Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projekta konkursā

“Atbalsts kompetenču

pieejas ieviešanai skolā” ietvaros Rīgas 64.vidusskola piedalījās ar projektu “Skola kā mācīšanās
organizācija, kura pastāvīgi mainās un pielāgojas jaunajiem apstākļiem”.
Uzsākot dalību projekta konkursā, tika izvirzīts mērķis veidot uz pedagogu grupu individuālo
vajadzību orientētu profesionālās pilnveides procesu, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai
skolā. Lai sasniegtu mērķi kā uzdevumus skola izvirzīja:
1) uzlabot pedagogu profesionālās prasmes un teorētiskās zināšanas, ievērojot kompetenču pieeju
mācību procesā, kā rezultātā skolotāji būtu iemācījušies paaugstināt uzdevuma kognitīvo potenciālu;
2) labās prakses pārņemšanu no citām izglītības iestādēm, kā rezultātā būtu iepazīti labās prakses
piemēri mūsdienīgu mācību stundu sagatavošanā un vadīšanā, kas būtu izvērtējami un pārņemami
atbilstoši skolas izvirzītajam metodiskajam mērķim. Pie labās prakses piemēriem pedagogi īpaši
vēlējās iepazīt CLIL metodes darbību mācību procesā, apsverot domu par šādas metodes ieviešanu
Rīgas 64.vidusskolā.
3) sadarbības uzlabošanu starp izglītības iestādes pedagogiem, regulāri tiekoties metodiskajos
pasākumos, veidojot savstarpējas mazās sadarbība grupas, lai turpinātu iepriekšējos gados iesākto
darbu, pilnveidojot to, papildinot ar aktuālajām idejām.
Projekta ietvaros tika realizētas vairākas aktivitātes:
1. Guntas Lāces vadītā 14 h pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Skolēnu
produktīva mācīšanās un problēmuzdevumi mācību procesā”. Aktivitātes rezultātā 32 pedagogi
apguva to, kas ir produktīva mācīšanās, prata atšķirt to no reproduktīvas. Aktivitātes laikā
pedagogi analizēja konkrētus stundu/uzdevumu piemērus un plānoja mācību aktivitātes savā
mācību priekšmetā, izvērtējot tās no produktīvas mācīšanās viedokļa. Pedagogi mācījās lietot
dažādas uzdevumu kognitīvā potenciāla taksonomijas – Blūma un SOLO.
2. Labās prakses pieredzes apmaiņa Mežciema pamatskolā, kur 4 sākumskolas pedagogi vēroja
latviešu valodas un matemātikas stundas 1.klasē, kā arī latviešu valodas un sociālo zinību stundas
4.klasē. Pēc vērotajām stundām, kopīgi ar citu skolu skolotājām, pedagogiem bija iespēja dalīties
jau iepriekš gūtajā pieredzē un pārrunāt neskaidros jautājumus.
Pedagogi secināja, ka Mežciema pamatskolas stundu modelis skolotājām prasījis mainīt ierasto
stundu ritmu un stunda divreiz pa četrdesmit minūtēm bijusi jāplāno krietni citādāk, jo nevar
strādāt tāpat kā līdz šim, plānojot savu darbu 40 minūtēs, jo tad mācīšanās process būtu
nogurdinošs, neefektīvs un bērniem neinteresants. Viena priekšmeta divās stundās pēc kārtas
iespējama gan ierosināšanas fāze, gan iedziļināšanās tēmā, gan savu reizi darbs grupās, gan

noslēgums, kas tagad, domājot par jauno mācību saturu, ir ļoti būtisks, — pašnovērtējums. “Kā
esi mācījies, kā strādājis, kā veicies, ko esi apguvis?” jautājumi, kas ved uz galveno mērķi –
pašvadītu mācību vielas apguvi.
3. Labās prakses pieredzes apmaiņa Rīgas Angļu ģimnāzijā. Rīgas Angļu ģimnāzijā 15 pedagogiem un
skolas direktoram bija iespēja vērot mērķtiecīgi organizētu vienas metodes (CLIL-Content and
Language Integrated Learning) ieviešanu stundās, no administrācijas puses tika izstāstītas šīs
metodes veiksmes un grūtības. Kā vērtīgu secinājumu pedagogi atzina, cik svarīgi ir mācīt jaunas
lietas, bet neatprasīt (angļu valodas lietošana citos priekšmetos netiek atprasīta kā obligāta,
izglītojamie atbild valodā, kurā ir ērtāk, toties stāstījumā un materiālu demonstrēšanā lieto brīvi).

4. Raitas Šūpolas 7 h pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Izaugsmes
domāšana kā iespēja skolēna un skolotāja sadarbības veicināšanā”. Šie kursi Covid 19 izraisītā
ārkārtas stāvokļa dēļ, tika lasīti MSTeams tiešsaistē, kur 55 pedagogi iepazinās ar izaugsmes
domāšanu un mācību sasniegumu korelāciju. Runāja un domāja par kļūdu kā izaugsmes iespēja.
Kursa ietvaros tiks aktualizēts jautājums par izaugsmes domāšanas modeli kā attieksmes un
uzvedības maiņas iespēju. Pēc kusu noklausīšanās kāds pedagogs atzina, ka klausījies kursus kā
labu radio pārraidi, viss saprotams un viegli uztverams arī tad, ja tie nav klātienes kursi. Šāda veida
kursi bija pieredzes gūšana gan pedagogiem, gan lektorei.
Kā neizmantota iespēja palika iecerētā labās prakses pieredzes apmaiņa Cēsu Valsts ģimnāzijā,
kas nerealizējās ārkārtas apstākļu dēļ, kas bija izsludināta mūsu valstī.

Augstu novērtējam projekta ietvarā radušās iespējas, to pedagogu un pasniedzēju profesionalitāti,
kuri dalījās ar savu pieredzi. Iegūtās zināšanas ir būtisks pienesums Rīgas 64.vidusskolas pedagogu
profesionālajā izaugsmē, domājot par jauno kompetenču izglītību.
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