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Ievads
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra (turmāk tekstā – RIIMC)
darbību 2019. gadā raksturo izvirzītie stratēģiskie mērķi, kas precīzi parāda divus
galvenos virzienus: atbalsts skolu un pirmsskolu pedagoģiskajam personālam
kompetenču pieejas ieviešanā un centra darbības paplašināšana gan pieaugušo
izglītības jomā, gan piesaistot jaunus klientus no citām pašvaldībām. 2019. gadā
RIIMC dažāda veida profesionālo pilnveidi vai neformālo izglītību realizēja 524
grupām, kurās mācījies 10421 dalībnieks. Programmu garums bija, sākot no 1,5
līdz 100 stundām. Vidējais programmas ilgums bija 12,9 stundas, savukārt vidēji
grupā mācījās 19 izglītojamie.
Vislielākais piedāvājums veidots skolu pedagogiem. Tās ir bijušas 209
grupas ar kopējo dalībnieku skaitu 4718. Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu
mācībām tika izveidotas 67 grupas ar kopējo dalībnieku skaitu 1647. Arī Rīgas
iedzīvotāji neformālās izglītības kursos piedalījušies aktīvi – 147 grupās tie
bijuši 1517 dalībnieki. 39 grupās, kurās kopā mācījies 1091 pedagogs, bijuši
dalībnieki gan no pirmsskolām, gan vispārizglītojošām skolām, gan interešu
izglītības iestādēm.
Kā redzams attēlā, profesionālās pilnveides iespējas piedāvātas arī citām
mērķgrupām – izglītības iestāžu tehniskajiem darbiniekiem, izglītības iestāžu
vadībai, kultūras iestāžu darbiniekiem, pirmsskolu izglītības skolotāju palīgiem,
interešu izglītības iestāžu pedagogiem un iestāžu administratīvajiem
darbiniekiem.
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Atkarībā no piedāvātās tēmas tika piedāvātas mācības dažādās formās –
pārsvarā tās ir bijušas kursa programmas un semināri, taču notikušas arī
metodiskās dienas mācību priekšmetu/jomu skolotājiem, izbraukumsemināri uz
izglītības iestādēm ārpus Rīgas, darbnīcas, meistarklases. Pedagogi piedalījušies
pieredzes stāstu veidošanā, projektos, supervīzijās, forumā u.c.
2019. gada darbības pārskats ir veidots pēc noteiktas struktūras,
ievērojot 2019. gadā plānotās aktivitātes. Gada pārskatu sagatavoja RIIMC
darbinieki: D. Keidāne, S. Katkeviča, A. Krečko, I. Razumovska, I. Liepniece,
K. Čipāne, Z. Namatēva, D. Sondare, S. Cīrule, S. Graudiņa, I. Draveniece, D.
Kupča, I. Visocka un S. Neimane.
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1.Stratēģisko mērķu īstenošana
1.1. Būt aktīviem un prasmīgiem palīgiem kompetenču pieejas
ieviešanā pirmsskolā.
Īstenotās profesionālās kompetences pilnveides programmas
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attēls. Profesionālās pilnveides programmas pirmsskolā.

Lai no 2019. gada 1. septembra pirmsskolās varētu veiksmīgi ieviest
kompetenču pieejā balstītas mācības, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais
centrs 2019. gada stratēģiskā mērķa “Būt aktīviem un prasmīgiem palīgiem
kompetenču pieejas ieviešanā pirmsskolā” ietvaros pirmsskolas izglītības iestāžu
skolotājiem piedāvājām 8 dažādas programmas. Galvenais akcents tika likts uz
caurviju prasmju attīstīšanu, pedagogu sadarbības prasmju veicināšanu,
rotaļnodarbības plānošanu un īstenošanu, kā arī vērtībizglītības apgūšanu. Katra
no šīm programmām tika atkārtota vairākkārtīgi. Kopumā jaunas zināšanas gan
kursa programmās, gan metodiskajās dienās, kurās netrūka pieredzes stāstu,
kompetenču pieejas ieviešanā guva 875 pirmsskolas pedagogi.
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Kā redzams zīmējumā, plānotais un īstenotais piedāvājums atšķiras. Tas
izskaidrojams ar to, ka pedagogi, izvēloties mācības, ir pieprasījuši un
izvēlējušies tās tēmas, kas viņiem likušās noderīgākas. Secinājām, ka kā īpaši
vērtīgu tematu pedagogi atzinuši rotaļnodarbību organizēšanas māku, kā arī
vēlējušies vairāk uzzināt par vērtībām, to nozīmi, īpaši pirmsskolā. Šajās
programmās palielinājām vai nu grupu skaitu, vai devām iespēju vairāk
pedagogiem apgūt šīs zināšanas.
Vērtībizglītība pirmsskolā
Tika sagatavota un īstenota 8h profesionālās
kompetences
pilnveides
programma,
“Vērtībizglītība pirmsskolā”, lai veidotu
izpratni par vērtībizglītības iedzīvināšanu
pirmsskolā. Pedagogiem bija iespēja izglītoties
šādās jomās: vērtības, to nozīme cilvēka
dzīvē un pirmsskolā, kur skolotāji modelēja savu izpratni par vērtībām,
salīdzinot to ar literatūrā un normatīvajos aktos sastopamo vērtību skaidrojumu,
un ieradumu attīstības plānošana pirmsskolas pedagoģiskajā procesā, kur
pedagogi, praktiski plānojot pedagoģisko procesu, iekļāva vērtību, tikumu un
ieradumu caurviju.
Programma tika īstenota laika posmā no janvāra līdz novembrim,
nokomplektējot 10 grupas un izglītojot 226 pedagogus. Grupu nodarbības vadīja
lektori – Inese Šīmane un Anitra Meiere, ar kurām izveidojās veiksmīga
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sadarbība, par ko liecināja dalībnieku pozitīvās atsauksmes aptaujas anketās.
I.Šīmane paralēli strādā arī pirmsskolas izglītības iestādē par vadītāju, A.Meiere
ir metodiķi, tāpēc viņām ir ļoti labi zināma reālā situācija pirmsskolas izglītības
iestādēs, kā arī praktiski iespējamie risinājumi pedagogu sadarbības veidošanai.
Mācību process tika plānots tā, lai pēc pirmās dienas mācībām varētu
veikt mājas darbu - rotaļnodarbības plānošanu, veicinot vērtībās balstītu
ieradumu veidošanu. Pedagogi prezentēja saplānoto, dalījās pieredzē, izvērtēja
savu un kolēģu darbu, guva jaunas idejas.
Apkopojot un izanalizējot anketas, secināts, ka abu lektoru darbs atzīts kā
ļoti labi, interesanti, noderīgi un profesionāli veikts, ievērojot kursantu
individuālās un grupas vajadzības, nodrošinot gan teorētisko ieskatu katrā tēmā,
gan arī veicot grupu darbu, dažādas aktivitātes, diskusijas, situāciju izspēles. Kā
galvenie ieguvumi pēc kursiem tiek minēti: jaunas idejas darba organizēšanā un
plānošanā; ar reālām situācijām, problēmām saistītu jautājumu komentēšana,
iztirzāšana, apspriešana; dažādi paņēmieni, kā un ko izmēģināt ar bērniem;
savstarpējā diskusija, materiālā bāze; ieteikumi un piemēri, kā praktiski virzīties
uz kompetenču izglītību; iespēja aktīvi piedalīties; nepieciešamība domāt un
analizēt par savu darbu.
Kopumā 67% aptaujāto skaidri zina, kur un kā pielietos iegūtās zināšanas
un prasmes, 71% dalībnieku atzinīgu novērtēja, ka bija iespēja aktīvi piedalīties
un praktiski pielietot iegūtās zināšanas, 60% dalībnieku atzina, ka nodarbības
deva jaunas zināšanas, izpratni, prasmes. Vēl aptaujā tika paustas domas, ka
“patika, ka nebija tīra teorija, bet radoši un ar piemēriem bagāta” ; tajā pašā laikā
“gribētos mazliet teorētisko materiālu”; ”paldies par iespēju sadarboties un
izprast nezināmo”. Skolotāji gribētu vairāk iepazīt un redzēt pieredzi
pilotiestādēs, veiksmīgākos piemērus arī citās pirmsskolas izglītības iestādēs.

Caurviju prasmju attīstīšana pirmsskolā
2019. gadā turpinājām īstenot profesionālās pilnveides
programmu pirmsskolas pedagogiem “Caurviju prasmes
pirmsskolā” (12h), kuru vadīja Inguna Stikāne. Tika
nokomplektētas 7 grupas, izglītojot 162 pirmskolas
pedagogus. Lektore Ingūna Stikāne ir metodiķe
pirmsskolas izglītības iestādē, tādēļ labi zina reālo
situāciju pirmsskolas iestādē un to, kādas zināšanas un
prasmes ir nepieciešamas pedagogiem. Lektore tika novērtēta kā ļoti
kompetenta, nodarbībās paralēli teorijai tika daudz strādāts praktiski, kas ļāva
pedagogiem pielietot jaunās zināšanas tūlīt. Pedagogiem bija iespēja ne tikai
iegūt zināšanas par caurviju prasmēm, bija arī daudz praktisko piemēru un
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pieredzes apmaiņas vienam ar otru. Lai redzētu praktiski, kā notiek darbs
pirmsskolas iestādēs un kā sākt ieviest kompetencēs balstītas mācības, tika
piedāvātas metodiskās pēcpusdienas divās Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs.
Martā Rīgas 14. pirmsskolas izglītības iestādē notika metodiskā pēcpusdiena
“Mēneša tēmas plānošana mācību jomu un caurviju prasmju aspektā”,
kuras laikā iestādes pedagogi dalījās pieredzē, kā tiek īstenota mācību satura
plānošana kompetenču pieejas aspektā. Tika aktualizēts jautājums par mēneša
tēmas plānošanu, ietverot mācību jomas (priekšmetus) un caurviju prasmes.
Pirmsskolas pedagogi dalījās pieredzē par grupu vides pilnveidi un rādīja
praktiski, kā mācību satura plānošana izskatās pirmsskolas pedagoģiskajā
procesā. Aprīlī notika metodiskā pēcpusdiena Rīgas 234. pirmsskolas izglītības
iestādē “Pašvadītas mācīšanās organizēšanas iespējas, īstenojot
kompetencēs balstītu mācību saturu”. Skolotāji dalījās pieredzē par
pašvadītas mācīšanās organizēšanas iespējām, īstenojot kompetencēs balstītu
mācību saturu un labās prakses piemēriem, kā organizēt sportiskas aktivitātes
dabā, nostiprinot bērnu patstāvību. Pedagogiem bija iespēja izvērtēt un sniegt
atgriezenisko saiti par sportiskām aktivitātēm, piedaloties tajās praktiski.
Atsauksmes par metodiskajām dienām bija ļoti labas. Pedagogi bija
pateicīgi un gandarīti, ka bijusi iespēja vērot, iepazīt un redzēt, kā pārmaiņas tiek
ieviestas dažādās Rīgas pirmsskolās. Skolotāji ļoti atzinīgi novērtēja kursa
programmas saturu un iespēju piedalīties metodiskajās dienās, gūtu ne tikai
teorētiskas zināšanas, bet varētu dalīties pieredzē ar citiem kolēģiem.
Rotaļnodarbības
Programmas “Rotaļnodarbība pirmsskolā bērna
prasmju un lietpratības attīstīšanai” mērķis bija
sagatavot pirmsskolu pedagogus vienotas sistēmas
ieviešanai pirmajā vispārējās izglītības pakāpē,
veidot izpratni par jaunā mācību satura struktūras un
izveides principiem pirmsskolā. Kursa programma
aktualizēja pirmsskolas pedagogu zināšanas par
pirmsskolas pedagoģiskā procesa plānošanu, pilnveidoja pedagogu izpratni par
bērnu rotaļnodarbības būtību, struktūru un mācību darbības vērtēšanas formām.
Lekciju, diskusiju, praktisko nodarbību laikā pirmsskolas pedagogi analizēja un
plānoja rotaļnodarbības, ievērojot ārējo normatīvo aktu noteiktās prasības.
Pedagogi dalījās labās prakses piemēros, kas veicināja pedagoģiskā procesa
pilnveidošanos.
Kopā tika noorganizētas 9 kursu grupas, un programmu apguva 219
pirmsskolas pedagogi.
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Nodarbības vadīja Skola2030 eksperte un pirmsskola skolotāja Inese
Eglīte un RD IKSD Pirmsskolu nodaļas speciāliste Jana Buboviča.
Kopumā programma un lektoru darbs tika novērtēts kā labs un ļoti labs.
Anketās pedagogi rakstīja, ka sapratuši rotaļnodarbības organizēšanas principus
un apguvuši mācību procesa plānošanu.

Pedagogu sadarbība
2019. gadā Rīgas Izglītības un informatīvi
metodiskais centrs pirmsskolas pedagogu atbalstam
turpināja organizēt profesionālās pilnveides 12 stundu
programmu par pedagogu sadarbības veicināšanu mācību
procesa īstenošanā pirmsskolā ar mērķi veidot izpratni par
pirmsskolas pedagogu sadarbības dažādām iespējām,
apzināties sadarbības nozīmi veiksmīga mācību procesa īstenošanā un praktiski
izplānot mācīšanās procesu, atbilstoši izvirzītajiem mērķiem kā arī mācīties
sniegt atgriezenisko saiti par īstenotajām aktivitātēm.
Tika nokomplektētas 9 pirmsskolas pedagogu grupas, katrā grupā vidēji
pa 25 dalībniekiem, laika posmā no 2019. gada janvāra līdz novembrim. Dalību
kursos pieteica 200 dalībnieki, bet noslēgumā programmu apguva 191 pedagogs.
Kā lektore tika uzaicināta “Skola 2030” eksperte Anitra Meiere, ar kuru
izveidojās veiksmīga sadarbība kursa programmas plānošanas procesā. Tā kā
paralēli lektore strādā arī par pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietnieci
metodiskajā darbā, tad viņai ir ļoti labi zināma reālā situācija pirmsskolas
izglītības iestādēs un ir rodami praktiski ieteikumi un dažādu jautājumu
risinājumi pirmsskolas pedagogu sadarbības veidošanai. Analizējot piedāvātās
programmas lietderību un ietekmi uz pirmsskolas pedagogu tālāko profesionālo
darbību, jāatzīmē, ka kursa novērtēšanas anketās kā visnozīmīgākos ieguvumus
pedagogi atzīmē iedvesmošanu darbam, pozitīvu attieksmi pret jebkuru
auditorijas dalībnieku un viņa viedokli, izcilu kompetenču izglītības
pielietojumu un izskaidrošanu vienkāršā saprotamā valodā. Tika ierosināts šo
programmu papildināt ar mācību video fragmentiem, jaunām bērnu novērošanas
metodēm. Pedagogu komentāros tika paustas domas, ka ar jauno kompetenču
pieeju ir jāiepazīstina arī pirmsskolas audzēkņu vecāki un izglītojošai darbībai
jābūt arī bērna ģimenē.
Apgūstot programmu un dalībniekiem pozitīvi to vērtējot, tomēr netika
veikta pirmsskolas izglītības pedagogu tālākā iegūto zināšanu un prasmju
izmantošanas ietekme uz viņu profesionālo darbību jau tiešajā darbā. Ir vispār
zināma prakse, ka bieži pedagogi ir visai pasīvi un kūtri, lai kursos apgūto
ieviestu un izmantotu praktiski savā tiešajā darbā.
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attēls. Pedagogu pilnveides programmas “Sadarbības veicināšana
procesa īstenošanā pirmsskolā” novērtējums

mācību

Kā redzams zīmējumā, programma kopumā ir novērtēta kā laba vai ļoti
laba. Iepriecina, ka laiks, kas ir ticis veltīts visa veida aktivitātēm ir bijis
pietiekami ilgs, tātad programmas ilgums it optimāls. Pedagogi (80% no
aptaujātajiem) ir atzinuši, ka ir bijusi iespēja pašiem aktīvi piedalīties darbā, lai
pēc tam varētu iegūtās zināšanas pielietot praksē. Visvairāk iepriecina atziņa, ka
pedagogi skaidri zina, kur viņi pielietos iegūtās zināšanas. To atzīmē 84% no
visiem aptaujātajiem pedagogiem.
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1.2.

Būt aktīviem un prasmīgiem palīgiem kompetenču pieejas
ieviešanā skolā.

