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Praktiskā konference 

PĒCTECĪBA MĀCĪBĀS NO PIRMSSKOLAS UZ SĀKUMSKOLU 

2020. gada 17. , 18. marts  

Mērķis:   sniegt atbalstu  1. klašu skolotājiem pēctecības nodrošināšanā pārejā no 

pirmsskolas izglītības uz skolu. 

Mērķauditorija: skolotāji, kuri 2020. gada septembrī strādās 1. klasē, un direktoru 

vietnieki izglītības jomā sākumskolā (max 2 no skolas). 

17. marts  

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā, Kaņiera iela 15 

 

3. stāva Konferenču zālē 
 

10.00 – 10.10   Konferences atklāšana. Signe Neimane,  
RIIMC direktore 

10.10 – 10.50 Pēctecība mācību saturā  un pieejā no 
pirmsskolas uz sākumskolu.   

Arita Lauka,  
Mg. Paed, Skola 2030, vecākā 
eksperte 

10.50 - 11.30    Efektīvs sadarbības modelis starp 
pirmskolu, skolu, vecākiem, bērniem.  
Pozitīvas attieksmes pret mācīšanos un 
skolu veicināšana. Bērnu iedrošināšana  un 
atbalstīšana pašvadītā mācību procesā, kā 
arī pēctecīgu mācīšanās paradumu 
veidošanā. 

Sanita Eglīte,  
Valmieras sākumskolas 
direktores vietniece izglītības 
jomā;  

Helga Mezīte,   
Valmieras sākumskolas 1.-3. 
klašu metodiskās jomas 
vadītāja 

11.30 – 12.00     Kafijas pauze 1. stāva gaitenī 
 

 

12.10 -13.10  darbnīcas dažādās telpās, 1. stāvā 

 

101. aud. Pozitīva disciplinēšana stundā.  
Pozitīva disciplīna ir robežu likšana bērna 
uzvedībai. Tā nozīmē bērnus mācīt un veicināt 
viņu attīstību, veidot paškontroli un iemāca 
savaldīt savas emociju izpausmes. Lai veicinātu 
pamatu pozitīvai disciplīnai stundā ir svarīgi 
pārrunāt pamatnoteikumus, kas nosaka 
pieņemamu un nepieņemamu bērna uzvedību, 
tādējādi veicinot bērna drošības un piederības 
sajūtu. 
 

Madara Vasiļjeva,  
Rīgas pirmsskolas izglītības 
iestādes  “Mārdega” 
konsultatīvā centra 
psiholoģe 
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102. aud. 
 

Meistarklase: Matemātikas stunda 1.klasē:  
“Cik kopā, cik palika?”  
Matemātika ir kā iespēja kritiskās domāšanas un 
problēmu risināšanai.   Tiks piedāvātas idejas un 
paņēmieni skaitļu izjūtas un sakarību starp 
lielumiem apguvē par Skola2030 1.2. tēmu "Cik 
kopā, cik palika?" Ieteicamais laiks temata 
apguvei: 16–20 mācību stundas. 
Temata apguves mērķis: veidot izpratni par 
skaitļa sastāvu, kura nepieciešama saskaitīšanas 
un atņemšanas darbības izpildei; dot pieredzi 
daudzveidīgu modeļu izmantošanai, kas palīdz 
ieraudzīt, saprast, skaidrot. 

Dace Brūna, 
Mālpils vidusskolas 
matemātikas skolotāja 

103. aud. 
 

Meistarklase: Latviešu valoda 1. klasē: 
“Darbs ar tekstu, tekstizpratne”. 
Stundā mācību darbība norisināsies 5 centriņos, 
kuros būs veicami dažādi uzdevumi saistībā ar 
doto tekstu un tā izpratni.  

Santa Briede,  
Ropažu novada vidusskolas 1. 
klases skolotāja 

104. aud. 
 

Mežciema pamatskolas pieredze  skolēnu 
sasniegumu vērtēšanā sākumskolā. 
Vērtēšana ir neatņemama katras stundas 
sastāvdaļa.   Jaunajā pieejā galvenais uzsvars ir 
likts uz formatīvo vērtēšanu. Pārrunāsim, kādi ir 
formatīvās vērtēšanas veidi un kādas izmaiņas  ir  
summatīvajā vērtēšanā sākumskolā. Dalīsimies 
pieredzē, kā veidot  apguves līmeņu kritērijus 
katrā sasniedzamajā rezultātā? 

