolotājiem, bija
ļoti svarīgi un būtiski, ka lektore prasmīgi un motivējoši izklāstīja savu pieredzi,
kā arī teoriju, kā izmērīt/novērtēt skolotāju prasmes, kā arī - kā diagnosticēt
skolotāju mācīšanās vajadzības. Esmu vienisprātis ar lektores pausto, ka mācību
stundu vērošana (kas īstenībā ir pieredzes apmaiņa) dažkārt tiek uztverta kā
kontrole vai pārbaude, tas izskaidro skolotāju nevēlēšanos (vairumā gadījumu),
ka viņu stundas tiek vērotas, bet pēc būtības vērošana ir ar noteiktu mērķi un tas
ir veids, kā profesionāļi viens no otra savstarpēji mācās.
/Angļu valodas skolotāja Valda Reķe/
• Ieguvums bija tas, ka es pārliecinājos, ka es un daudzi citi skolotāji jau tagad
savā pedagoga darbā izmanto vai cenšas izmantot, pielietot kursos sniegto
informāciju par skolēnu mācīšanu un mācīšanos, arī pašu pedagogu mācīšanos.
Būtu vēlams arī mūsu skolā vairāk izvērst pedagogu sadarbības grupas, kad
skolotāji varētu profesionāli pilnveidoties, daloties pieredzē ar kolēģiem, kopīgi
plānot mācību procesu vai skolā aktuālas problēmas risināšanu, vērojot kolēģu
darbu mācību stundās, kopīgi reflektējot par mācību procesu un rezultātu.
/ Sākumskolas skolotāja Vineta Neļķe/

Pēdējais tālākizglītības modulis ”Mācību sasniegumu vērtēšana. Snieguma
līmeņu apraksts, tā veidošana” tika īstenots divos tiešsaistes semināros. Uz katru no
semināriem skolotāji veica mājas darbu – veidoja savu pārbaudes darbu un pēc tam to
pilnveidoja atbilstoši apgūtajam. Nodarbību vadītāja Ilze France aktualizēja tādus
jautājumus kā:
o Produktīvi uzdevumi jeb uzdevumi, kas prasa dziļāku mācīšanos;
o Vērtēšana, lai mācītos.

Arī tiešsaistes seminārā lektora un dalībnieku diskusijas ir būtiska procesa sastāvdaļa.
Pedagogu atziņas pēc nodarbības:
• Šajos kursos ieguvu jaunu skatījumu uz procesa vērtēšanu, precīzāk „Vērtēt, lai
mācītos”. Lektore I.France lika aizdomāties, kā palīdzēt skolēniem saprast
zināšanu nozīmi. Pašvadītas mācīšanās prasmes kā jaunā satura sastāvdaļa un
skolēnu mācīšanās prasme. Šajā seminārā gūtās atziņas lieti noderēja pandēmijas
laikā. Skolēniem varēju palīdzēt pašvadīto mācību organizēšanā. Vadot mācību
stundas mainās skolotāja loma, t.i., no zināšanu sniedzēja uz atbalstošas mācību
vides organizēšanu un procesa vadīšanu.
/Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inta Rakēviča/
• Mācību sasniegumu vērtēšanas pilnveidošana ir būtiska gan pedagogam, gan
skolēnam, tādēļ bija jēgpilni klausīties lektores teikto par kompetenci attīstošas
mācīšanās vērtēšanu, lai maksimāli efektīvi atbalstītu skolēnus pašvadītas
mācīšanās procesā.
/Angļu valodas skolotāja Valda Reķe/
• Ļoti veiksmīgs un izzinošs vadītājas un dalībnieku dialogs, diskusija par
vērtēšanu un uzdevumu saturu. Vērtīgi un praktiskajā darbībā nepieciešami
materiāli sniegumu līmeņu aprakstu izveidei. kaut attālinātā formātā, bet
produktīva nodarbība ar praktisku pielietojumu.
/Dabaszinību skolotāja Dace Gaigale/
• Mainoties saturam, mainās arī vērtēšana. Ir ļoti svarīgi saprast ko es varu (kā
skolotājs) ar konkrētu uzdevumu pārbaudīt un ko es varu piedāvāt skolēnam, lai
viņš varētu pilnveidot savas prasmes. Ir svarīgi izprast, kā es varu to darīt. Ir
svarīgi iemācīt skolēnam izmantot zināšanas (dažādās situācijās), nevis tikai tos
konstatēt. Veidojot snieguma līmeņa aprakstu, skolēnam kļūst skaidri kvalitatīva
snieguma kritēriji, veidojās izpratne par to, ko nepieciešams uzlabot, pilnveidot.
/Ekonomikas un uzņēmējdarbības skolotāja Jeļena Lapina/

• Tika gūta labāka izpratne par produktīvu uzdevumu jeb uzdevumu, kas prasa
dziļāku mācīšanos, izveidi.
/Fizikas un informātikas skolotājs Aldis Bērziņš/
Projekta pieteikumā tika plānots, ka projekta rezultātā:
1. 50 pedagogi komunicē stundas sasniedzamo rezultātu un sniedz skolēniem
atgriezenisko saiti konkrētajam mācību priekšmetam un mācību stundai
atbilstošā veidā;
2. 30 pedagogi ir guvuši padziļinātu izpratni par produktīvu mācību stundu un
praksē izmēģinājuši un izvērtējuši savu kompetenci īstenot atsevišķus pieejas
mācīties iedziļinoties elementus mācību stundās;
3. 30 pedagogi ir apguvuši un praksē izmēģinājuši mācību procesa vērtēšanas
paņēmienus atbilstoši kompetenču pieejai (uzdevumu atlase, pārbaudes darba
izveidošana, snieguma līmeņu aprakstu un SOLO taksonomijas lietošana).
4. 50 pedagogi plāno mācību procesu jomas mācību priekšmetu ietvaros un īsteno
plānu realitātē vismaz viena temata ietvaros savstarpējā sadarbībā;
5. 50 pedagogi ir izveidojuši 2020./2021.m.g.1.semestra mācību procesa plāna
projektu atbilstoši mācību jomas standartiem un programmām, ietverot tajā arī
caurviju prasmes;
6. 20 pedagogi ir apguvuši prasmi analizēt un izvērtēt savu vai vērotu kolēģa
mācību stundu, veic refleksiju un izvirza uzdevumus turpmākajam periodam.
Mācību gada laikā pedagogi ir apmeklējuši gan projekta pirmā un otrā posma
seminārus, gan citus tālākizglītības seminārus, kas saistīti ar jaunā mācību satura
ieviešanu. Skolotāji ir daudz mācījušies attālinātās mācīšanās laikā, lai nodrošinātu
kvalitatīvu mācību procesu. Mācību gada noslēguma pašvērtējumus lasot un piedaloties
mācību jomu pedagogu sanāksmēs, var secināt, ka kopumā projekta plānotais mērķis ir
sasniegts.
To apstiprina arī pedagogu atziņa, ka “ Semināri tika veidoti strukturēti, lai būtu
pedagogiem labs atbalsts, sākot strādāt ar jauno mācību standartu”.
Paldies RIIMC par sniegto atbalstu un iespēju palielināt Rīgas Kultūru
vidusskolas pedagogu profesionālo kapacitāti!

Projekta vadītāja,
Rīgas Kultūru vidusskolas direktora vietniece
Inga Riemere.