Pamatojoties uz 2019. gada darba plāna 1.2. punktu “Būt aktīviem un
prasmīgiem palīgiem kompetenču pieejas ieviešanā skolā”, kopumā
pedagogiem tika piedāvātas mācības 12 dažādās tēmās, tās ir 64 pedagogu
grupas ar kopējo dalībnieku skaitu 1324.
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sadarbība jomās
jēgpilni uzdevumi jomās
IT prasmes
efektīva stunda jomās
Digitālā caurvija
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5.

attēls. Grupu skaits sadalījumā pa tēmām

Pedagogu sadarbība mācību priekšmetu jomās
2019. gadā tika piedāvātas dažādas profesionālās pilnveides programmas
pedagogiem par skolotāju sadarbību. Tika īstenoti gan kursi, gan metodiskās
dienas, gan izbraukumsemināri par konkrētām tēmām visu mācību jomu
skolotājiem, kas palīdzētu uzlabot savu darbu, skolēnu mācīšanos un sasniegt
skolas izvirzīto mērķi, īstenojot kompetenču pieejas ieviešanu skolās. Skolotāju
sadarbība iespējama dažādos līmeņos, mācības tika piedāvātas par 3
pamattēmām: mācīšanās, sadarbība un refleksija.
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Profesionālās pilnveides programma “Pedagogu sadarbības
organizēšana izglītības iestādē kā organizācijā, kurā mācās” sekmēja
pedagogu izpratni par pārmaiņu ieviešanas nepieciešamību, mācību procesa
organizēšanu, pilnveidoja pedagogu prasmes un izpratni par sadarbību.
Nodarbību laikā gan teorētiski, gan praktiski, diskutējot un strādājot grupu
darbos, pedagogi apguva daudzveidīgus paņēmienus sadarbības prasmes
veicināšanai, plānojot mācību stundas.
Pozitīvu sadarbības pieredzi, ko sniedz citi skolotāji, kopā apgūstot
jaunus mācīšanās paņēmienus un stratēģijas, palīdz pedagogiem kompleksi
pilnveidot profesionālās prasmes. Martā organizētajā metodiskajā dienā
"Pedagogu sadarbība mācību procesa plānošanā, veicinot skolēna
snieguma un spēju individuālu attīstību un izaugsmi", kuras mērķauditorija
bija pamatskolas skolotāju komandas, tika runāts par sadarbības prasmju
veicināšanas būtiskiem aspektiem, darbnīcās pedagogi iepazinās ar Mārupes
vidusskolas, Āgenskalna Valsts ģimnāzijas un Ādažu vidusskolas pieredzi,
diskutēja un praktiski darbojās, aktualizējot šādas tēmas: skolotāju savstarpējās
sadarbības un mācīšanās iespējas un komandas darbs; skolotāju prasmes
organizēt skolēnu sadarbības pilnveidi; kā vienas klases skolotāji varētu strādāt,
lai uzlabotu skolēnu sadarbības prasmes.
Maijā izbraukumseminārā metodiskajā pēcpusdienā “Mārupes
vidusskolas pieredze jaunās mācīšanās pieejas īstenošanā” Mārupes
vidusskolas skolas pedagogi 15 praktiskajās mācīšanās grupās atklāja savu
redzējumu par sasniedzamo rezultātu, caurviju prasmēm, atgriezenisko saikni un
pašvadītu mācīšanos. Metodiskajā pēcpusdienā tika diskutēts par skolēnu
motivāciju un aktīvu iesaisti mācību procesā un skolotāju iesaisti jaunās
mācīšanās pieejas īstenošanā.
Oktobrī tika organizēta metodiskā diena Rīgas Franču licejā par
literatūras mācību jautājumiem, ieviešot kompetencēs balstītu mācīšanos.
Rīgas Franču liceja latviešu valodas un literatūras skolotājas dalījās pieredzē,
kādas pārmaiņas ir ieviestas literatūras mācību satura plānošanā, skolotāju
savstarpējā sadarbībā un stundas struktūrā, ieviešot kompetencēs balstītas
mācības. Pieredzes stāstu pēcpusdienā pedagogi mēģināja noskaidrot literatūras
kā mācību priekšmeta īpašās priekšrocības un iespējas, domājot par jauno
standartu. Tika aktualizēts, cik svarīga ir sadarbība ar citu mācību priekšmetu
kolēģiem. Skolotāji strādāja gan mazās grupiņās, gan noslēgumā notika visa
pasākuma rezumēšana visiem kopā.
Decembrī sākumskolas pedagogiem bija iespēja piedalīties pieredzes
apmaiņas izbraukumseminārā uz Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskolu.
Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola īsteno pamatizglītības un vispārējās
vidējās izglītības mazākumtautību izglītības programmu, tā ir arī pilotskola.
Izbraukumsemināra mērķis bija akcentēt izmaiņas stundas plānošanas formā un
11

veidot izpratni par pašvadītu mācīšanos, tās ieviešanas principiem mācību
procesā. Skola dalījās pieredzē par projekta "Kompetenču pieeja mācību saturā"
ieviešanu sākumskolas posmā, par skolēnu iesaistīšanu vērtēšanā un pašvadītas
mācīšanās sekmēšanā un konkrētiem mācīšanās soļiem, snieguma līmeņa
aprakstiem. Tika piedāvātas atklātās stundas 3. un 4. klasēs.
Skolotāju sadarbībai ir liela nozīme kompetenču pieejas ieviešanai skolā.
Tikai profesionāli sadarbojoties, darot pašam, vērojot otru un par to profesionāli
runājot, skolotājam rodas stabilitāte un pārliecība par savām spējām un
zināšanām. Diemžēl process jaunās pieejas īstenošanā norit lēni, jo skolotājiem
jāmaina izpratne par stundas norisi un savu lomu klasē, jāstrādā ar tematisko
plānojumu un laika plānojumu.

Efektīva stunda mācību jomu un priekšmetu skolotājiem
5. - 9. klašu skolotājiem laika posmā no 2019. gada februāra līdz oktobrim
tika piedāvāta 12 h profesionālās pilnveides programma “Efektīva stunda 5.-9.
klasē”. Tās mērķis bija sagatavot pedagogus pārmaiņām izglītības procesā,
pilnveidojot pedagogu kompetences par efektīvas mācību stundas būtību, tās
vadīšanu un skolēna mācīšanās prasmju attīstīšanu.
Programma tika piedāvāta dažādām pedagogu mērķgrupām: sociālās un
pilsoniskās jomas skolotājiem, matemātikas, dabaszinību, svešvalodu, latviešu
valodas, mūzikas, datorikas, sporta, mājturības un tehnoloģiju skolotājiem, kā
arī dažādu mācību priekšmetu skolotājiem – kopā 15 grupas. Profesionālu
lektoru (I.Veinberga, E.Rozentāle, I.Riemere, J.Ļežaņina, D.Gaigale,
A.Fenhane, I.Godiņa, O.Krūmiņš, I.Narmonta, G.Immere, I.Helviga) vadībā
pedagogi mācījās izvirzīt sasniedzamo rezultātu mācību stundā, iesaistīt
skolēnus plānošanas procesā, izprast dziļās mācīšanās vadīšanu, kā skolēnus
motivēt darbam un kā attīstīt skolēnu mācīšanās stratēģijas, veidot jēgpilnus
uzdevumus, praktiski lietot tos mācību stundā un analizēt tos, kā arī sniegt
jēgpilnu atgriezenisko saiti skolēniem.
Aptaujas anketās kā visnozīmīgākos ieguvumus programmā skolotāji
norādīja:
• skaidra izpratne par rezultatīvas stundas struktūru;
• izpratne, kā realizēt praktiski jaunās kompetenču izglītības
metodes, paņēmienus;
• SR formulēšana un SOLO taksonomijas izpratne;
• metodes atgriezeniskajai saitei;
• bija iespēja izvērtēt savu pedagoģisko darbu, domāt, kā to uzlabot,
pilnveidot.
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Kursu dalībnieki šo programmu ieteica papildināt ar konkrētiem
pieredzes stāstiem, kursu vidusskolai vai konkrētiem mācību priekšmetiem,
video materiālu, atklāto stundu u.c.
Dalībnieki norādīja, ka ļoti patika atmosfēra grupā, kopā ar kolēģiem
strādāja no visas sirds un saņēma e-pastā prezentācijas. Kursu programma bija
vērtīga, informācija noderīga, piemēri izmantojami.
Divas Rīgas skolotāju grupas apguva programmu “Skolēnu
pašizpausmes attīstīšana drāmas/teātra mākslas nodarbībās skolā”,
pateicoties Britu Padomes (British Council) Latvijā atbalstam un lektorei no
Lielbritānijas, aktrisei un drāmas skolotājai Nikijai Smedlejai (Nikky Smedley).
Programma bija paredzēta latviešu valodas un literatūras skolotājiem, bet
pieteicās arī citu mācību priekšmetu skolotāji. Interese bija liela, un diemžēl
visus skolotājus, kuri vēlējās apgūt šo programmu, iekļaut kursu grupā
nevarējām. Nodarbības tika tulkotas latviešu valodā.
Programmas mērķis bija sagatavot skolotājus pārejai uz jauno mācību
saturu un jauna mācību priekšmeta ieviešanu skolā, iepazīstināt ar Lielbritānijas
pieredzi drāmas mācīšanā skolā. Nodarbībās Nikija Smedleja dalījās pieredzē,
kā drāma tiek apgūta Lielbritānijas skolās, minēja piemērus, kā drāmas metodi
izmanto citu mācību priekšmetu stundās. Lektore iepazīstināja, kādas zināšanas
un prasmes tiek attīstītas drāmas stundās, kopā ar skolotājiem praktiski
izmēģināja dažādas metodes un paņēmienus darbam skolā, plānoja nodarbības
un mācījās vērtēt.

6.

attēls. Skolotāju veidotā performance.

Skolotāju atsauksmes par programmu un tās saturu bija ļoti labas:
• burvīga pasniedzēja, profesionāla, kompetenta;
• tas bija veiksmīgs teorijas, pieredzes un praktisko nodarbību
apvienojums;
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• piedāvātie uzdevumi rosināja darboties;
• radās izpratne, ko darīt drāmas nodarbībās, gaidu, kad varēšu
izmēģināt darbā;
• šajos kursos kļuvu pašpārliecinātāka un mācījos uzdrošināties.
Savā darbā skolotāji plānoja uzlabot skolēnu sadarbības prasmes,
bagātināt metodes stundu darbā, uzlabot darba efektivitāti.
Skolotāji vēlējās apgūt padziļinātu programmu, kā arī aicināja rīkot šādus
seminārus biežāk.
2019. gada 2. oktobrī Rīgas matemātikas un informātikas skolotāji devās
pieredzes apmaiņas seminārā uz Vecumnieku vidusskolu. Pedagogi vēroja
un analizēja 3 atklātās stundas: vēsture 6.a klasē, skolotāja Iveta Evarte,
matemātika 7.a klasē, skolotāja Natālija Čudare, latviešu valoda 9.a klasē,
skolotāja Ingrīda Segliņa. Pieredzes apmaiņas darbnīcās pedagogi diskutēja par
pedagogu sadarbību, mācot vienu prasmi vienas klases skolēniem, izzināja
pedagogu mācīšanās un sadarbības grupu pieredzi un efektīvas stundas modeli.
Aptaujas anketās skolotāji novērtēja, ka skolā ir brīnišķīgs kolektīvs,
komanda, patīkama atmosfēra, bija noderīgi ieraudzīt jaunas pieejas, metodes,
skolotāju sadarbības veidus un principus, vērtīga bija stundu vērošana un analīze.
Skolotāji guva pārliecību, ka ejam vienā – pareizā virzienā, pedagogi izmēģinās
plānot sasniedzamo rezultātu kopā ar skolēniem, kā arī sadarboties ar kolēģiem
un plānot mācību saturu kopā.
Pieredzes apmaiņas seminārs sadarbībā ar Vecumnieku vidusskolas
pedagogiem tika īstenots veiksmīgi. Rezultātā tika gūta jauna pieredze, ieteikumi
un idejas turpmākajam darbam, lai veidotu efektīvas mācību stundas.

7.

attēls. Vecumnieku vidusskola

Kopumā piedāvātās aktivitātes tēmā “Efektīva mācību stunda” bija
dažādas: praktiskais darbs grupās, minilekcijas, diskusijas, mācību stundas,
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plānošana, īstenošana, izvērtēšana, pieredzes apmaiņas seminārs ar atklāto
stundu vērošanu un izvērtēšanu, kā arī praktiski tika apgūtas dažādas metodes
drāmas nodarbībām. Profesionālās pilnveides pasākumi tika piedāvāti dažādu
jomu pedagogiem un tika iesaistīti profesionāli lektori.

Produktīvas mācību aktivitātes - jēgpilni uzdevumi
Lai mācību uzdevumi būtu jēgpilni un ar dažādiem
grūtības līmeņiem, kas skolotājiem jāievieš savā ikdienas
darbā, uzsākot strādāt pēc jaunās kompetenču pieejas,
2019. gadā bija viens no Rīgas Izglītības un informatīvi
metodiskā centra galvenajiem uzdevumiem pedagogu
profesionālajā pilnveidē.
Šajā jomā Centrs organizēja un deva iespēju dažādu mācību jomu
skolotājiem piedalīties vairākos pedagogu profesionalitātes paaugstināšanas
pasākumos: kursos, semināros, pieredzes apmaiņas semināros. Kopējais mācību
stundu skaits šādiem pasākumiem sastādīja 95 stundas. Pārsvarā tie bija 12
stundu profesionālās meistarības celšanas kursi. Dažādu formu pasākumos
piedalījās un aktīvi darbojās kopā 203 pamatskolas pedagogi.

70

62

Dalībnieku skaits

60
46

50
37

40

37

30
21
20
10
0
Matemātika

8.

Dabaszinātnes

Māksla

Sociālās zinātnes

Valodas

attēls. Jomu pedagogu dalība dažādos mācību pasākumos par jēgpilnu uzdevumu
veidošanu.

Dabaszinātņu un matemātikas jomas pedagogiem kā prioritārais mērķis
bija izvirzīts dažādu domāšanas līmeņu jēgpilnu uzdevumu veidošana un
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pielietošana ikdienas mācību procesā. Nodarbību laikā tika meklētas atbildes uz
būtiskiem jautājumiem - kādi ir dažādi domāšanas (izziņas) līmeņi mācību darbā
ar skolēniem, kā atpazīt domāšanas līmeņus konkrētos mācību uzdevumu
piemēros un kā veidot pārbaudes darbus skolēniem, iekļaujot tajos visiem
domāšanas līmeņiem atbilstošus mācību uzdevumus.
Valodu un mākslas jomas skolotājiem tika organizētas programmas par
kompleksu uzdevumu veidošanu un SOLO taksonomiju uzdevumu kognitīvā
dziļuma mērīšanai, kuru apguves laikā pedagogi diskutēja par iespējām
pārveidot konkrētus uzdevumus tā, lai nemainītos tajos izmantotās zināšanas, bet
tiktu palielināts kognitīvais potenciāls un atrasti konkrēti paņēmieni uzdevumu
uzlabošanā. Nodarbības vadīja eksperti gan no Skolas 2030, gan arī no
Starpnozaru izglītības inovācijas centra ar plašu un bagātīgu pieredzi, kā arī
pilotskolu skolotāji- praktiķi. Kā labi zināms, ja skolotājiem nodarbību laikā ir
pašiem aktīvi jāiesaistās darbībās, ne tikai jāklausās, apgūtais kursos jāizmēģina
savā praksē, lai nākošajā kopējā tikšanās reizē par to apspriestu, diskutētu un
analizētu, tad ir arī tādi skolotāji, kuri būs neapmierināti, meklēs attaisnojumus
savām negācijām un mācību programmu, lektora darbu vērtēs ne visai atzinīgi.
Pretstatā iepriekš teiktajam ir skolotāji, kuri savukārt atzīmē, ka “novērtēju
lektora darbu, kurš ir gatavs doties skolotāju auditorijas priekšā un runāt tieši ar
šiem klausītājiem, zinot to, cik daudz neapmierinātības, nezināmā, maināmā ir
izglītības jomā, skaidri redzot, ka ne vienmēr lielākā daļa auditorijas vēlas
uzņemties atbildību savā ikdienā ko pamainīt”.
Vēstures un sociālo zinību skolotāji pilnveidoja prasmes plānot
mērķtiecīgus uz skolēna sasniedzamo rezultātu vērstus mācību uzdevumus un
izstrādāja to vērtēšanas kritērijus. Katrs kursu dalībnieks izplānoja, īstenoja un
analizēja vienu kompleksu mācību uzdevums. Bez tam tika analizēti pieejamie
brīvpieejas IKT rīki un to izmantošanas iespējas mācību uzdevumu
sagatavošanā.
Mākslas jomas skolotāji apguva zināšanas par SKOLA2030 darba idejām
mācību jomā “Kultūras izpratne un pašizpausme mākslā”. Analizēja un praktiski
aprobēja izstrādāto dokumentu saturu mācību jomā kopumā. Skolotāji mācījās
veidot uzdevumus un to vērtēšanas principus vizuālajā mākslā. Akcents tika likts
uz teorētiska un praktiska vizuālizpratnes kā kompetences pilnveidi pilsētvidē
un muzejā. Kā galvenos ieguvumus skolotāji atzīmēja: teorija un prakse ideālā
saskaņā, jaunos uzdevumus, kurus varu pielietot mācību procesā. Papildus būtu
nepieciešams izstrādāt uzdevumus ar vairākām tehnikām konkrētām klašu
grupām.
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Caurviju prasmju attīstīšana 5.-9. klašu skolotājiem
Lai īstenotu vienu no RIIMC izvirzītajiem stratēģiskajiem mērķiem - būt
aktīviem un prasmīgiem palīgiem kompetenču pieejas ieviešanā skolā 1.-9. klašu
pedagogiem, 2019. gadā tika plānots sniegt atbalstu 5.-9. klašu pedagogiem ar
uzsvaru uz caurviju prasmju attīstīšanu darbā ar pamatskolas skolēniem. Šajā
jomā tika izstrādātas 7 mācību programmas (plānots bija izveidot 6
programmas). Papildus tika piedāvāta programma pedagogiem par sadarbības
veicināšanu sākumskolā.
Sadarbības veicināšana
Tika izstrādāta profesionālās kompetences pilnveides programma, kuras
mērķgrupa bija 5.-9. klašu skolotāji “Skolēnu sadarbības prasmju attīstīšana
pamatskolā”. Diemžēl kursa programmu apguva tikai 29 pedagogi.
Programmas mērķis bija pilnveidot pedagogu izpratni par skolēnu sadarbības
prasmju attīstīšanu pamatskolā un modelēt to apguvi. Nodarbību laikā pedagogi,
diskutējot un strādājot grupās, apguva daudzveidīgus sadarbības paņēmienus.
Vēl joprojām daudzās mācību stundās ir novērojams, ka skolotājs nodod
skolēniem "gatavas" zināšanas un pēc tam pārbauda, vai skolēni ir iemācījušies,
kas pedagoga izpratnē ir iegaumēšana, skolēnam mācīties padziļināti mūsdienās.
Skolotāji vēl nav gatavi strādāt un pieņemt jaunas zināšanas kompetenču pieejā,
vai vienkārši uzskata, ka tam vēl ir laiks.

Jaunrade un uzņēmējspējas
Lai padziļinātu izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju
jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazītos ar caurviju prasmes “Jaunrade un
uzņēmējspēja” veidošanas un attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos,
piedāvājām 5.-9. klašu skolotājiem 8h profesionālās pilnveides programmu
lektores Rasas Dirvēnas vadībā. Kopā tika nokomplektētas 3 grupas. Skolotāji
mācījās dažādas metodes un stratēģijas, kā veidot un attīstīt skolēniem prasmes:
Kā veicināt skolēniem jaunu zināšanu konstruēšanu un to pielietošanu dažādos
kontekstos? Kā veidot stratēģisku problēmu risināšanas pieeju? Kā risinājumus
ieviest reālajā dzīvē? Kā veidot mācību situācijas, kuras veicinātu uzņemties
iniciatīvu un līderību? Pedagogi praktiski veidoja uzdevumus, tos praktizēja
stundās, analizēja veiksmes un pilnveidoja. Programmas ietvaros pedagogi guva
ierosmi un idejas savam darbam un dalījās savā pieredzē.
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Kā nozīmīgākos ieguvumus anketās dalībnieki norādīja, ka vērtīgs bija
metožu piedāvājums, iespēja vērot filmēto materiālu, pārrunāt redzēto un
analizēt mācību procesa gaitu, iespēju dzirdēt dalībnieku viedokli un pieredzi.
Dalībnieki aizdomājās par to, kā savās mācību stundās veicināt skolēnu
radošumu. Lektori dalībnieki vērtē kā izcilu personību ar lielu pieredzi, kura
vadīja jēgpilnas nodarbības.