Inita Alvatere, 
Mežciema pamatskolas 
direktores vietniece izglītības 
jomā 

105. aud. Piecu soļu patstāvīgās mācīšanās 
attīstīšanas metode – Elejas vidusskolas 
pieredze. 
Skolēnu mērķa izvirzīšana un tā sasniegšana 
mācību stundās. Iesākumam tiek piemērota 5 
soļu programma, kas palīdz skolēnam attīstīt 
pašvadītu mācīšanos. Turpmāk skolēns gūst 
balstītu pieredzi, kas palīdz tam kontrolēt arī 
savu uzvedību un citas prioritātes.  

Marianna Madžule, 
Elejas vidusskolas direktores 
vietniece mācību jomā 

 
 

106. aud. Vingrināšanās un radošā darbība 1. klasē 
dizainā un tehnoloģijās. 
Darbnīcā būs iespēja uzzināt par pēctecīgumu 
darbā ar materiāliem un to apstrādes tehnikām 
pirmskolā un sākumskolā. Piemēri un mācību 
materiāli ļaus saskatīt iespēju, kā bērniem gan 
apgūt un nostiprināt prasmes darbā ar 
dažādiem materiāliem, gan būt radošiem, 
attīstot jaunradi, kā arī – kā īstenot dizaina 
procesa pakāpenisku apguvi.  
 
 

Evija Rozentāle,  
Rīgas Kultūru vidusskolas 
skolotāja 
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Zāle. 3.st. 
Iesakām 
direktoru 
vietniekiem 
 

Sadarbības iespējas skola – pirmsskola  
1. klašu skolēnu adaptācijas process noris 
veiksmīgāk, ja jau pirmsskolas posmā aizsākas 
sadarbība ar skolu. Nodarbībā uzzināsiet par 
Salaspils 1. vidusskolas pieredzi sadarbības 
iespējām starp skolu un pirmsskolu dažādos 
sadarbības līmeņos. Pedagogu sadarbība, 
pasākumi skolēniem, sadarbība ar vecākiem. 
Salaspils 1.vidusskolā jau otro gadu vecākiem 
kopā ar bērniem tiek piedāvātas izglītojošas 
nodarbības “Mācāmies kopā!” ar mērķi sniegt 
atbalstu latviešu valodas apguvē. 

Linda Krastiņa,  
Salaspils 1. vidusskolas 
direktora vietniece mācību 
darbā 

 
 

 

13.20 -14.20  darbnīcas dažādās telpās, 1. stāvā 

 

101. aud. Kā veicināt pozitīvu uzvedību sākumskolā. 
Nodarbība būs par dažādiem paņēmieniem/ 
metodēm kā veicināt skolēnu pozitīvu uzvedību 
sākumskolā. Dalībniekiem būs iespēja iepazīties 
ar  Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotāju 
izstrādātajām metodēm un uzskates līdzekļiem, 
par pozitīvas uzvedības veicināšanu stundās un 
starpbrīžos.  

Agnija Araka,  
Mārupes Valsts ģimnāzijas 
sākumskolas skolotāja 

102. aud. 
 

Meistarklase: Matemātikas stunda 1.klasē:  
“Cik kopā, cik palika?” . 
Matemātika ir kā iespēja kritiskās domāšanas un 
problēmu risināšanai.   Tiks piedāvātas idejas un 
paņēmieni skaitļu izjūtas un sakarību starp 
lielumiem apguvē par Skola2030 1.2. tēmu "Cik 
kopā, cik palika?" Ieteicamais laiks temata 
apguvei: 16–20 mācību stundas. 
Temata apguves mērķis: veidot izpratni par 
skaitļa sastāvu, kura nepieciešama saskaitīšanas 
un atņemšanas darbības izpildei; dot pieredzi 
daudzveidīgu modeļu izmantošanai, kas palīdz 
ieraudzīt, saprast, skaidrot. 

Dace Brūna, 
Mālpils vidusskolas 
matemātikas skolotāja 

103. aud. 
 

Meistarklase: Latviešu valoda 1.klasē: 
“Darbs ar tekstu, tekstizpratne”. 
Stundā mācību darbība norisināsies 5 centriņos, 
kuros būs veicami dažādi uzdevumi saistībā ar 
doto tekstu un tā izpratni.  

 

Santa Briede,  
Ropažu novada vidusskola, 1. 
klases skolotāja 

104. aud. 
 

Mežciema pamatskolas pieredze  skolēnu 
sasniegumu vērtēšanā sākumskolā . 
Vērtēšana ir neatņemama katras stundas 
sastāvdaļa.   Jaunajā pieejā galvenais uzsvars ir 
likts uz formatīvo vērtēšanu. Pārrunāsim, kādi ir 

Inita Alvatere, 
Mežciema pamatskolas 
direktores vietniece izglītības 
jomā 
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formatīvās vērtēšanas veidi un kādas izmaiņas  
ir summatīvajā vērtēšanā sākumskolā. 
Dalīsimies pieredzē, kā veidot  apguves līmeņu 
kritērijus katrā sasniedzamajā rezultātā? 