Pilsoniskā līdzdalība
Tika sagatavota un īstenota 8h profesionālās kompetences pilnveides
programma “Pilsoniskās līdzdalības prasmju attīstība mācību procesā” , lai
veidotu izpratni par aktīvu pilsonisko līdzdalību kā būtisku demokrātijas
priekšnosacījumu. Nodarbībās pedagogi ieguva idejas jauniešu jēgpilnas
pilsoniskās līdzdalības praktizēšanai, izstrādāja un prezentēja savus veiksmīgas
līdzdalības veidošanas piemērus.
Pedagogu interese par programmu bija zema. Tam par iemeslu varētu būt
tas, ka skolotāji vēl nav gatavi pieņemt jaunas zināšanas kompetenču pieejā, vai
vienkārši uzskata, ka tam vēl ir laiks. Tika nokomplektētas tikai 3 grupas un
izglītoti 51 pedagogs. Grupu nodarbības vadīja lektore Jolanta Lankovska, ar
kuru izveidojās veiksmīga sadarbība, par ko liecināja dalībnieku pozitīvās
atsauksmes aptaujas anketās. Mācību process tika plānots tā, lai pēc pirmās
dienas mācībām varētu veikt mājas darbu - savu veiksmīgas pilsoniskās
līdzdalības pieredzes veidošanas piemēru. Pedagogi dalījās pieredzē, izvērtēja
savu un kolēģu darbu, guva jaunas idejas.
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Apkopojot un izanalizējot anketas, secināts, ka lektores darbs atzīts kā ļoti
kvalitatīvi un profesionāli veikts, nodrošinot gan teorētisko ieskatu katrā tēmā,
gan arī veicot grupu darbu, dažādas aktivitātes, diskusijas, situāciju izspēles.
Kā galvenie ieguvumi pēc kursiem tiek minēti: lielāka izpratne par tēmu; testi,
erudītspēles, prezentācijas; prakses piemēri; praktiski padomi; materiālu
daudzveidība

Pašvadīta mācīšanās
Programmas “Skolēna pašvadīta mācīšanās pamatskolā” mērķis bija
iepazīties ar mācīšanās iedziļinoties pazīmēm, to sasaisti ar jauno uz
kompetencēm virzīto mācību saturu, gūt izpratni par skolēna pašvadītu
mācīšanos, aktualizējot daudzveidīgu un mūsdienīgu metodisko paņēmienu
izmantošanu mācību procesā. Pedagogi analizēja video stundu fragmentus, lai
pilnveidotu savu pedagoģisko meistarību, kā arī plānoja savās mācību stundās
skolēnu pašvadītu mācīšanos.
Programmu pieteicās apgūt Rīgas skolu komandas 2-4 pedagogu un
administrācijas sastāva un tika noorganizētas 5 kursu grupas no 2019.gada
februāra līdz oktobrim.
Nodarbības vadīja Ilze Gaile, LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra
lektore. Kopumā programma un lektora darbs tika novērtēts kā labs un ļoti labs.
Anketās pedagogi rakstīja, ka sapratuši, kā sākt plānot mācību procesu, lai
attīstītu skolēnu pašvadītu mācīšanos.
Pedagogiem, kuri apguva šo programmu, tika piedāvāta iespēja doties
izbraukuma seminārā uz Valmieras Valsts ģimnāziju, kas ir projekta
Skola2030 dalībniece. Sadarbībā ar ģimnāzijas administrāciju tika noorganizēts
seminārs “Skolēna pašvadīta mācīšanās praksē”. Pedagogi piedalījās nodarbībā
“Caurviju prasmes, pašvadītās mācīšanās attīstīšana. Valmieras Valsts
ģimnāzijas pieredze”, kur pieredzē dalījās ģimnāzija administrācija un metodiķi.
Rīgas skolotājiem bija iespēja apmeklēt atklātās stundas ķīmijā, latviešu valodā,
matemātikā un vērot, kā stundu darbā praksē tiek īstenota skolēnu pašvadīta
mācīšanās. Pēc atklāto stundu apmeklējuma skolotāji sniedza atgriezenisko saiti
par redzēto stundā un tad piedalījās 2 nodarbībās par mācību stundu plānošanu,
attīstot skolēna pašvadītu mācīšanos un par atgriezeniskās saites nodrošināšanu,
skolēna pašvērtējumu. Noslēgumā ģimnāzijas vadība pastāstīja par ģimnāzijas
attīstības vīziju un tālāku kompetencēs balstīta mācību procesa ieviešanu.
Izbraukuma semināra dalībnieki viesošanos ģimnāzijā raksturoja kā ļoti vērtīgu,
atbalstošu, pieredzi sniedzošu, lietderīgu, izglītojošu. Anketās pedagogi rakstīja,
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ka guvuši jaunas idejas darbam; kaut nelielu izpratni par pilotskolu darbību;
atklātu sarunu ar pedagogiem, kuri piedalās pilotprojektā; pārliecību par to, ko
dara; labus izdales materiālus; noderīgas idejas, ko noteikti ieviesīs savā darbā;
idejas, kā padarīt savu stundu interesantāku, jēgpilnāku, savādāku.

Mācības par to, kā organizēt un vadīt skolēnu pašvadītu mācīšanos,
piedāvājām arī sākumskolas un sporta skolotājiem.

Kritiskā domāšana

Kritiskā domāšana ir viena no caurviju prasmēm, kas veido pilnveidoto
mācību saturu un pieeju kompetenču pieejas ieviešanā izglītībā. Kritiskās
domāšanas prasmes vijas cauri visām jomām un mācību priekšmetiem, un tās
netiek mācītas atrauti no kopējā mācību satura. Lai gan līdz šim arī kritiskā
domāšana ir bijusi noteikta kā svarīga mācību satura apguvē, bet būtiski ir tas,
lai šīs prasmes tiek mērķtiecīgi izmantotas ikdienas uzdevumos, lietotas,
trenētas un attīstītas.
Lai gan gada sākumā tika plānotas organizēt 8 pedagogu grupas, taču reāli
izdarot grozījumus darba plānā, tika noorganizētas 5 (viena no tām –
sākumskolas pedagogiem) pedagogu grupas ar 12 stundu programmu, kurās
iesaistījās 109 pedagogi. Sākotnējā prognoze par pieprasījumu pēc šādiem
kursiem gada laikā mainījās. Bija problēmas ar grupu nokomplektēšanu, jo bija
maza atsaucība no pedagogu puses. Tomēr dažādiem mācību priekšmetu
pedagogiem tika dota iespēja apgūt programmu par kritiskās domāšanas pieejas
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un problēmrisināšanas prasmju attīstīšanu un to izmantošanas iespējām mācību
procesā pamatskolas posmā. Veidojot dažādas situācijas un tām atbilstošus
uzdevumus, pedagogi mācījās, kādas īpatnības jāņem vērā, pašiem gatavojot
savus kritiskās domāšanas un problēmrisināšanas uzdevumus, un kā tos
pielietot mācību darba dažādošanai. Pedagogi secināja, ka, lai mācītu kritisko
domāšanu, saturam ir jābūt tādam, kas rosina skolēnus domāt.
Kā nodarbības vadītāji tika uzaicināti gan skolotāji-praktiķi, gan arī Skola
2030 eksperti. Pēc kursu dalībnieku vērtējumiem varēja spriest, ka lektori
izmantojuši dažādas pieejas. Vienā gadījumā tā bija gan pedagogu teorētiskās
bāzes zināšanu papildināšana par kritisko domāšanu, gan praktisku uzdevumu
analizēšana. Skola2030 eksperte, kas vadīja nodarbības, savukārt, izmantoja
mācību situācijas, kas liek padziļināti domāt, un, lai to izpildītu, ir nepieciešams
mērķtiecīgi analizēt, vērtēt, pretnostatīt izpētīto un izdarīt secinājumus. Pedagogi
par vērtīgāko, ko var izmantot paši savā darbā, atzina tieši šo otro pieeju, kur,
kombinējot dažādu informāciju, ilustrējot pretrunas un kopīgo, tiek radīta sava
interpretācija.
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attēls. Pedagogu pilnveides programmas “Kritiskās domāšanas
problēmrisināšanas prasmju attīstīšana skolēniem” izvērtējums
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Kā redzams zīmējumā, iepriecina tas, ka dalībnieki pilnīgi piekrīt
apgalvojumam, ka nodarbību vadītājs ir ņēmis vērā katra pedagoga mācību
vajadzības un iepriekšējo pieredzi un izmantotās darba metodes ir
nodrošinājušas izvirzīto mērķu sasniegšanu. 10% dalībnieku šķitis, ka tomēr
aktivitātēm atvēlētais laiks ir bijis nepietiekams. 75% no aptaujātajiem piekrīt
apgalvojumam, ka viņi skaidri zina, kur un kā pielietot iegūtās zināšanas un
prasmes turpmākajā darbā.

Digitālā caurvija
Lai padziļinātu izpratni par jauno mācību saturu, caurviju prasmju
jēdzienu un nozīmi, kā arī iepazītos ar caurviju prasmes “Digitālā caurvija”
veidošanas un attīstīšanas veidiem un iespējām skolēnos, 1.-9. klašu skolotājiem
piedāvājām 8h profesionālās pilnveides programmu lektores Ingas Kauškales
vadībā. Kopā 2019. gadā darbs tika novadīts 7 grupām, pēc kurām vēl joprojām
ir dzirdamas labas atsauksmes un lektori bieži vien aicina novadīt kādu
nodarbību arī izglītības iestādes.
Pirms katras grupas dalībniekiem tika nosūtīta elektroniska anketa
iepriekšējo zināšanu un prasmju diagnosticēšanai, kā arī sasniedzamā rezultāta
plānošanai. Vienmēr svarīgi ir zināt, ko no kursiem sagaida paši dalībnieki, jo
sākotnēji viņi var iepazīties ar anotāciju un kursu programmas nosaukumu.
Šogad tāpēc arī šķita svarīgāk iepazīstināt ar to mērķauditoriju, kura uz
nodarbībām nāk un cik tā ir sagatavota.
Šo elektronisko anketu pirms kursu norises aizpildījuši 106 potenciālie
dalībnieki. Uz jautājumu, vai kursu dalībnieki ir 1.-6.klašu pedagogi, atbildes
lielākoties ir apstiprinošas (79), bet ir arī piedalījušies 7.-9.klašu pedagogi (27).
Vienas šādas elektroniskās anketas paraugs ir pieejams šeit:
https://ej.uz/6vur
Jautājumi/ apgalvojumi no anketas ir šādi:
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Uz apgalvojumu: “Esmu gatavs nodarbībās darboties praktiski pie
datora”, pilnīgi visi atbild ar “esmu”.
“Kursu ietvaros būs nepieciešams viedtālrunis vai planšete, kuru var
sasaistīt ar datoru wifi tīklā un/vai ar vada palīdzību. Vai Jums ir kāda no
minētajām ierīcēm?” Lielākā daļa dalībnieku atbild ar apstiprinošu atbildi. Tie,
kuriem kāda no ierīcēm nebija pieejama, saņēma lektores sagatavotās papildus
ierīces – planšetes.

“Programmas mērķis ir veidot izpratni par tehnoloģiju izmantošanas lomu
skolēnu lietpratības pilnveidē atbilstoši jaunākajām izglītības nostādnēm”, uz ko
visi atbild apstiprinoši ar “piekrītu”.
“Es zinu, kas ir kompetenču pieeja izglītībā un digitālā caurvija.”

Nedaudz dīvaini, ka tomēr vēl kāds skolotājs īsti nezināja, kas ir
kompetenču pieeja, lai arī tika daudz par to ir informācijas gan internetā, gan
metodiskajos pasākumos. Tādejādi var secināt, ka uz šiem kursiem nākuši arī
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tādi pedagogi, kuri iepriekš nebija neko lasījuši vai arī apmeklējuši kādus
profesionālās pilnveides pasākumus.
Uz apgalvojumu “Man ir viedoklis, ar kuru es varēšu piedalīties diskusijās
par jauno pieeju izglītībā”, atbildes ir vienlīdz sadalījušās gan pozitīvas, gan
neapstiprinošas.

Apgalvojums: “Man ir labas datorprasmes.” Vairāk uz digitālās caurvijas
kursiem ir nākuši tādi skolotāji, kuri apzinās, ka viņiem ir labas datorprasmes.

Uz apgalvojumu “Datorprogrammu (word, excel, powerpoint)
izmantošana, e-pasta izmantošana prasmju un kompetenču atspoguļošana
ikdienas darbā e-klasē, pārbaudes darbu rezultātu atspoguļošana e-klasē un
analīze man jau ir pazīstama,” 99 atbild apstiprinoši, tikai 7 nē.
Uz jautājumu “Ko es ikdienā lietoju”, atbildēs redzams, ka skolās vairāk
lietota tiek e-klase (92). Mykoob izmanto tikai retais (14).
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Kurus no minētajiem digitālajiem rīkiem es vēlētos iemācīties kursos
lietot/pielietot/izmantot?
Lektore darbojās ar entuziasmu, sagatavoja vairākus izdales materiālus, kuri uz
nodarbībām tika vienmēr sakopēti. Dalībnieki izteikušies, ka materiāli ir ļoti
noderīgi.
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Vidēji
katrā
grupā
piedalījās 12 dalībnieki.
Kā praktisko darbu visi
iesniedza paši savu savā
mācību
priekšmetā
sagatavotu Google aptauju
par kādu no skolas darbā
nepieciešamu vai aktuālu
tēmu. Noslēdzošās anketas
rezultāti par atgriezenisko
saiti liek saprast, ka lektore
ir darījusi visu, lai
programmā
paredzēto
paveiktu kvalitatīvi.
Nodarbībām izvirzītie mērķi ir sasniegti, jo 97 – 98% ir ļoti labs radītājs.
Te dažas no dalībnieku atbildēm:

Laika gan varēja būt vairāk, jo viss notika diezgan steidzīgi. Taču kopumā- ļoti labi!
Pietiekami, kompakti
Optimāls laika plānojums.
Aplikācijas ir interesantas un dažādos manas mācību stundas. Bija laba iespēja tās
iemācīties pielietot un izmēģināt
Laiks aktivitātēm bija pietiekams.
Ļoti noderīgs kurss. Liels paldies par sniegtajām zināšanām.
Bija interesanti un lietderīgi pildīt dažādus praktiskus uzdevumus, izmēģinot jaunās
tehnoloģijas darbībā.
Vajadzētu ilgāk.
Varētu vairāk stundu, lai vēl apgūtu digitālās iespējas
TIKA ŅEMTAS VĒRĀ VISU SKOLOTĀJU DATORPRASMES.
Reizēm bija par ātru, nevarēju paspēt. Kopumā jau labi.
Visu sapratu un izmantošu.
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Viss labi, bet visam vajag laiku, lai apgūtu jauno.
Varētu būt garāks kursu laiks
Vēl kursu stundas
Tā kā prasmes lietot datoru, viedierīces bija ļoti atšķirīgas, tad nodarbību temps man
brīžam bija par ātru
Viss ir ļoti saprotami paskaidrots, laiks ir pietiekošs.
Interesanti, noderīgi
Viss bija atbilstoši manām spējām un prasmēm.
Spēju iepazīties un izpildīt uzdevumus.
Liels paldies lektorei!
Lektore sniedza ieskatu dažādām lietotnēm.
Pilnīgi pietiekams.
Milzīgs PALDIES!
Manas datorprasmes ir pietiekamas, lai varētu iekļauties laikā
Spēju pildīt uzdevumus, pārdomāta, aktīva programma
Visu paspēju, temps labs
Ļoti noderīgas mācībās. Noteikti pielietošu stundās.
Bija diezgan lēns temps, kādā apguvām visas programmas un rīkus. Bet pārējais viss
bija izcili! :)
Labi sagatavotas nodarbības
Komentāru nav
Aktīva, pārdomāta programma. Dod iespēju iedziļināties tēmā.
Kurss bija lietderīgs

1.3.

Būt vadošajam un klientu primāri izvēlētajam mācību
piedāvātājam.

2019. gadā RIIMC piedāvātajās mācībās iesaistīto dalībnieku skaits ir
10 421.
Kā redzam 10. attēlā, tad 2018. gadā klientu skaits bijis nedaudz lielāks.
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10. attēls. Mācību dalībnieks skaits 2018. un 2019. gadā.
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Izvērtējot situāciju, varam secināt, ka mācībās iesaistīto dalībnieku skaita
samazinājums vērojams tieši pedagogu vidū, un, mūsuprāt, viens no pamata
iemesliem varētu būt izglītības reforma, kuras īstenošanai valsts plānojusi
aktīvu pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju sagatavošanu, piedāvājot
plašas mācību programmas.
2019. gada janvārī un decembrī tika sagatavots un izsūtīts uz visām
Latvijas pašvaldībām RIIMC mācību piedāvājums izglītības iestāžu
pedagogiem. Kopumā pedagogu izvēlei tika piedāvātas 26 aktuālas
profesionālo kompetenču pilnveides izglītības programmas.
_att. redzam, ka Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru kā mācību
pakalpojuma sagatavotāju atbilstoši iestādes pedagogu profesionālajām
vajadzībām un nodrošinātāju 2019. gadā izvēlējās 3 Latvijas izglītības
iestādes: Kalnsētas speciālā internātpamatskola, Saldus novads un
Aizkraukles pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”. Rīgā 6 izglītības iestādes
izvēlējās kopumā 12 mācību programmas, trīs no skolām gada laikā lūdza
nodrošināt mācības 2 programmās.

7

Mācību pakalpojumu saņēmušo izglītības
iestāžu skaits
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256 dalībnieki

3
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58 dalībnieki

0

Latvijas pašvaldību izglītības iestādes

Rīgas izglītības iestādes

11. attēls. Izglītības iestāžu skaits, kurām nodrošināti mācību pakalpojumi pēc
individuāla pasūtījuma
Lai vēl sekmīgāk iepazīstinātu Latvijas pirmsskolu un skolu izglītības
darbiniekus ar RIIMC darbu, sagatavojām mācību piedāvājumu, aicinot
interesentus uz nodarbībām Rīgā.
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Citu Latvijas pašvaldību izglītības darbinieki
Palīdzība bērniem ar uzvedības traucējumiem
vispārizglītojošā pii
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Skolotāju palīgu pedagoģiskās kompetences
mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā

25

Skolotāju palīgu pedagoģiskās kompetences
mācību un audzināšanas darbā pirmsskolā

23

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizszrdzības
jomā psihologiem B daļa

18

Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības
jomā psihologiem (B)
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12. attēls. Piedāvātās mācību programmas citu pašvaldību izglītības
darbiniekiem un absolventu skaits.
No diagrammām mēs varam secināt, ka 2019. gadā RIIMC mācību
pakalpojumus primāri izvēlējušās tās mācību iestādes, kas atrodas Rīgā. Tas,
mūsuprāt, izskaidrojams ar to, ka ģeogrāfiski atrodamies Rīgā, tāpēc vairāk esam
atpazīstami Rīgas izglītības iestādēm. Pēc telefonsarunām ar citu Latvijas
pašvaldību izglītības speciālistiem noprotam, ka pastāv bažas, ka attālums līdz
pakalpojuma saņēmējam var ievērojami sadārdzināt pakalpojuma cenu. Tāpēc
gan pedagogi, gan citi izglītības darbinieki labprātāk izvēlas mērot ceļu uz Rīgu.
Ar savu sasniegto rezultātu 2019. gadā – piesaistīt jaunus klientus no
citām Latvijas pašvaldībām - esam daļēji apmierināti. Lai arī statistika rāda, ka
skaitliskie rezultāti ir sasniegti, kā bija ieplānots, saprotam, ka vēl ir uz ko
tiekties, lai sauktos par vienu no vadošajiem mācību centriem. Taču kopumā
mūsu popularitāte, atpazīstamība un uzticamība kā pakalpojuma nodrošinātājiem
arvien pieaug.
2020. gadā plānojam sagatavot jaunu un aktuālu mācību piedāvājumu, lai
pedagogi un citi izglītības darbinieki saņemtu mūsdienīgu profesionālo
pilnveidi.
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2. Projektu īstenošana
2.1. Lasītprasmes izkopšana visu vecumu posmu skolēniem visos
mācību priekšmetos.
2018./2019.mcību gadā tika nokomplektētas 2 jaunas mācību grupas
lasītprasmes metodikas (VIMALA) apguvei. Šo programmu piedāvājam
skolotājiem jau trešo gadu pēc kārtas, jo apgūstamā lasītprasmes metodika ir
pierādījusi savu efektivitāti. Skolotāji pirms un pēc metodikas ieviešanas praksē
veica skolēnu lasītprasmes līmeņa rādītāju mērīšanu. Skolēnu lasītprasmes un
tekstpratības līmenis bija uzlabojies katram skolēnam atkarībā no individuālām
spējām un līmeņa.
Mūsdienu skolēniem ir grūti ilgstoši koncentrēt uzmanību, iedziļināties
tekstā, saprast un pārdomāt izlasīto. Lasītprasmes problēmas izpaužas pārbaudes
darbu uzdevumu izpildē un mācību sasniegumos. Programma piedāvā apgūt un
ieviest metodiku, kura palīdzētu atrisināt šīs problēmas.
Programma ilga visu mācību gadu, jo skolotāji pulcējās uz nodarbībām
Kaņiera ielā, kuru laikā apguva metodiku, tad devās uz skolām un izmēģināja
praktiskā darbā. 2018./2019.m.g. 15 Rīgas vispārizglītojošo skolu komandas
apguva lasītprasmes metodiku. 10 no šīm izglītības iestādēm ir skolas, kas īsteno
mazākumtautību izglītības programmu, 5 – latviešu mācībvalodas skolas. Skolu
komandās bija latviešu valodas, literatūras, krievu valodas un literatūras,
dabaszinību, ģeogrāfijas, vēstures un citu mācību priekšmetu skolotāji.
Kopskaitā – 60 pedagogi.
Izvērtējot iepriekšējā mācību gada laikā gūto pieredzi, pagarinājām
metodikas aprobācijas laiku skolā. Katras aktivitātes ieviešanai un
nostiprināšanai tika dotas 3-4 nedēļas, jo skolēniem bija jāpierod pie kooperatīvā
darba formām, tās jānostiprina.
Nodarbības vadīja un pedagogus konsultēja: Aija Kalve, LU; Ieva
Margeviča –Grīnberga, LU, Jana Bistere, Rīgas 41.vidusskola.
Nodarbības ieplānotas visa 2019./2020.mācību gada garumā:
2018.g.
1.nodarbība.
Septembris Jēgpilnas lasītprasmes attīstīšana, pielietojot vienaudžu
mācīšanas metodiku (VIMALA) un attīstot skolēnu pašizziņu un
pašvadītu mācību procesu.
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2.nodarbība.
Skolēnu sagatavošana un lasītprasmes līmeņa testēšana
VIMALAS metodikas ieviešanai. Testēšanas noteikumi un
dalīšana mācību darbam pāros.
Praktiskais darbs. Kursu dalībnieki izvēlas klasi metodikas
aprobācijai, testē skolēnus.
Novembris 3.nodarbība.
Skolēnu testēšanas rezultāti. Aktivitātes “Lasīšana pārī”’ apguve
un īstenošana.
Praktiskais darbs. Kursu dalībnieki izmēģina un nostiprina
aktivitāti “Lasīšana pārī” izvēlētajā klašu grupā.
2019.g.
4.nodarbība.
Janvāris
Aktivitātes “Atstāstīšana”’ metodikas noteikumu ievērošana un
īstenošana.
Praktiskais darbs. Kursu dalībnieki izmēģina un nostiprina
aktivitāti “Atstāstīšana” izvēlētajā klašu grupā.
Februāris
5.nodarbība.
Aktivitātes “Rezumēšana” īstenošanas noteikumi un būtība.
Praktiskais darbs. Kursu dalībnieki izmēģina un nostiprina
aktivitāti “Rezumēšana” izvēlētajā klašu grupā.
Marts
6.nodarbība.
Aktivitātes “Prognozēšana” īstenošanas nosacījumi, tekstu izvēle
un mērķtiecīga pielietošana, metodisko ieteikumu ievērošana.
Praktiskais darbs. Kursu dalībnieki izmēģina un nostiprina
aktivitāti “Prognozēšana” izvēlētajā klašu grupā.
Skolēnu testēšana lasītprasmes līmeņa novērtēšanai.
Aprīlis
7.nodarbība.
Apgūtās metodikas izvērtējums. Skolēnu lasītprasmes līmeņa
salīdzināšana pirms metodikas ieviešanas un pēc tās
pielietošanas mācību darbā.
Oktobris

Programmu apguva un apliecības saņēma 45 skolotāji no 60. Iemesli
programmas pārtraukšanai bija dažādi: gan personiski - veselības problēmu dēļ,
gan slodzes dēļ – bija pašiem jāmeklē un jāpiemēro teksti savas klases
vajadzībām katrai mācību nodarbībai, katru stundu vajadzēja veikt aktivitātes.
Bija skolotāji, kuri negribēja mainīt savu mācīšanas stilu – ir vieglāk stāvēt
klases priekšā un vadīt stundu, nevis organizēt aktivitātes skolēniem. Tika minēti
arī formāli iemesli – “nespēju izņemt stundas vielu”. Šajā grupā bija jūtams, ka
skolu administrācija bija norīkojusi uz kursu programmas apguvi skolotājus, kuri
nebija ieinteresēti savas mācīšanas pieejas maiņai. Rīgas 95.vidusskolas
administrācija bija pieteikusi mājmācības skolotājus, kuri šo metodiku nevarēja
pielietot.
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Programma parādīja to, cik skolotāji ir gatavi apgūt programmu un ieviest
metodiku, kurai būtu ietekme uz skolēnu mācību rezultātu. Šim izaicinājumam
bija gatavi 45 pedagogi jeb 75% no kursu programmas dalībniekiem.
Kopumā programmu novērtēja kā ļoti noderīgu un rezultatīvu. Pedagogi
bija priecīgi par skolēnu lasītprasmes un tekstpratības līmeņa uzlabojumiem.

13. attēls. Rīgas 34.vidusskolas 4.klases skolēnu testēšanas rezultāti

Pedagogi uzsvēra, uzlabojusies skolēnu lasītprasme, dažādu grūtību tekstu
uztvere, skolēni iedziļinās tekstā, prot noteikt cēloņus un sakarības, salīdzināt.
Lasa, ievērojot pieturzīmes. Skolēni ir bagātinājuši vārdu krājumu. Mainījusies
skolēnu attieksmi pret lasīšanas procesu. Skolēni sāka pievērsties lasīšanai ārpus
nodarbībām.

2.2. Efektīva mācību stunda latviešu valodā.
No 2018. gada septembra līdz 2019. gada jūnijam RIIMC organizēja
projektu “Efektīva mācību stunda latviešu valodā”. Projekta mērķis bija
sagatavot pedagogus, kas īsteno mazākumtautības izglītības programmas, vadīt
mācību stundas latviešu valodā, lai īstenotu kompetencēs balstītu mācību
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procesu un attīstītu skolēnu patstāvīgu mācīšanos. Centra nodoms bija iedrošināt
pedagogus runāt latviešu valodā, sniegt metodisku un psiholoģiski pozitīvu
atbalstu. Projektā dalībnieki pārstāvēja 31 Rīgas vispārizglītojošo skolu šādos
mācību priekšmetos: matemātika, ekonomika, informātika, ķīmija, ģeogrāfija,
vēsture, bioloģija un fizika. Projektu uzsāka 80 pedagogi un pabeidza 54
pedagogi (skat. diagrammu zemāk dalībnieku skaits mācību priekšmetos).
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14. attēls. Dalībnieku skaits mācību priekšmetos.

Iemesli, kāpēc 26 pedagogi nepabeidza projektu ir sekojoši: noslogotība
pamatdarbā, nepietiekamas latviešu valodu zināšanas, paralēli citi saistoši
pasākumi un projekti, nevēlēšanās un neieinteresētība.
Nodarbības vadīja eksperti – mazākumtautību skolotāji, kuri jau māca
priekšmetus latviešu valodā. RIIMC sadarbībā ar ekspertiem izveidoja projekta
programmu 40 ak/h apjomā. Programmas galvenais uzdevums bija attīstīt
pedagogu kompetenci produktīvas un jēgpilnas mācību stundas norisei un
vadīšanai latviešu valodā. Apgūstamās tēmas programmā bija mācību stundu
plānošana, mācību stundu pamatelementi un skolēnu aktivitātes mācību stundā,
jēgpilni uzdevumi un to sasaiste ar reālo dzīvi, atgriezeniskā saite un sadarbība,
skolēnu snieguma vērtēšana, vērtēšanas formas, vērtēšanas kritēriju izstrāde un
pārbaudes darbi. Tika novadītas 13 klātienes nodarbības katrā priekšmeta grupā
visa projekta laikā. Katrai nodarbībai bija ieplānots konkrēts saturs un praktiskās
aktivitātes, kuras skolotāji gatavoja gan eksperta vadībā, gan patstāvīgi – savās
darba vietās ar saviem skolēniem. Nodarbībās analizēja veiksmes, uzlabojumus
un dalījās ar materiāliem. Tika izveidots īpašs “google mākonis”, kur dalībnieki
varēja dalīties ar saviem mācību stundu materiāliem. “Google mākonis” tika
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izmantots ļoti reti, izņemot IT priekšmeta skolotājus. Iemesls tam bija, ka
pamatdarbā šādu pieeju neizmanto un skolotājiem tas radīja apgrūtinājumu.
Skolotāji labprātāk apmainījās ar idejām, materiāliem klātienes nodarbībās.
Programmas noslēgumā dalībnieki praktiski modelēja mācību stundas savai
priekšmeta grupai un vadīja mācību stundas savās skolās - klasēs, kā arī analizēja
tās ar ekspertu, skolu direktora vietnieku un projekta vadītājiem.
Projektā tika iesaistīti dalībnieku skolu direktoru vietnieki, kas atbalstīja
un sekoja līdzi savu skolotāju veikumam projektā. Pirms dalībnieku atklātajām
stundām pavasarī tika organizēts seminārs “Atgriezeniskā saite – kā pareizi to
sniegt skolotājam?” lektora Ulda Dzērves, Latvijas Universitātes Starpnozaru
izglītības inovāciju centra eksperta vadībā. Semināra mērķis bija palīdzēt
direktoru vietniekiem kvalitāti novērtēt savu skolotāju mācību stundas un sniegt
jēgpilnu atgriezenisko saiti, kas uzlabotu skolotāju darbu un sniegtu atbildes uz
jautājumiem: kas izdodas? kas vēl nē? ko un kā darīt tālāk? kur skolotāji atrodas
un kādas ir tālākas veicamās darbības, lai skolēni sasniegtu augstākus rezultātus.
Atklāto stundu novērtējums kopumā bija labs, lai gan mūsdienās skolotāji
ir ar ļoti dažādām zināšanām, domāšanu un uztveri par efektīvu mācību stundu,
prasmēm un iemaņām. Projektā piedalījās “spēcīgi” skolotāji – profesionāļi , gan
“vāji” skolotāji, kuru darbības un domāšanu nav iespējams mainīt.
Projekta laikā tika piesaistīs vieslektors Pāvels Pestovs- Skola 2030
eksperts, kas informatīvā seminārā “Skolotāju loma mācību pieejas maiņā”
skolotājiem izstāstīja, kādas ir izmaiņas jaunajā mācību priekšmetu standartā un
atbildēja uz interesējošiem jautājumiem.
Projekta veiksmes: 1) skolotāji tika sadalīti pa nelielām mācību
priekšmetu grupām, kur katra grupa izveidoja savu mikroklimatu, 2) nodarbības
tika balstītas uz teoriju un praktisko darbošanos, 3) projekta noslēgumā
skolotājiem bija jāvada mācību stunda savā skolā kā eksāmens, 4) nodarbības
vadīja eksperti, kas jau māca un strādā pēc jaunās kompetenču pieejas, 5)
programmas saturs bija labi izstrādāts un eksperti netika ierobežoti un varēja
brīvi izpausties, īstenojot savās mācību stundās izmantotās metodes un
paņēmienus, 6) iespēja dalīties ar mācību stundu materiāliem ar kolēģiem
klātienē un “google mākoņa” vidē. Projekta uzlabojumi: 1) klātienes nodarbības
plānot retāk, savukārt mājas darbus ietilpīgākus, 2) mājas darbs jāsasaista ar
dalībnieku pamatdarbu, 3) projekta atklātās stundas organizēt mācību gada vidū,
jo mācību gadā beigās skolotājiem bija liela noslogotība skolās, 3) organizēt
nodarbību par IKT mākoņa pielietojumu, jo skolotāji (izņemot IT priekšmeta
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grupu) ikdienā neizmanto “google mākoņa” iespējas, 4) plašāku reklāmu par
projektu.
Projekts bija daļēji veiksmīgs. Projekts deva ne tikai pedagogiem
kompetences produktīvas un jēgpilnas mācību stundas veidošanā un vadīšanā,
bet arī justies drošāk latviešu valodas lietošanā savā darbā.

2.3. Mācīt – lai uzlabotu latviešu valodas apguvi vidusskolā.
2018./2019.mācību gadā tika īstenots projekts vidusskolas latviešu valodas un
literatūras skolotājiem “Mācīt - lai uzlabotu latviešu valodas apguvi vidusskolā”.
Projekts tika izveidots, lai sniegtu vidusskolas latviešu valodas skolotājiem
metodisku atbalstu, pārrunātu mācību satura jautājumus, skolēnu sagatavošanas
līmeni centralizētajam vidusskolas latviešu valodas eksāmenam, gūtu jaunas
idejas darba pilnveidošanai un iepazītu kolēģu labās prakses piemērus. Dažāda
veida izglītojošie pasākumi un programmas bija organizētas ar domu – “skolotājs
māca skolotājam”.

15. attēls. Metodiskie pasākumi latviešu valodas skolotājiem.

Tie bija kursi un semināri, ko vada skolotāji praktiķi, praktiskas darbnīcas,
metodiskās dienas un atklātās stundas vidusskolas klasēs.
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7 Rīgas skolās, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas, tika
organizētas atklātās stundas un praktiskās darbnīcas visa mācību gada garumā.
Metodiskās dienas un atklātās stundas notika Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā, Rīgas
10.vidusskolā, Rīgas 40. vidusskolā, Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā, Rīgas
Purvciema vidusskolā, Rīgas 34.vidusskolā un Rīgas 13.vidusskolā.
Metodiskās dienas Rīgas skolās bija 2 veidu:
• Metodiskās dienas, kurās skolotāji pastāsta, kā strādā viņu
skolotāju komanda, kā veidojas sadarbība ar citu priekšmetu
skolotājiem un rāda atklātās stundas. Stundas tiek apspriestas un
skolotāji iegūst jaunas idejas, kā mācīt.
• Metodiskās dienas, kurās latviešu valodas skolotāji vada
praktiskas darbnīcas par latviešu valodas mācīšanu un dalās ar
mācību materiāliem un idejām.

16. attēls. Metodisko dienu saturs.

Skolotāji apguva profesionālās pilnveides programmas:
✓ Pārsprieduma rakstīšana un vērtēšana vidusskolā»;
✓ «Latviešu valodas gramatikas apguve vidusskolā»;
✓ «Gramatiskā sinonīmija, stilistikas un interpunkcijas
normas latviešu valodas pārbaudes darbos»;
36

✓ «Izmaiņas centralizētajā latviešu valodas eksāmenā 9.klasei
mazākumtautību izglītības programmās».
Kopumā metodiskie pasākumi bija labi apmeklēti un interese no skolotāju
puses bija liela.

17. attēls. Dalībnieku skaits metodiskajos pasākumos.