105. aud. Piecu soļu patstāvīgās mācīšanās 
attīstīšanas metode – Elejas vidusskolas 
pieredze. 
Skolēnu mērķa izvirzīšana un tā sasniegšana 
mācību stundās. Iesākumam tiek piemērota 5 
soļu programma, kas palīdz skolēnam attīstīt 
pašvadītu mācīšanos. Turpmāk skolēns gūst 
balstītu pieredzi, kas palīdz tam kontrolēt arī 
savu uzvedību un citas prioritātes.  

Marianna Madžule,  
Elejas vidusskolas direktores 
vietniece mācību jomā 

 

106. aud. Vingrināšanās un radošā darbība 1. klasē 
dizainā un tehnoloģijās 
Darbnīcā būs iespēja uzzināt par pēctecīgumu 
darbā ar materiāliem un to apstrādes tehnikām 
pirmskolā un sākumskolā. Piemēri un mācību 
materiāli ļaus saskatīt iespēju, kā bērniem gan 
apgūt un nostiprināt prasmes darbā ar 
dažādiem materiāliem, gan būt radošiem, 
attīstot jaunradi, kā arī – kā īstenot dizaina 
procesa pakāpenisku apguvi.  

Evija Rozentāle,  
Rīgas Kultūru vidusskolas 
skolotāja 

Zāle, 3. 
stāvā 
Iesakām 
direktoru 
vietniekiem 

Mācību stundas struktūras ietekme uz 
mācību un audzināšanas procesa rezultātu 
Nodarbībā dalībnieki: a) pilnveidos pedagogu 
profesionālās kompetences, atkārtojot 
zināšanas par mācību stundu struktūru 
dažādību un to sniegtajām iespējām, plānojot 
mācību un audzināšanas procesu, b) gūs ieskatu 
kā ar mācību struktūras palīdzību var mācību un 
audzināšanas procesā veikt diferencēšanu, 
individualizēšanu un personalizēšanu 
sākumskolā.      

Kristīne Paisuma, 
Drabešu Jaunās pamatskolas 
direktore  

 

14.30 – 16.00 Turpinās darbs Konferenču zālē 3. stāvā 
 

14.30 – 15.10 Plānošana un sadarbība, pārejot no 
pirmsskolas uz 1.klasi.  
Darbnīcā būs iespēja iepazīties ar Ropažu 
novada vidusskolas labās prakses piemēriem 
mācību satura un procesa (skolēnu pašvadīta 
mācīšanās, sociāli emocionālā mācīšanās, 
integrēts mācību process) organizēšanā, 
skolotāja lomu, vides nozīmi un sadarbību 
dažādos līmeņos. 
 

Elīna Damme,  
Ropažu novada vidusskolas 
direktores vietniece izglītības 
jomā pirmsskolā 

Jolanta Nazarova, Ropažu 
novada vidusskolas 
direktores vietniece izglītības 
jomā 
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15.10 - 15.50 Vērtēšanas loma jaunajā mācību saturā.                                                            
Kā īstenot formatīvo vērtēšanu stundās, 
ņemot vērā loģisko saikni starp standarta SR, 
atbilstošiem uzdevumiem un to izvērtēšanas 
kritērijiem?  

Santa Kazaka,  
Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 
skolotāja 

 
15.50 – 16.00 
 

 
Dienas noslēgums un informācija par otro dienu, 18. martu 
 

 

 

18. marts 

“Atvērto durvju” rīts pirmsskolās 

Aicinām pirmo klašu skolotājus izvēlēties un apmeklēt pirmsskolu, lai gūtu priekšstatu, 

kā tiek sagatavoti audzēkņi mācībām skolā, ieviešot kompetenču pieeju.  

 Lūdzam ierasties pie izvēlētās pirmsskolas plkst. 8.45, līdzi ņemot maiņas apavus! 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Viršu 
dārzs” – projekta Skola 2030 pilotpirmsskola 
 

Cimzes 3,  
Mežaparks 

9.00-10.30 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde 
“Annele” 

Anniņmuižas bulvāris 
78, 
Imanta 

9.00-10.30 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde 
“Mārdega” 

Tallinas iela 64 9.00-10.30 

Rīgas 14. pirmsskolas izglītības iestāde  Vircavas iela 2, 
Dzirciems 

9.00-10.30 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde 
“Dzilniņa” 

Ulbrokas 20, 
Pļavnieki 

9.00-10.30 

Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde  Maskavas iela 254, 
Ķengarags 

9.00-10.30 
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