Pasākumi, kuros skolas un skolotāji dalījās pieredzē bija izaicinājums skolai
un pedagogiem. Daudzi skolotāji pirmo reizi uzstājās kolēģu auditorijas priekšā
un dalījās pieredzē.
Atsauksmēs skolotāji rakstīja:
“Es ieguvu praktiski izmantojamus paņēmienus, kā vizualizēt kļūdas, kā
vizualizēt pārsprieduma struktūru, lai tādējādi tas paliktu atmiņā skolēniem.”
„Idejas kā darboties, lai sagatavotu skolēnus pārsprieduma rakstīšanai.
Skaidrojumu par metodiskajos materiālos redzēto domraksta “māju”.”
“Ir prieks iepazīties ar kolēģu pieredzi, gandarījums par savu darbu, iedvesma
turpmākajam darbam.”
“Ļoti interesanta ideja –rakstīšanas seminārs. Tieši tā man pietrūka.”
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18. attēls. Metodiskā diena Rīgas Zolitūdes ģimnāzijā

Kopumā atsauksmes bija labas, skolotāji novērtēja to, ka tika piedāvāta praktiska
pieredze un bija iespēja iepazīt kolēģu metodiskās iestrādes un mācību
materiālus.

2.4. Atbalsts pirmsskolas izglītības iestāžu pedagoģisko mērķu
sasniegšanai.
RIIMC 2018./2019.m.g. pirmo reizi īstenoja projektu “Atbalsts
pirmsskolas pedagoģisko mērķu sasniegšanai”. Konkursā tika atbalstītas 24
Rīgas pašvaldības dibinātas pirmsskolas izglītības iestādes.
RIIMCā 2019. gada 26. februārī notika projekta noslēguma pasākums
“PIEREDZE. LABĀS PRAKSES PIEMĒRI. REZULTĀTI”, kuru apmeklēja
208 dalībnieki pirmsskolu vadītāju, vietnieku, metodiķu un pedagogu. Projekta
noslēguma 1. daļā ekspertu vadībā dalībnieki meklēja atbildes uz jautājumiem:
“Vai viegli būt bērnam?”, “Kāpēc pedagogiem ir svarīgi mācīties un augt
kopā?”, “Kā sadarboties un kopā mācīties?”, bet 2. daļā 24 Rīgas pirmsskolu
izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki un pedagogi darbnīcās un stendos prezentēja
projekta rezultātus, kuru īstenoja laika posmā no 2018. gada 20. augusta līdz 7.
decembrim. Tā mērķis bija veidot un īstenot pirmsskolas izglītības iestādes
mērķtiecīgu kolektīva kopēju mācīšanos pedagoģisko mērķu sasniegšanai.
Darbnīcās galvenās tēmas bija: kā veicās ar kopīgo mācīšanos, kādas aktivitātes
tika īstenotas, ko pedagogi apguva, izmēģināja un ieviesa savā pedagoģiskajā
darbā.
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19. attēls. Projekta rezultātu prezentēšana stendos

Projekta dalībnieki kā galvenos ieguvumus atzīmēja: izpratne par
kompetenču pieeju, jaunas zināšanas, metodes, pieredzes apmaiņa, daudz
praktisku ideju, sadarbība ar kolēģiem, speciālistiem, vecākiem, nodarbību
vadīšana un darba plānošana, vides uzlabošana, valodas pilnveide, kolēģu
iepazīšana u.c.

20. attēls. Pieredzes apmaiņa darbnīcās un diskusijas pie stendiem

Pedagogi aptaujas anketās norādīja, ka iegūtās kompetences nākotnē
izmantos, uzlabojot mācību procesu: veiksmīgāk plānos darbu, izmantos jaunas
metodes un paņēmienus, dalīsies ar idejām, varēs piedāvāt bērniem jaunas
mācīšanās metodes, varēs uzlabot mācību procesu, atrisinās problēmas, veidos
labāku sadarbību ar kolēģiem, ņems vērā bērna intereses, profesionālāk
sadarbosies ar vecākiem, iekārtos labāku, bērna attīstībai piemērotu mācību vidi,
uzlabos latviešu valodas lietojumu, izmantos piktogrammas, žestus, uzlabos
pasaku stāstīšanu u.c. Noslēguma pasākuma dalībnieki atzinīgi vērtēja dalīšanos
pieredzē, idejas, aktivitātes un spēles, sadarbības iespējas, kā arī kopā mācīšanos.
Vairākiem dalībniekiem palikusi prātā Stīvena un Koveja atziņa “Ja vēlaties
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nelielas izmaiņas, mainiet savu uzvedību, ja vēlaties strauju, kvalitatīvu lēcienu,
mainiet savas paradigmas”.
2019. gada augustā RIIMC izsludināja jaunu projektu konkursu „Atbalsts
kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā”.
Konkursā varēja piedalīties ikviena Rīgas pašvaldības dibināta
pirmsskolas izglītības iestāde. Tika iesūtīti 13 projektu pieteikumi, kurus Rīgas
Izglītības un informatīvi metodiskais centrs izvērtēja pēc iepriekš izstrādātiem
vērtēšanas kritērijiem: esošās situācijas apraksts, pamatojot izvēlētā projekta
nepieciešamību, formulēts projekta mērķis un sasniedzamie rezultāti, izklāstītas
plānotās aktivitātes, plānotas daudzveidīgas mācību formas katru mēnesi,
pamatotas projekta budžeta izmaksas, sasniedzami projekta ieguvumi un plānota
reāla rīcība pēc projekta īstenošanas.
Centrs atbalstīja 13 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes, kuras no 2019.
gada 10. oktobra līdz 2020. gada 30. aprīlim īstenos dažādas aktivitātes:
ievadlekcijas, praktiskās nodarbības, meistarklases, radošās darbnīcas, pieredzes
stāstus, seminārus, konsultācijas, metodiskās dienas, atklātās nodarbības,
muzejnodarbības, pirmsskolu vizītes, mācīšanos pilsētvidē, ārpus klases u.c.
aktivitātes, lai pirmsskolu pedagogi mācītos.
RIIMC atbalstītie projekti:
Nr.

Projekta nosaukums

Iesniedzējs

1.

Veselība un fiziskās aktivitātes Rīgas
11.
pirmsskolas
pirmsskolā "Augam lieli, stipri izglītības iestāde
Latvijā"

2.

Gada grāmata - bērnu vēlmju un Rīgas 110. pirmsskolas
ideju spogulis
izglītības iestāde

3.

Pedagoga radošums kā izglītības Rīgas 173. pirmsskolas
kvalitātes garants
izglītības iestāde

4.

Bērna kultūrizpratni veicinošs Rīgas 221. pirmsskolas
mācību saturs un metodika izglītības iestāde
kompetenču izglītības ieviešanai
pirmsskolā

5.

Runājošā siena

Rīgas 234. pirmsskolas
izglītības iestāde
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6.

IT krātuve - kvalitatīva darba Rīgas 3. speciālā pamatskola
nodrošinājumam
speciālajā
izglītībā

7.

Es dabā- brīvs, radošs, patstāvīgs

8.

Vērtībās
balstītu
veidošana pirmsskolā

9.

Atbalsts kompetenču
ieviešanai pirmsskolā

10.

Pedagogu
pilnveidošana
plānošanā

11.

Vai spējam labāk saprast savas Rīgas pirmsskolas izglītības
emocijas un kā labāk to iemācīt iestāde "Sprīdītis"
bērniem?

12.

Bērncentrēts mācību process

Rīgas pirmsskolas izglītības
iestāde "Zīļuks" un Rīgas
255. pirmsskolas izglītības
iestāde

13.

Lai top!

Rīgas
pirmsskola

Rīgas pirmsskolas izglītības
iestāde "Blāzmiņa"

ieradumu Rīgas pirmsskolas izglītības
iestāde "Dzirnaviņas"
pieejas Rīgas pirmsskolas izglītības
iestāde "Laismiņa"

lietpratības Rīgas pirmsskolas izglītības
mācību procesa iestāde "Margrietiņa"

Ziedoņdārza

Lai īstenotu katras pirmskolas izglītības iestādes projekta mērķus,
sadarbībā ar RIIMC galveno speciālistu, tika izveidotas un saskaņotas pedagogu
kompetenču pilnveides programmas un koordinētas mācību aktivitātes
pirmsskolās.
Piemēram, 2019. gada oktobrī Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestādes
pedagogi devās uz Tērvetes dabas parku, kur piedalījās Latvijas Valsts mežu
organizētajā vides izglītības programmā. Iepazītās metodes un darba paņēmieni
palīdzēja bagātināt brīvā dabā organizēto rotaļnodarbību saturu, jo iestādes
apkārtnē ir visi nepieciešamie resursi – daudz koku, zaļumu, pastaigu taka. Tā
rezultātā tika īstenotas atvērtās rotaļnodarbības citiem pedagogiem.
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21. attēls. Tērvetes dabas parkā Rīgas 173. pirmsskolas pedagogi

Savukārt Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Laismiņa” projektā
piedalījās ar mērķi - īstenot pedagogu profesionālo kompetenču pilnveidi, lai
iestādes teritorijā izveidotu izzinošu mācību vidi un izstrādātu metodiskos
materiālus bērnu pašvadītas mācīšanās prasmju nodrošināšanai dabaszinātņu
jomā. Lektores Ievas Lazdas vadībā pedagogi iepazina piemērotu mācību
līdzekļu, mācību vides un papildu avotu izmantošanas iespējas un to nozīmi
rotaļnodarbību plānošanā dabaszinātņu mācību jomā. Kopā ar lektori pedagogi
apzināja izzinošo mācību vidi iestādes teritorijā, pilnveidoja prasmes orientēties
apkārtnē, mēģināja atpazīt fotogrāfijā apkārtnes objektus, daudzveidīgi iepazīt
vidi, skaņas tajā, būvēt kukaiņu māju.
Nodarbībās un vērojumos iegūtās zināšanas pedagogi izmantoja
darbojoties ar bērniem - vēroja, kas notiek ar kritušām lapām, kā tās krājas,
samirkst, kļūst slidenas, salīp, zaudē krāsu. Pedagogi plānoja, īstenoja un
analizēja atvērtās rotaļnodarbības, kuru organizēšanā un vadīšanā izmantoja
lekcijās un dabas nodarbībās gūtās zināšanas un prasmes. Pedagogi izveidoja
jaunas spēles “Lapu domino”, “Koku noteicēji” radošas pētnieciskās darbības
organizēšanai dabaszinātņu jomā, kas balstītas uz vietējās apkārtnes iepazīšanu,
veidojot bērnu piederību savai dzīves videi.

22. attēls. Nodarbības ar lapām Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Laismiņa”
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Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” un Rīgas 255. pirmsskolas
izglītības iestāde īstenoja kopīgu projektu “Bērncentrēts mācību process”, jo
skolotāju redzējums, pieredze un problēmas bija ļoti līdzīgas, tāpēc pedagogi
apguva praktiskas iemaņas grupu skolotājām ikdienas darbā plānot un organizēt
mācību procesu mācību jomu un interešu centros, atbalstot katra bērna
individuālo attīstību, balstītu uz zināšanu un prasmju novērtējuma rezultātiem.

23. attēls. Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Zīļuks” un Rīgas 255. pirmsskolas
izglītības iestādes pedagogi nodarbībās

Atziņas no nodarbībām:
• Visgrūtāk ir redzēt un novērtēt visus bērnus vienlaicīgi, jo pedagogs nevar
būt klātesošs vienlaicīgi visos tematiskajos centros. Fokusējoties uz
vieniem, citi paliek nepamanīti.
• Plānošanā visgrūtāk ir plānot uz priekšu, jo realitātē viss mainās. Tādējādi
daudz laika tiek patērēts lieki. Jēgpilnāk ir fiksēt notiekošo un analizēt jau
notikušo.
• Skolotājs rada situācijas, kurās bērns meklē risinājumu, skolotājs
iedrošina un palīdz.
• Galvenais ir sagatavot bērnu reālai dzīvei skolā, akadēmiskās zināšanas
nav pašas galvenās. Svarīgi, lai bērns tās prot pielietot dažādās situācijās.
• Ir vajadzīgas sirsnīgas, tiešas, atklātas sarunas ar vecākiem, biežāk rīkot
kopīgas aktivitātes, lai vecākiem ir pilnīgāks priekšstats par to, kas notiek
ar bērniem iestādē.
Izvērtējot uzsāktās aktivitātes 13 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs,
darba grupa un RIIMC pirmsskolu koordinatori kā veiksmīgu atzina, ka projekta
aktivitātes saplānotas veiksmīgi visa projekta garumā, paredzot laiku ieviešanai,
ka īstenošanas laikā dalībnieki mācās kopā, īstenojot savas pirmsskolas izvirzītos
profesionālās pilnveides mērķus, lai veiksmīgāk ieviestu kompetenču pieeju.
Izvēlētās tēmas, lektori un daudzveidīgās aktivitātes veicina veiksmīgu projekta
norisi.
Par īstenotajiem projektiem, to ieguvumiem, pieredzi projekta dalībnieki
stāstīs noslēguma pasākumā 2020. gada jūnijā.
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2.5. Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai.
RIIMC tradicionālajā projektu konkursā „Atbalsts skolas stratēģisko
mērķu sasniegšanai” 2018./2019. m.g. piedalījās 23 Rīgas skolas, no kurām 16
guva atbalstu un ir īstenojušas projektus savā izglītības iestādē no 2018. gada 9.
novembra līdz 2019. gada 31. maijam.
Konkursa mērķis: sniegt atbalstu skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai
un veicināt pedagogu kolektīva profesionālo pilnveidi.

Katra projekta skola izvēlējās savai iestādei aktuālu tēmu, un mācību
pasākumu īstenošanai tika nozīmēts RIIMC galvenais speciālists, kurš atbalstīja
un virzīja mācību aktivitātes skolās.

Nr.p.k.

Projekta nosaukums

Skola

1.

Pedagogu apmācības par kompleksu,
jēgpilnu uzdevumu veidošanu jaunā
mācību satura un pieejas ieviešanai
Rīgas 34. vidusskolā.

Rīgas 34. vidusskola

2.

RAĢ sociāli emocionālās darba vides
pilnveide efektīvam skolēna atbalstam

Rīgas Angļu ģimnāzija

3.

SuLA - Sadarbība un Lietpratība
Attīstībai

Ziemeļvalstu ģimnāzija

4.

Diferencēta pieeja matemātikas mācību
satura apguvē - iespējamie risinājumi

Rīgas Pļavnieku
pamatskola

5.

Mācies ar prieku. Dzīvo ar mērķi

Rīgas 93. vidusskola

6.

Skolotāji mācās un strādā sadarbojoties

Rīgas 3. speciālā
pamatskola

7.

Lasītprasmes attīstīšanas laboratorija

Rīgas Anniņmuižas
vidusskola

8.

Atgriezeniskā saite - instruments
profesionālai izaugsmei

Rīgas 69. vidusskola
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9.

Mācies pats, tad māci citus!

Rīgas 86. vidusskola

10.

Mācību un klasvadības procesu
pārmaiņu vadība skolas turpmākai
izaugsmei un attīstībai

Rīgas Jāņa Poruka
vidusskola

11.

Skola, kas mācās

Rīgas 22. vidusskola

12.

Jēgpilni uzdevumi – palīgs skolēnam
sasniegt rezultātu

Rīgas 64. vidusskola

13.

Pārbaudes darbu veidošanas,
Rīgas Mūzikas
dažādošanas un vērtēšanas prasmju
internātvidusskola
pilnveidošana mācību procesa kvalitātes
uzlabošanai

14.

Runājošās sienas skolā

Rīgas Klasiskā
ģimnāzija

15.

Mērķa izvirzīšana kā sadarbības veids

Rīgas 41. vidusskola

16.

"Mākonis" - mākoņpakalpojumu
platformas MicrosoftOffice 365
izmantošana mūsdienīgā mācību
procesā

Rīgas Daugavgrīvas
vidusskola

Projekta aktivitātes - kursi, pieredzes apmaiņas, semināri, meistarklases,
izbraukumsemināri, izglītojošo programmu norise muzejos, uzņēmumos mērķtiecīgi tika virzītas skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai, izglītojot
pedagogu kolektīvu. Kā galvenos ieguvumus pedagogi min pilnveidotas
zināšanas un prasmes par efektīvu atgriezenisko saiti, praktiskām idejām,
metodēm, stundas mērķa izvirzīšanu, idejām mācību darbam, sasniedzamo
rezultātu, kā arī apliecinājumu, ka “ejam pareizā virzienā”
Projekta pedagogu atsauksmes un attēli no dažu skolu nodarbībām:
“Esmu apguvusi jaunas, interesantas metodes un paņēmienus, jaunu
informāciju, pieredzas apmaiņu ar kolēģiem, iegūto jauno informāciju par
jaunāko latviešu bērnu literatūru, kā arī skolēnu lasītprasmes vērtēšanas metodes
varēšu izmantot savā darbā, labāk sasniegt skolas izvirzīto prioritāti - jēgpilnas
lasītprasmes attīstību savās stundās, veiksmīgāk ieinteresēt savus skolēnus
lasīšanas procesam, uzlabot stundu darba kvalitāti, interesantāk sagatavot
mācību procesu savās stundās.”(Rīga Anniņmuižas skolotāja).
“Jūnijā kolektīvs devās pieredzes apmaiņā uz Bauskas sākumskolu, kas ir
projekta “Skola 2030” pilotskola. Pieredzes apmaiņas laikā mēs guvām pieredzi
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saistībā ar kompetenču un caurviju prasmju īstenošanu matemātikā. Diskutējām
par metodiskā darba organizēšanu un guvām idejas skolas un pedagogu darba
pašvērtēšanai.”(Rīgas Pļavnieku pamatskolas skolotāja).
“Ja skolā jāienāk pārmaiņām, tad tām ir jābūt visos līmeņos, ne tikai
vadības vai tikai valstiski noteiktām. Arī mācību stundā jārunā par citādāku
plānošanas un organizācijas procesu, no pedagogcentrētā uz skolēncentrēto
procesu pāriet ir grūtāk, ja nav kādu vadlīniju vai norāžu. Darbojoties kopā ar
mūsu lektoriem – Žaneti Tauriņu un Rolandu Ozolu – tagad ir pārliecība un
sapratne, ka to var izdarīt. Vajag vienīgi uzdrīkstēties iesaistīties procesā un to
saprast.” (Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas skolotāja).

24. attēls. Rīgas 93. vidusskolas un Ziemeļvalstu ģimnāzijas pedagogi mācās

25. attēls. Runājošās sienas Klasiskajā ģimnāzijā (autores Anna Ņikitina un Olga

Sļadevska)
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Izvērtējot projekta norisi un rezultātus, darba grupa secināja, ka šāda
veida mērķtiecīga pedagogu profesionālā pilnveide bija efektīva, tā sasniedza
plānoto rezultātu. Kā atzina pedagogi, gūtās zināšanas un prasmes tika pielietotas
darbā un pedagogi dalījās pieredzē ar kolēģiem, demonstrējot labās prakses
piemērus.
Visas 16 skolas projektu uzsāka un sekmīgi pabeidza, tika izglītoti 16
skolu pedagogi atbilstoši skolas stratēģiskajiem mērķiem. Par visām projekta
aktivitātēm visu īstenošanas laiku tika publicēta informācija gan skolu mājas
lapās, gan RIIMC un Izglītības, kultūras un sporta departamenta interneta
vietnēs. RIIMC galvenie speciālisti atbalstīja un pārraudzīja projekta norisi,
kārtojot dokumentāciju un apkopojot aptaujas anketas un izvērtējot pasākumu
kavalitāti.
Projekta noslēgumā dalībnieku sasniegtie rezultāti tika prezentēti forumā
“Izglītība izaugsmei 2019”, sagatavojot stenda referātu vai video rullīti un
darbnīcu. Darbnīcās foruma dalībnieki tika iesaistīti, lai paši praktiski
izmēģinātu kādu no jauniegūtajām metodēm vai prasmēm.
RIIMC arī 2019./2020. mācību gadā aicināja Rīgas vispārējās izglītības
iestādes: sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas pieteikties projektu konkursam
- tēma “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”. Konkursa mērķis ir
sniegt atbalstu kompetenču pieejas ieviešanai skolā un veicināt pedagogu
kolektīva kopēju profesionālo pilnveidi. Projekta īstenošanas laiks: no 2019.
gada 10. oktobra līdz 2020. gada 30. aprīlim. Konkursā piedalījās 27 Rīgas
skolas, no kurām 19 guva atbalstu un šajā mācību gadā īsteno projektus savā
izglītības iestādē.

Forums “Izglītība izaugsmei 2019”
2019. gada 12. jūnijā, mācību gada noslēgumā gandrīz divi simti
piecdesmit pedagogi un izglītības speciālisti piedalījās Rīgas Izglītības un
informatīvi metodiskā centra (turpmāk - RIIMC) organizētājā forumā “Izglītība
izaugsmei 2019", kurš šogad notika Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā.
Forumā pārsvarā piedalījās skolotāji no Rīgas, taču bija arī pedagogi no Pierīgas,
Krāslavas, Kuldīgas, Liepājas un Tukuma.
Forums tika organizēts jau piekto gadu un šoreiz par atslēgas vārdiem tika
izvēlētas RIIMC vērtības: efektivitāte, sadarbība, atbildība.
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Forumu atklāja RIIMC direktore Signe Neimane, savā uzrunā - gan
aicinot pedagogus paskatīties atpakaļ uz gada laikā padarīto, gan skatīties
nākotnē, ejot reformām un pārmaiņām pa priekšu.

26. attēls. Foruma atklāšana
Padalīties savā pieredzē par katru no RIIMC vērtībām tika uzaicināti
lektori: Artūrs Visockis-Rubenis, Claudio A.Rivera un Gunta Jēkabsone,
personības, kuri ar savu pieredzi iedvesmoja foruma dalībniekus būt
drosmīgiem, eksperimentēt, kļūdīties un labot savas kļūdas, lai savs darbs patiktu
un lai tas uzmundrinātu arī skolēnus būt tikpat radošiem un pozitīviem kā paši
pedagogi.
Foruma otrajā daļā dalībniekiem bija iespēja izvēlēties katram divas
darbnīcas ar trim vadītājiem katrā un darbnīcās bija iespēja praktiski izmēģināt
kādu jaunu vai aktuālu metodi vai prasmi. Par darbnīcu vadītājiem tika uzaicināti
dalībnieki no RIIMC projektiem: “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu
sasniegšanai” – trīspadsmit skolu pārstāvji; “Efektīva mācību stunda latviešu
stundā” – septiņi pedagogi-eksperti no Rīgas mazākumtautību skolām; “Mācīt,
lai uzlabotu latviešu valodas apguvi vidusskolā” – trīs projekta pedagogi,
“Atbalsts pirmsskolu pedagoģisko mērķu sasniegšanai”- trīs pirmsskolu
pārstāvji, kā arī pieredzējuši RIIMC pedagogu profesionālās pilnveides
pasākumu lektori un pieaugušo neformālās izglītības lektori.
Pēc foruma dalībniekiem bija iespēja elektroniski izvērtēt pasākuma
norisi un saturu. Aptaujas rezultāti liecina, ka foruma tematu kā aktuālu vērtē
97,1% no dalībniekiem, foruma vadītāju atbilstību tematam kā izcilu un labu
novērtējuši 95,2% aptaujāto un 93,3% atzina, ka šādu forumu vai līdzīgu
pasākumu vajadzētu organizēt arī turpmāk.
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Dalībnieki organizatoriem izteikuši arī komentārus un ieteikumus:
“Paldies par iespēju būt šādā pasākumā – tik daudz jaunu ideju,
atklājumu, zināšanu, kuras noteikti varēšu izmantot savā darbībā. Noteikti
piedalīšos vēl!”;
“Liels lūgums organizēt vairāk diskusiju, lekciju pirmsskolniekiem par
aktuālajiem jautājumiem!”;
“Pateicos par iespēju piedalīties forumā. RIIMC darbinieki ir parādījuši
augstu profesionalitāti, organizējot pasākumu, pieaicinot interesantus lektorus,
dodot iespēju kontaktēties ar izciliem pedagogiem radošajās darbnīcās.
Piedaloties darbnīcās, esmu guvusi interesantas idejas savam darbam un
klausījusies vienkārši pozitīvu cilvēku stāstījumu par savu dzīves jēgas
meklējumu. Un tas bija drosmīgi un interesanti.”;
“Iesaku strikti ievērot noteiktos laikus un atbildīgajiem to strikti kontrolēt.
Diemžēl tas attiecas gan uz rīta sesiju zālē, gan 1 darbnīcu bloku. Vai arī – atvēlēt
runātājiem ilgāku laiku – tas vairāk attiecas uz rīta sesiju. Tāpat pietrūka
noslēguma. Jocīga sajūta, ka beidzas darbnīcas dažādās telpās un visi vienkārši
izklīst, vairs vienkopus netiekoties.”;
“Man un domāju arī citiem kolēģiem nepieciešams ieskatīties citu
pieredzē, lai gūtu pārliecību, ka es taču arī tā varu, vai jau daru. Arī veiksmīgu
cilvēku stāsti iedvesmo un uzlādē! Paldies!”;
“Domāju, ka būtu lietderīgi veikt dalībnieku aptauju par to, kuru darbnīcu
vadītāju tematu saturu vēlētos iepazīt plašāk un tad pēc tam attiecīgi izveidot un
piedāvāt kursus pedagogiem.”.
Foruma materiāli tika ievietoti un publiskoti brošūrā “Izglītība izaugsmei
2019”:

27. attēls. Brošūra “Izglītība izaugsmei 2019”
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Ieskats foruma darbnīcās “Izglītība izaugsmei 2019”:

Ieskats skolu stendu prezentācijās forumā “Izglītība izaugsmei 2019”:
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Ziemeļvalstu ģimnāzija izvēlējās veidot video materiālu (rullīti) par
savu projekta īstenošanu: (2019. gads/pasākumu video):
http://www.zvg.lv/sadarbiba_5.htm
Visu sešpadsmit skolu stendu prezentācijas visa gada garumā varēja
apskatīt RIIMC, Kaņiera ielā 15, kas ir pozitīvi, jo forumā ne visi skolotāji
vienmēr piedalās un redz kolēģu paveikto. Apskatot stendu informāciju,
skolotāji uzzināja par notikušo pasākumu, iepazinās ar vizualizētiem kolēģu
pieredzes stāstiem un ieguva daudz radošu ideju.

2.6. Skolu vadības komandu atbalsta projekts “19”.
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra viena no 2019. gada
prioritātēm bija atbalsts skolu vadības komandām. Projektam “19” tika noteikti
2 galvenie mērķi:
1) stiprināt 15 Rīgas skolu vadības komandu kapacitāti, organizējot
savstarpēju pieredzes apmaiņu vadības darba stiprināšanai;
2) iepazīstināt projekta skolu vadības komandas ar Tartu 2 skolu pieredzi
mācību darba plānošanā un pedagogu profesionālās pilnveides organizēšanā.
Lai sasniegtu mērķus, jau 2018. gada nogalē projekta “Vadības komandu
skola” dalībnieki tika aicināti izvērtēt darbā uzkrāto pieredzi, kas izveidojusies
pēc profesionālās pilnveides pasākumiem, un 2019. gadā pieteikt savus veiksmes
stāstus.
Projekta “19” dalībniekiem gada laikā tika organizētas 4 savstarpējās
profesionālās pilnveides nodarbības par vadītājiem aktuāliem jautājumiem kādā
no projekta dalībnieku skolām un viens izbraukuma seminārs uz Tartu pilsētu
Igaunijā. Tēmas, kurās vadītāji vēlējās gūt zināšanas, bija šādas:
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Veiksmīga pārmaiņu komunikācija - semināru vadīja Edmunds
Apsalons, starppersonu komunikācijas un organizāciju vadības
konsultants;
Mediācija - trešās puses spēks efektīvai konfliktu risināšanai - semināru
vadīja Lelde Kāpiņa, sertificēta mediatore;
Motivējoša mācību vide skolā: Lepnums. Vienotība. Atbildība. Gods –
Liepājas Valsts 1. ģimnāzijas vadības komandas pieredzes stāsts;
Migrācija pasaulē un Latvijā: fakti, skaitļi, personu grupas, to tiesības un
pienākumi – semināru vadīja Līga Vijupe, PMLP Patvēruma lietu
nodaļas vadītāja;
Izbraukuma seminārs uz Tartu - iepazīties ar Igaunijas pieredzi izglītības
reformas īstenošanā, akcentu liekot uz darba organizācijas pieredzi
vidusskolas posmā:
izglītības sistēma Igaunijā un
Tartu,
mācību programmas vidusskolā
un stundu plānošana,
skolotāju sadarbība,
skolēnu uzņemšana vidusskolā.
Iepazināmies ar Tartu Raatuse skolas,
Tartu Kivilinna skolas, kā arī Tartu Kristjan
Jaak Petersoni ģimnāzijas vadības darbu un
pieredzi.
Tagadnes izaicinājumos un nākotnes
redzējumos dalījās gan Igaunijas Izglītības
ministrijas pārstāvji, gan pašvaldības
izglītības speciālisti.
28. attēls. Prezentācija „Pašvaldības vīzija par
izglītības reformas attīstību nākotnē”

Katrā no savstarpējās pieredzes apmaiņas semināriem skolas vadība dalījās
savos profesionālās veiksmes stāstos:
Rīgas 64. vidusskolas komanda - Atbalsta personāla darba organizēšana
Rīgas 64. vidusskolā;
Rīgas Imantas vidusskolas komanda - Jauns metodiskā darba modelis
Rīgas Imantas vidusskolā;
Rīgas 33. vidusskolas komanda - Mācību vides pielāgošana mūsdienīgam
mācību procesam;
Rīgas 93. vidusskolas komanda - Skolas pieredze un labās prakses
piemērs, organizējot patvēruma meklētāju integrēšanu skolā; Ar pozitīvu
izaugsmi motivēta pieeja jaunā standarta īstenošanā.
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29. attēls. Projekta “19” savstarpējo profesionālās pilnveides nodarbību apmeklētāju
skaits.

Projekts ir veiksmes stāsts arī 2019. gadā. Kā atzīst skolu vadības
komandas, dalīties pieredzē ar domubiedriem ir droši, galvenais profesionālais
ieguvums – atklātas sarunas ar kolēģiem ne tikai par veiksmēm, bet par
izaicinājumiem ceļā uz rezultātu un iespēja ieviest efektīvus risinājumus savā
skolā. Tāpēc arī projekta skolu vadības komandas turpinās šādu tikšanos arī
2020. gadā.

2.7. Kā kļūt par pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju?
2019. gadā Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs īstenoja
projektu “Kā kļūt par vadītāju pirmsskolā?”. Projektam pieteicās 20 pretendenti
no Rīgas un 10 citu pašvaldību pirmsskolu vadītāju vietnieki – no Jelgavas,
Rēzeknes, Bauskas, Daugavpils, Tīnūžiem, Ozolniekiem, Dundagas.
Projekts tika īstenots 4 posmos no janvāra līdz decembrim, un tika
piedāvātas šādas tēmas:
•

Potenciālo vadītāju kompetenču novērtēšana un attīstība.
Līderisms;

• Pārmaiņu vadīšana pirmsskolā;
• Darba tiesiskās attiecības;
• Vadītāja loma un vadīšanas tehnoloģijas;
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• Koučings vadītāja darbā;
• Saskarsme un konfliktu risināšanas stratēģijas;
• Efektīvas komandas veidošana’;
• Lietišķā etiķete un pārliecinošas prezentācijas prasmes;
• Organizācijas kultūra , vīzija, vērtības, mērķi;
• Lietvedības un normatīvo aktu izpratne un analīze;
• Ievads praksē un atgriezeniskā saite pēc prakses.

30. attēls. Dalībnieces apgūst vadīšanas tehnoloģijas.
Programmas ietvaros dalībniekiem tika organizētas arī 2 prakses. Viena
prakse notika Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs (RPII “Blāzmiņa”, RPII
“Dzilniņa”, RPII “Viršu dārzs”, RPII “Priedīte”, RPII “Mārīte”, Rīgas 59. PII,
Rīgas 160. PII, Rīgas 182. PII, Rīgas 173. PII, Rīgas 14. PII), bet otra prakse tika
organizēta uzņēmumos, kur vajadzēja vērot vadītāju kā līderi. Tika iesaistīti šādi
uzņēmumi: CIRKLE K, SWEDBANKA, SEB banka, NARVESEN LATVIA.
Kā atzina paši dalībnieki, tad šī bija ļoti vērtīga pieredze, jo tika dota iespēja
iepazīties ar lielo uzņēmumu vadītājiem, viņu darba specifiku, atrast kopīgo ar
pirmsskolas vadītājas darbu, gūt jaunas idejas savam darbam.
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31.attēls. Prakses laikā uzņēmumā CIRKLE K.

Apkopojot prakses rezultātus var secināt, pirmsskolā ir jāmācās
sadarboties, elastīgi mainīties, lai varētu atrisināt kadru jautājumus un uzņēmumi
savu darbinieku grib tādu, kas spēj sadarboties, prot rast risinājumus un pieņemt
neordinārus lēmumus. Prakse bija lieliska iespēja savākt savai pieredzei daudz
zelta atslēdziņas, lai turpmāk varētu slēgt dažādu iemaņu un prasmju durvis, lai
kļūtu par vadītāju, kura tur rūpi par savu iestādi, saviem darbiniekiem, kura
motivē, redz vīziju un mērķus, kura liek iet uz priekšu, attīstīties, ir iestādes sirds
un dvēsele, būtiska ir darbinieku iesaistīšana dažādos uzņēmumā vai pirmsskolā
noritošos nozīmīgos procesos, t.i., darbinieku līdzatbildības un lojalitātes
veidošana; nepieciešams pārņemt ideju par vides veidošanu, kurā vadītājs un
darbinieki viens otram uzticas; nozīmīgas ir vadītāja rūpes par darbinieku
kvalifikāciju un profesionālo attīstību; svarīgi ir neapstāties un nepārtraukt
veidot plašāku skatījumu par lietām, kas notiek ārpus uzņēmuma vai pirmskolas
ietekmes sfēras, iesaistoties dažādās organizācijās un projektos.
Topošajām vadītājām tika organizētas arī divu dienu mācības Vasaras
skolā, kas notika Z/S “Turbas” kur dalībnieki apguva konfliktu risināšanas
stratēģijas kopā ar lektori I. Grāvīti un, kopā ar izaugsmes treneri Jāni Vītolu,
mācījās efektīvas komandas veidošanas pamatprincipus.
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32. attēls. Dalībnieces mācās labas komandas veidošanas pamatprincipus
izaugsmes trenera Jāņa Vītola vadībā.

33. attēls. Topošās vadītājas gūst pieredzi un iedvesmojošas idejas
Starptautiskajā skolā.

Projekta noslēguma topošās pirmsskolu vadītājas prezentēja savu redzējumu
“ES “X” pirmsskolas vadītāja”.

34. attēls. Projekts veiksmīgi noslēdzies.
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Secinājumi:
1. Šis ir ļoti vērtīgs un labi noorganizēts projekts, programmā ietvertas
topošajam vadītājam svarīgas un nepieciešamas tēmas, piesaistīti
profesionāli lektori.
2. Projekta laikā gūta pārliecība, ka viss izdosies, drosme darīt un iet uz
priekšu.
3. Projektā gūtas daudz un vērtīgas zināšanas, iegūti jauni draugi – topošie
un esoši vadītāji, vērtīgas prakses - īpaši uzņēmu vadītāju ēnošana.

2.8. Erasmus+ projekts “Efektīva starptautiskā partnerība: katra
skolēna panākumi”.

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs kā
partnerorganizācija piedalījās ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektā
“Efektīva starptautiskā partnerība: katra skolēna panākumi (contract Nr. 20171-LT01-KA201-035254). Projektu koordinē Kauņas Pedagogu tālākizglītības
centrs (Lietuva). Projektā piedalās “Fitjar upper secondary school” (Norvēģija),
“KPDoNE - KOCAELİ provincial directorate of education” (Turcija). Projektu
finansēja Eiropas Savienība. Projekta norise sākotnēji tika plānota līdz
2019.gada 1.oktobrim, bet vēlāk tā tika pagarināta līdz 2019. gada 1.decembrim.
Projekta mērķis bija stiprināt esošās kritiskās domāšanas prasmes un
izveidot kritiskās un radošās domāšanas attīstīšanas mācību līdzekļus skolēniem
un pedagogiem (skolotājiem, vecākiem) starptautiskā mērogā.
Visas plānotās aktivitātes ir notikušas:
•
Partnervalstu Lietuva, Norvēģija, Latvija, Turcija starptautiskās
tikšanās projektu administrēšanas komandai (2 personas no katras valsts), kas
rūpējas par projekta aktivitāšu norisi.
•
Īstermiņa mācības (nepārtrauktas, vairākkārtīgas, novatoriskas
apmācības partneru institūciju pedagoģiskajam personālam “Dziļās domāšanas,
kritiskās un radošās domāšanas mācīšanās metodes, domāšanas process”.
•
Inovatīvu izglītojošu vingrinājumu skolēniem un metodisko
norādījumu skolotājiem izstrāde projekta rokasgrāmatas izveidei.
•
Izveidoto materiālu praktiskā izmantošana partnervalstu izglītības
iestādēs. Ieteikumi, materiālu uzlabošanas prognozes.
•
Projektā sasniegto rezultātu apkopošana un izplatīšana.
Projekta gaitā ir notikušas gan vietējās, gan starptautiskās aktivitātes, kuru
laikā interesentiem sniegta informācija par projekta norisi un pieejamiem
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materiāliem, kas noderīgi pedagogiem, gan starptautiskās mācību aktivitātes,
kuru laikā 2 RIIMC darbinieki guva gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas kā
stiprināt esošās kritiskās domāšanas prasmes un izveidot kritiskās un radošās
domāšanas attīstīšanas mācību līdzekļus skolēniem un pedagogiem. Šis projekts
bija vērsts uz tādu prasmju attīstīšanu: kā dziļās domāšanas, kritiskās un radošās
domāšanas mācīšanās metodes pedagoģiskajā mācību procesā. Projekts deva
iespēju partnerorganizācijām, kas darbojas pedagogu kvalifikācijas
paaugstināšanā, izveidot kritiskās un radošās domāšanas attīstīšanas mācību
līdzekļus skolēniem un pedagogiem (skolotājiem, vecākiem) starptautiskā
mērogā. Projekta gaitā notika mobilitātes braucieni uz projektā iesaistītajām
dalībvalstīm. Katrā no projektā iesaistītajām valstīm (Lietuva, Turcija,
Norvēģija, Latvija) norisinājās semināri saskaņā ar projektā plānotajām tēmām.
Plānotā projekta mācību aktivitāte Rīgā notika 2019.gada aprīlī, kuras laikā tikās
Lietuvas, Latvijas, Turcijas un Norvēģijas administratīvā projekta grupa, lai
vienotos, kas veicams līdz projekta veiksmīgam noslēgumam un rezultātam visu partnervalstu radīto materiālu kopums rokasgrāmatā.
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra organizētajā darba
sanāksmē 2019.gada aprīlī piedalījās projekta koordinējošās valsts pārstāvji no
Kauņas Pedagogu tālākizglītības centra (Lietuva), “Fitjar upper secondary
school” (Norvēģija), “KPDoNE - KOCAELİ provincial directorate of
education” (Turcija) un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra.

35. attēls. Erasmus+ projekta “Efektīva starptautiskā partnerība: katra skolēna
panākumi” dalībnieki Rīgā.
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Projekta dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas un Turcijas kopīgās
diskusijās vienojās par gatavojamā mācību materiāla komplekta struktūru.
Rezultātā tika plānots, kā tiks sagatavots skolēnu kritiskās domāšanas attīstīšanas
uzdevumu krājums un metodiskie ieteikumi pedagogiem.

36. attēls. Projekta komanda projekta sanāksmes laikā Rīgas izglītības un informatīvi
metodiskajā centrā.

Darba sanāksmes laikā visai projekta darba grupai bija iespēja iepazīt trīs
Rīgas pilsētas izglītības iestāžu ( Rīgas 84. vidusskola, Rīgas 94. vidusskola un
privātā sākumskola “Domdaris”) mācību procesa organizāciju, skolēnu
mācīšanās sasniegumus un pedagogu prasmi veidot labvēlīgu, drošu un
motivējošu skolas vidi, vērot atklātās stundas un pēc tam veikt sarunas ar
pedagogiem. Katrā skolā tika izstaigāta un iepazīta skola vizuāli, tās tradīcijas,
vērotas mācību nodarbības, notika sarunas ar skolēnu domes pārstāvjiem. Pēc
mācību iestāžu iepazīšanas prezentācijām bija iespēja uzdot jautājumus
skolotājiem un skolas administrācijai, lai labāk iepazītu un izprastu skolas
ikdienu.
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36. attēls. Projekta komandas viesošanās Rīgas 84. vidusskolā.

Rīgas 84.vidusskolā un Rīgas 94.vidusskolā visiem projekta partneriem
tika piedāvāta iespēja vērot atklātās stundas, ko viņi arī izmantoja. Ļoti
interesanta viņiem šķita angļu valodas stunda Rīgas 94.vidusskolā (skolotāja
Dita Grigore), jo stundas tēmu un notiekošo ārzemju viesiem bija vieglāk uztvert
saistībā ar izmantoto angļu valodu.
Nākošā plānotā projekta mācību aktivitāte notika 2019.gada septembrī
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā, kuras laikā notika projekta
rezultātu izplatīšanas konference par augstākā līmeņa radošās un kritiskās
domāšanas attīstīšanas uzdevumu komplektu izmantošanu ikdienas mācību
procesā.
Kā kopējais projekta rezultāts šobrīd ir pieejams elektroniskā salikumā
izveidots skolēnu kritiskās un radošās domāšanas attīstīšanas uzdevumu
krājums un metodiskie ieteikumi pedagogiem, vecākiem, kā tas arī tika sākotnēji
plānots. Mācību materiālu komplekts ir veidots trim vecuma grupām:
pirmsskolas skolēniem, sākumskolas- pamatskolas skolēniem un vidusskolas
skolēniem. Ar izveidoto materiālu tika iepazīstināti projekta katras partnervalsts
apmēram 30 pedagogi. Šo uzdevumu krājums un metodiskie ieteikumi pieejami
https://riimc.lv/lv/projekti/aktivi/efektiva-starptautiska-partneriba-katraskolena-panakumi.
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37. attēls. Projektā iespiestās rokasgrāmatas: viena - skolēniem, otra - vecākiem
un skolotājiem.

Materiālos tiek atklātas tēmas dažādos mācību priekšmetos: dabas
zinībās, matemātikā, sociālajās zinībās, latviešu valodā, angļu valodā, vizuālajā
mākslā, rokdarbos, klases stundām atsevišķi un arī integrēti.
Visi projektā iesaistītie Rīgas izglītības iestāžu pedagogi tika aicināti uz
projekta vairākiem noslēguma pasākumiem 2019.gada septembra beigās un
2020.gada janvārī. Viens no pasākumiem katram dalībniekam bija viena vērota
stunda, bet otrs noslēguma pasākums notika RIIMC š.g. 8.janvārī.
Septembrī ieinteresētākajiem un aktīvākajiem Rīgas vispārizglītojošo
skolu un arī pirmsskolu pedagogiem, kuri labprāt iesaistījās projekta materiālu
izpētē un aprobācijā, tika piedāvāts vērot divas atklātās mācību stundas, kurās
tika izmantotas kritiskās domāšanas metodes un uzdevumi.
Septembrī viena stunda no piedāvātajām bija angļu valoda 4.klasei Rīgas
Ziepniekkalna vidusskolā, otra fizikas stunda 10.klasei Rīgas 45.vidusskolā. Pēc
abām stundām notika nelielas sarunas par vērojumiem stundās. Sarunu laikā
skolotāji un vērotāji labprāt dalījās pārdomās un pieredzē. Paldies atklāto stundu
vadīšanā skolotājām Ditai Grigorei no Rīgas Ziepniekkalna vidusskolas un
Marikai Melnei no Rīgas 45.vidusskolas.
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Kopumā projektu var uzskatīt par izdevušos. Vislielākais ieguldījums tajā
bija materiālu izveidošana un apkopošana, kas ir iemūžināti skaistajās grāmatās
un digitālajos mācību materiālos.

2.9. ESF projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences
pilnveide Rīgā”.
RIIMC arī 2019. gadā veica Eiropas Savienības fondu darbības
programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa
"Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" Eiropas Sociālā
fonda projekta (turpmāk – Projekts) Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu
profesionālās kompetences pilnveide” īstenošanu Rīgā.
Projekta mērķis pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci,
lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus
pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes
pieaugumu. Projektu īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (turpmāk VIAA) sadarbībā ar: Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm, Nodarbinātības
valsts aģentūru, īstenošanas laiks 2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31.
decembris.
Rīgas pašvaldību pārstāv RIIMC. Galvenais RIIMC mērķis nodrošināt
informācijas pieejamību par mācību un papildus atbalsta iespējām Projektā,
izplatīt to pašvaldības teritorijā. RIIMC galvenās speciālistes pieaugušo
izglītības jomā Sandra Cīrules galvenais uzdevums sniegt informatīvo atbalstu
nodarbinātajām personām par dalības iespējām Projektā, sagatavojot informatīvo
materiālu (flajeru, TV un video sižetu, preses publikāciju, informāciju sociālajos
tīklos Facebook, Twitter u.c.) medijiem un sabiedrībai par Projekta aktualitātēm.
Līdz šim projektā bijušas trīs pieteikšanās kārtas. 2019. gadā notika
ceturtā pieteikšanās kārta - periodā no 27. maija līdz 28. jūnijam, kad RIIMC
publicēja pieteikšanās informāciju interneta vietnēs www.riimc.lv,
www.iksd.riga.lv. 2019. gadā tika identificēta interesentu atbilstība MK
noteikumiem Nr.474 un konsultēti 433 interesenti par Projektu: 13 – klātienes
konsultācijās, 150 e-pasta vēstulēs, 270 telefona zvanos. Plānojot darbu projektā
2019. gadam, sadarbības partneris VIAA bija paredzējis divas pieteikšanās
kārtas un arī RIIMC darba plānā tika paredzēti divi darba posmi, tomēr saistībā
ar lielo programmu piedāvājumu un izglītības iestāžu organizatoriskajām
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problēmām, 2019. gadā notika tikai viena pieteikšanās kārta, kura samazinājusi
darba plānā norādītos skaitliskos rādītājus rezultātu mērķī.
2019. gadā tika izveidoti un publicēti (www.riimc.lv, www.iksd.riga.lv.)
divi video materiāli ar iedvesmas stāstiem no projekta dalībniekiem –
rīdziniekiem, kuri izvēlējušies mācīties un ir ļoti veiksmīgo to arī izdarījuši.
Atšķirībā no iepriekšējām reizēm, ceturtajā pieteikšanās kārtā personas
varēja pieteikties mācībām pieaugušo izglītības sistēmā tikai elektroniski,
autentificējoties http://www.macibaspieaugusajiem.lv/ RIIMC konsultēja 433
klientus, t.sk. vienu piereģistrēja jaunajā sistēmā.
Vēl viens uzdevums bija aktivizēt mērķa grupas personas un motivēt
iesaistei mācībās, nepieciešamības gadījumā novirzot karjeras konsultācijām,
kuras Rīgas iedzīvotājiem pašvaldība nodrošina bez maksas un bez ilgas
gaidīšanas rindā. 2019. gadā aktivizētas 433 ieinteresētās mērķa grupas personas
mācību uzsākšanai izglītības iestādē profesionālās tālākizglītības programmā,
profesionālās pilnveides izglītības programmā vai neformālās izglītības
programmas apguvei vai ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās
profesionālās kompetences novērtēšanas procesa uzsākšanai.
2019. gadā 4. pieteikšanās kārtas laikā pirmoreiz bija pieejamas mācības
mūžizglītības kompetencēs. Tās ir iemaņas un prasmes, kuras jāapgūst visas
dzīves garumā, lai pielāgotos izmaiņām darba tirgū, un tās var nebūt saistītas ar
darba nozari vai profesijas specifiku. Otrs jaunums mācības moduļos, kas
ir licencētu un akreditētu profesionālās izglītības programmu sastāvdaļa
un nepieciešami profesionālajai darbībai izvēlētajā nozarē. Moduļi sastāv no
dažādu zināšanu, prasmju un kompetenču kopuma, nav īsāki par 40 stundām un
to noslēgumā var saņemt apliecību. Šo mācību programmu priekšrocība vairāku moduļu apguve arī ārpus šī projekta par saviem līdzekļiem ļauj
sakomplektēt profesionālās izglītības programmu un iegūt profesiju.
Pašvaldības bezmaksas karjeras konsultācijām novirzītas 54 personas.
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38. attēls. Rīgas iedzīvotājus konsultē karjeras speciāliste Kitija Čipāne.

2020. gadā RIIMC sadarbība Projektā turpinās.

2.10. Pirmsskolas vadītāja ABC.
Vadītāja ikdiena ir piepildīta ar darbiem, pienākumiem un izaicinājumiem:
jākomunicē ar darbiniekiem un vecākiem, jāpaspēj veikt ikdienas operatīvos
uzdevumus, jāsasniedz dažādi mērķi, un nereti tas jāpaveic paaugstināta stresa
apstākļos. Tāpēc 2018. gada nogalē RIIMC aicināja pirmsskolu vadītāju grupu
piedalīties RD IKSD Pirmsskolu nodaļas iniciētā mācību ciklā “Pirmsskolas
vadītāja ABC”.
Mācību cikla mērķis bija izveidot jauno pirmsskolu vadītāju aktīvas
sadarbības tīklu, nodrošinot profesionālu un drošu mācīšanās vidi kopā ar
efektīvas vadības treneriem.
Mācību cikls ilga gadu un noslēdzās 2019. gada decembrī. Mācības veidoja
trīs divu dienu semināri. Pirmajā tikšanās reizē vadītājas mācījās, kā komunicēt
ar darbiniekiem, vecākiem kopā ar biznesa treneri Janu Strogonovu, savukārt
otrajā dienā bija iespēja mācīties kopā ar Zuargusu (Viesturu Dūli), kas akcentēja
komunikācijas psiholoģisko un neiroloģisko pusi, kā arī lika domāt par savām
emocijām un empātiju.
Nākamās cikla nodarbības tika veltītas dizaina domāšanai. Dizaina
domāšana ir radoša, aktīva un analītiska pieeja problēmu risināšanai un ideju
radīšanai, balstoties uz lietotāja vajadzībām. Praktiskas darbnīcas veidā,
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strādājot komandās, vadītājas zmēģināja dizaina domāšanas pieeju un dažādas
metodes pašu izvirzīto aktuālo problēmsituāciju vai izaicinājumu risināšanai.
Darbnīcā vadītājas meklēja atbildes uz jautājumiem: kā izprast gala lietotāju un
iesaistītās puses šajā izaicinājumā? kā saprast, kur slēpjas īstā problēma? kā radīt
un testēt idejas agrīnā stadijā, lai rastu problēmas risinājumu, kas strādā?

39. attēls. Dizaina domāšanas darbnīca.

Noslēguma sesijā pirmsskolu vadītājas piedalījās praktiskā darbnīcā kopā ar
biznesa treneri Kārli Apkalnu un mēģināja atbildēt uz jautājumu – kā novērst
konfliktus. Savukārt aktieris Dainis Bērziņš praktiski vadīja nodarbību par runas
mākslu, bet sesiju noslēdza modes dizaineris Gints Bude, uzsverot apģērba
nozīmību, esot vadītāja amatā.
Mācību cikla pēdējā nodarbība tika organizēta kā refleksijas seminārs par
profesionālajiem ieguvumiem gada laikā. Visas vadītājas vienbalsīgi atzina, ka
mācību lielākā vērtība ir draudzīga sadarbības tīkla izveidošanās. Šobrīd
vadītājas ir savā starpā labi pazīstamas un jebkurā laikā var saņemt palīdzību vai
padomu no savas kolēģes. Daudzas no vadītājām norādīja, ka mācības ir likušas
vairāk pavērot sevi no malas, vairāk iedziļināties sevī un domāt par savu
emocionālo stāvokli. Tāpat ļoti būtiska bija nodarbība par dizaina domāšanu, kur
bija iespēja atrast veidu, kā risināt reālas problēmas.
2020. gadā mācību cikla dalībniecēm RIIMC piedāvās turpinājuma tikšanos
un pieredzes apmaiņas braucienu, lai stiprinātu vadītāju jaunizveidoto kopienu
un tās kapacitāti.

65

3. Atbalsts skolotājiem un izglītības iestāžu vadītājiem
profesionālo kompetenču pilnveidē
3.1.

Audzināšanas joma.

Ievērojot 15.07.16. MK. not. Nr. 480. 11.4. punktu, 2019. gadā RIIMC
sagatavoja un koordinēja profesionālās pilnveides kursus izglītības iestāžu
pedagogiem audzināšanas jomā 6h apjomā par pedagogiem aktuālām tēmām.
Visa gada garumā tika noorganizētas 14 grupas par tēmām:
• “Agresivitātes mazināšanas iespējas skolā” (2 grupas),
• “Moderno IT lietošanas paradumu ietekme uz bērnu veselību” (2
grupas),
• “Skolēna līdzatbildības un sadarbības prasmju veicināšana”,
“Pozitīvas audzināšanas principi”( 2 grupas),
• “Emocionāli labvēlīgas vides veidošana darbā ar skolēniem un
vecākiem”,
• “Kā panākt veiksmīgu vecāku un pedagogu sadarbību”,
• “Konflikti un to risināšanas stratēģijas”’,
• “Efektīva klases stunda”,
• “Vērtībizglītības īstenošana klase stundā”.
2019. gadā tika plānots izglītot 350 pedagogus jautājumos, kas saistīti ar
audzināšanas jomu. Rezultatīvie rādītāji liecina, ka mācībās piedalījušies un tās
pabeiguši ir 303 dalībnieki. Mācībām pieteikto dalībnieku skaits visās grupās ir
bijis 25 un vairāk. No tā varam secināt, ka uz nodarbībām tomēr visi, kuri
pieteikušies paši vai tika pieteikti, neieradās. Tāpēc vidēji katrā grupā mācījās
21-22 dalībnieki.
Mācību tēmas tika piedāvātas, pamatojoties uz 2018. gadā RIIMC veikto
Rīgas skolu aptauju par nepieciešamo atbalstu pedagogiem audzināšanas jomā.
Veicot iegūto datu analīzi, tika izvēlētas un piedāvātas aktuālākās tēmas.
Programmu īstenošanā tika iesaistītas zinošas un kompetentas lektores: I.
Grāvīte, M. Bluša, J. Lankovska, I. Dreimane, I. Morozova, I. Aunīte. Kā
galvenie ieguvumi pēc programmu apguves tika minēts: daudz un labas
praktiskas idejas, iespēja paskatīties uz sevi no malas, izvērtēt savu darbu,
izvirzīt jaunus mērķus, iedvesma uz pozitīvo, sapratne par to, kā mācēt rūpēties
par sevi, lai varētu sadarboties ar vecākiem, struktūra, kā vadīt sarunu, praktiski
ieteikumi konfliktsituāciju risināšanā, zināšanu sistematizēšana, izdales
materiāli, dalīšanas pieredzē ar kolēģiem un līdzīgu problēmu apzināšana.
Aptaujas anketās tika norādīts, ka 6h šīm tēmām ir par maz, gribētu vairāk
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iedziļināties,
gribētu
problēmjautājumiem.

3.2.

piedalīties

arī

supervīzijās

par

dažādiem

Speciālās zināšanas pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības
jomā.

Piedāvātā profesionālās pilnveides programmas “Speciālās zināšanas
pedagogiem bērnu tiesību aizsardzības jomā” ietvaros pedagogi pilnveidoja
zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā.
Mācību galvenās tēmas:
• Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību
aizsardzības jomā;
• Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā;
• Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi;
• Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna
ģimenē;
• Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības
nodrošināšanā;
• Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu;
• Nepilngadīgais kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā
procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.
Analizējot dalībnieku aptaujas anketas, lielākā daļa respondentu kursu
programmu kopumā vērtē pozitīvi, īpaši uzsveru liekot uz aktuālajām diskusijām
ar piemēriem no reālās dzīves. Lektores darbs atzīts kā ļoti labi un profesionāli
veikts, ievērojot kursantu individuālās un grupas vajadzības, nodrošinot gan
teorētisko ieskatu katrā tēmā analizējot normatīvos dokumentus, gan arī veicot
grupu darbu, dažādās aktivitātes, diskusijas, situāciju izspēles.
2019. gada laikā tika īstenotas 12 kursu grupas ar 311 dalībniekiem.

3.3.

Supervīzijas nodarbības skolu pedagogiem.

Supervīzija ir profesionāla atbilžu meklēšana uz neskaidriem
jautājumiem, risinājumu meklēšana, iepazīstot citu profesionāļu pieredzi,
analizējot savas iespējas. Reizē tas ir psiholoģiski smags darbs pašam ar sevi.
2019. gadā RIIMC piedāvāja supervīzijas nodarbības gan skolu
pedagogiem “Supervīzijas pedagogiem: atbalsts pārmaiņu laikā” 16 h apjomā,
gan izglītības iestāžu vadītājiem “Supervīzijas pirmsskolu vadītājiem/ skolu
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direktoriem: atbalsts pārmaiņu laikā” 18 h apjomā. Dalībnieku skaits šajās
nodarbībās ir ierobežots (ne vairāk kā 12).
Skolu pedagogu atsaucība nebija liela. Iepazīstoties ar RIIMC veiktās
aptaujas datiem par pedagogu profesionālās pilnveides vajadzībām, secinājām,
ka pedagogi vēlas diskusijas/sarunas grupās ar kolēģiem, lai rastu atbildes uz
dažādiem problēmjautājumiem, taču interesi iesaistīties izrādīja tikai 12
pedagogi, bet pabeidza mācības 8. Izglītības iestāžu vadītājiem tika piedāvātas 3
supervīzijas grupas, kurās darbojās 29 interesenti.
Pēc aptaujas nodarbību noslēgumā dalībnieki atzina, ka supervīzijas
nodarbības bija viņiem vērtīgas un mazais dalībnieku skaits ļāva supervizoram
brīvi darboties ar katru dalībnieku individuāli. Dalībnieki guva individuālu
konsultatīvu atbalstu jautājumos, kas saistīti ar darbu un profesionālo darbību.
RIIMC secina, ka supervīzijas nodarbības ir nozīmīgas tiem profesionāļiem, kuri
cenšas meklēt risinājumus un tos atrod, izmantojot gan savas zināšanas, gan
analizējot savu un citu kolēģu pieredzi, jo dalībnieku profesionālie ieguvumi
sarunās, diskusijās ir augsti novērtēti.

3.4.

Informatīvi metodiskie pasākumi mācību priekšmetu jomu
pedagogiem.

2019. gada 24. oktobrī RIIMC organizēja metodiskā dienu “Aktualitātes
tehnoloģiju jomas mācību saturā”, kurā lektores E. Rozentāle, M.
Kosolapova informēja tehnoloģiju jomas skolotājus par
aktualitātēm
kompetenču pieejas mācību saturā, par mācību programmas tēmu ietvaru,
atbalsta materiāliem, praktiskiem piemēriem, kā īstenot kompetenču pieeju
mācību stundās, kā arī par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu. Lektore
G.Ozola dalījās pieredzē ar datorikas skolotājiem, kā veidot veiksmīgu
sadarbību starp dažādiem mācību priekšmetiem Mārupes Valsts ģimnāzijā.
Metodiskajā dienā piedalījās 37 pedagogi.
Lai apzinātu skolotāju turpmākās vajadzības profesionālās pilnveides
jomā, tika veikta dalībnieku anketēšana. Dizaina un tehnoloģiju mācību
priekšmeta skolotāji anketās norādīja, ka vēlas padziļināt izpratni par SOLO
taksonomiju un vērtēšanu, kā veidot kompleksus, dziļos mācību uzdevumus, kā
veidot diferencētus uzdevumus. Skolotāji vairāk vēlējās analizēt 4. un 7. klašu
tematus un atbalsta materiālus, kā arī apgūt digitālās prasmes. Lai iepazītu labās
prakses piemērus, pedagogi izteica vēlmi
apmeklēt pilotskolas, kuras
iesaistījušās kompetenču pieejas ieviešanas aprobēšanā. Skolotāji vēlējās
apmeklēt meistarklases un īsus kursus brīvlaikā, kā arī informatīvos seminārus.
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Aktuāli bija jautājumi par kompetenču pieejas ieviešanu: kā strādāt jauktās
grupās, kā plānot saturu un laiku, ja paredzēta 7. klasē 1stinda nedēļā, kā modelēt
un izgatavot izstrādājumus ar 3D printeri, kā risināt materiāli tehniskās bāzes
jautājumu.
Kā nozīmīgākos ieguvumus metodiskajā dienā skolotāji atzīmē: tikšanos
ar kolēģiem, izpratni par Skola2030 programmu un tēmu plānojumu 7. klasē,
praktiskas idejas, dizaina dienasgrāmatas piemēru, informāciju par olimpiādēm.
Metodiskajā dienā piedāvātais saturs par kompetenču pieeju bija izvēlētas
lietderīgi, jo skolotāji ieguva priekšstatu par gaidāmajām pārmaiņām izglītībā,
informāciju par papildus resursiem, kā arī veicināja iedziļināšanos dokumentos
un to lasīšanu. Izvēlētie kompetentie lektori, stāstot par savu pieredzi, analizējot
paraugprogrammu, iedvesmoja skolotājus domāt, plānot, mēģināt jau tagad
strādāt kvalitatīvāk.
Skolotāju ieguvumi metodiskajā dienā:
Iegūtais tēmu sadalījums pa klasēm atbilstoši jaunajam standartam
Kompetenču pieejas skaidrojums
Pozitīvā nodarbība pie Gundegas Ozolas
Darbnīcas
Citu skolu pieredzes stāsti
Skolotāju pieredzes stāsti
Pieredzes apmaiņa ar citām skolām
Mārupes Valsts ģimnāzijas skolotājas Gundegas Ozolas dalīšanās
pieredzē
Pieredze un praktiskie piemēri
Skolotāju praktiskie piemēri
Reālie skolas/skolotāja piemēri mācību stundas/projektu īstenošanai
Laba komunikācija
Uz jautājumu: “Ko Jūs ieteiktu veiksmīgākai sadarbībai ar Jums vai ar
veselu skolotāju grupu?”, datorikas skolotāji atbild šādi:
Vajadzētu vairāk tieši praktiskas mācības par datoriku. Domāju, ka daudzus
informātikas pasniedzējus satrauc jautājums, kā pasniegt tekstuālo
programmēšanu, sākot no 7.klases. Jo sevišķi tas satrauc tos pedagogus, kas
līdz šim ar programmēšanu nav nodarbojušies.
Pieredzi
Izmantot piemērus no lektora pieredzes (video, darbu demonstrēšana utt.)
Diemžēl nevaru atbildēt
Darbnīcas
Pieejami semināru laiki
Grūti pateikt
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Biežāk satikties
Pieredzes apmaiņu
Šaurāku tēmu, bet padziļināti
Ja ir izvēlēts pareizs laiks nodarbībām
Starpdisciplinārās mācības
2019. gada 22.oktobrī tika organizēts metodiskais seminārs Rīgas latviešu
valodas, literatūras un latviešu kā otrās valodas skolotājiem “Aktualitātes
latviešu valodas un literatūras mācību jomā”.
Seminārā piedalījās 93 latviešu valodas, literatūras, latviešu kā otrās valodas
skolotāji.
Semināra saturs:
✓ Jaunās latviešu valodas pamatizglītības paraugprogrammas: struktūra un
saturs (latviešu un mazākumtautību mācībvalodas skolām).
✓ Mācību satura plānošana un sasniedzamais rezultāts 7. un 10. klasē
atbilstoši standarta prasībām.
✓ Kā mainās mācību stundas struktūra, ieviešot kompetencēs balstītu
mācību procesu?
✓ Pārbaudes un diagnosticējošo darbu vērtēšana un atgriezeniskā saite
pamatskolā un vidusskolā.
✓ Latviešu valoda vidusskolā: sasniedzamie rezultāti optimālajā līmenī.
✓ Padziļinātais kurss “Latviešu valoda un literatūra II” vidusskolā: kursa
koncepcija un izstrāde
Nodarbības un darba grupas vadīja VISC speciālisti, Skola2030 eksperti,
pilotskolas latviešu valodas un literatūras skolotāji.
Aptaujas anketās pedagogi tika aicināti raksturot vienā vārdā, kāds bija šis
seminārs. Pedagogi nosauca to par noderīgu, izzinošu, vērtīgu, lietderīgu,
piesātinātu. Aptaujas mērķis bija noskaidrot, kurā jomā pedagogiem
nepieciešams pilnveidot savas zināšanas un prasmes, lai varētu plānot turpmāko
pedagogu profesionālo pilnveidi. Skolotāji kā svarīgāko atzīmēja:
▪ izprast kompleksos, dziļos mācību uzdevumus un kas ir SOLO
taksonomija, kā to piemērot uzdevumu veidošanai;
▪ efektīva stunda un tās struktūra;
▪ uzdevumu diferenciācija un diferencētu uzdevumu veidošana;
▪ padziļināto vidusskolas kursu saturs;
▪ vērtēšanas jautājumi.
2019. gada 11. martā tika organizēta metodiskā diena mūzikas
skolotājiem. Seminārā piedalījās 120 pedagogi.
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Lektori – Inta Godiņa, Andra Fenhane, Agnese Fjodorova un Edgars
Vītols - informēja mūzikas skolotājus par aktualitātēm kompetenču pieejas
mācību saturā, tika akcentēta pedagogu izpratne par pārmaiņu ieviešanas
nepieciešamību, par metodiskiem paņēmieniem kompetenču pieejā balstītā
mūzikas mācīšanas procesā sākumskolas posmā, 4.-6. klašu posmā, 7.-9. posmā
un vidusskolā. Savukārt pasākuma otrajā daļā pedagogiem tika piedāvāta iespēja
atbilstoši savām interesēm piedalīties dažāda satura darbnīcās: par drāmas kā
metodes izmantošanu mūzikas stundā, par interaktīvām galda spēlēm mūzikas
mācību procesā un ritmikas daudzveidīgiem uzdevumiem, kuri apvieno kustību,
solfedžo un improvizācijas elementus.
Apkopojot un izanalizējot anketas, kā galvenie ieguvumi tiek minēti:
jaunas ierosmes, idejas, zināšanas; atziņas, aktualitātes un ieteikumus sagaidot
kompetenču izglītību; izpratni par mūzikas mācīšanu vidusskolā; izpratni kā
veidot stundas sākumskolā. Ir ļoti svarīgi muzicēt un praktiski, radoši darboties
un radīt skolēnos prieku, gandarījumu par iegūto. Strādāt tā, lai pašiem patīk!

2019. gada 21. novembrī tika organizēts metodiskais seminārs Rīgas
sociālās un pilsoniskās jomas skolotājiem “Aktualitātes sociālās un
pilsoniskās jomas mācību saturā”, kurā lektores - Santa Kazaka, Aija Biteniece
un Evi Daga Krūmiņa informēja skolotājus par aktualitātēm kompetenču pieejas
mācību saturā, par mācību programmas tēmu ietvaru, atbalsta materiāliem, lai
sniegtu atbalstu skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā, kā
arī par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu. Seminārā piedalījās 68
sociālās un pilsoniskās jomas skolotāji.
Apkopojot un izanalizējot anketas, kā galvenie ieguvumi metodiskajā
dienā tiek minēti: skaidrojums par aktualitātēm kompetenču pieejas īstenošanā,
jaunas idejas, praktiskais darbs-stundu plānošana, skaidrojums par vidusskolas
programmām, atbalsta materiālu izmantošanas iespējas, pieredzes apmaiņa.
Aptaujas anketās pedagogi tika aicināti izvērtēt turpmākās vajadzības
profesionālās pilnveides jomā. Skolotāji norādīja, ka vēlas padziļināt izpratni par
to kā veidot diferencētus uzdevumus un kā diferencēt mācību procesu; kā veidot
kompleksus, dziļos mācību uzdevumus; vēlas lielāku izpratni par vērtēšanu un
atgriezenisko saiti. Jautājot skolotājiem ko ieteiktu veiksmīgai sadarbībai, tad
liela daļa atzīmēja, ka galvenā problēma ir laika trūkums, sadarbība ir iespējama
tikai tad, ja ir laiks un griba!
•
Tradicionāli, kā katru gadu, tika organizēti metodiskie semināri
svešvalodu (angļu, vācu, krievu ) un krievu valodas (dzimtās) pedagogiem.
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Semināru laikā tika analizēti katras valodas pārbaudes darbu rezultāti un kļūdas,
tika runāts par valodu jomā iekļauto mācību saturu, jauno mācīšanās pieeju,
caurviju prasmēm un pašvadītas mācīšanās attīstīšanu mācību stundās u.c.
aktualitātēm mācību gadā. Valmieras Valsts ģimnāzijas direktores vietniece
dalījās pieredzē par pašvadītās mācīšanās attīstīšanu mācību stundās ģimnāzijā.
Seminārā svešvalodu skolotājiem kopā piedalījās 74 skolotāji, krievu valodas
(dzimtās) valodas seminārā piedalījās 33 skolotāji.
Vācu referente no Hueber Verlag izdevniecības dalījās pieredzē vācu
valodas skolotājiem, kā mācību grāmatas ir savstarpēji saistītas, balstās viena uz
otru, un tādējādi īpaši attīsta vai paplašina skolēnu valodu kompetences, īpašu
uzmanību pievēršot jaunākajām neirodidaktiskajām tendencēm un skolēnu
vecumam.
Anketās pedagogi par metodiskajiem semināriem raksta: noteikti
pielietošu savās stundās visu, ko šodien esmu uzzinājusi; guvu dažas idejas:
atgādināja, sniedza struktūru jau zināmiem materiāliem; guvu jaunas zināšanas
par jauno kompetenču pieeju mācību procesā, it sevišķi saistībā ar lasīšanu; guvu
zināšanas par sasniedzamo rezultātu un atgriezenisko saiti stundās u.c.

2019. gadā dabaszinātņu jomas pedagogiem metodisko dienu ietvaros
tika organizētas 4 darbnīcas par iepriekšējā mācību gada valsts līmeņa
dabaszinātņu skolēnu pārbaudes darbu (diagnosticējošie darbi un eksāmena
darbi) uzdevumu analīzi un skolēnu rezultātiem, kā arī skolotāji tika iepazīstināti
ar jauno dabaszinātņu mācību standartu un mācību programmu paraugiem
bioloģijā, ķīmijā, fizikā un ģeogrāfijā. Darbnīcas apmeklēja 110 dabaszinātņu
jomas pedagogi. Darbnīcas vadīja Skola 2030 eksperti un pilotskolu skolotāji.
Ļoti aktuāls jautājums, par ko raisījās atšķirīgas diskusijas, bija par
iespējām, kā pedagogam sasniegt dažādus mācību mērķus, nodrošinot mācību
atbilstību skolēnu attīstības līmenim, interesei, vajadzībām un pieredzei jaunās
kompetenču pieejas kontekstā. Skolotāji novērtēja to kolēģu priekšlikumus, kuri
dalījās pieredzē, kā viņi savās stundās izmanto dažādus atgriezeniskās saites
veidus, izskaidroja ar piemēriem, kā no standarta nonākt līdz konkrētai mācību
stundai.
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Raksturojot metodisko dienu lietderību, aptaujas anketās pedagogi bija
rakstījuši: katrai tēmai laiks strukturēts, gribētu redzēt tādas stundas, kur
izpaužas komplekso uzdevumu izmantošana, kāpēc ir svarīgi pāriet no
virspusējas mācīšanās uz dziļo mācīšanos, atsākoties skolas darbam, es noteikti
pamēģināšu modelēšanu.

3.5.

Atbalsts pedagogiem darbam ar bērniem ar speciālām
vajadzībām.

2018. gada nogalē Rīgas pašvaldību skolas saņēma RIIMC aptaujas
anketu ar lūgumu atbildēt uz jautājumiem par pedagoga profesionālo pilnveidi
savā skolā, norādot nepieciešamo profesionālās pilnveides programmas tēmu un
skolotāju skaitu, cik daudziem, tas ir nepieciešams. Uz aptauju atbildēja 89
skolas no 109 skolām. Apkopojot anketu rezultātus RIIMC izveidoja darba plānu
2019. gadam, koncentrējoties uz sadaļu un tēmām par darbu ar bērniem ar
speciālām vajadzībām. 2019. gadā RIIMC īstenoja 9 kursu programmas:
• Kā motivēt skolēnu ar speciālām vajadzībām?;
• Uzvedības problēmas sākumskolā: kā izprast? kā palīdzēt?;
• Mācību sasniegumu vērtēšana skolēniem ar speciālām
vajadzībām;
• Datorprogrammas Sym Writer2 jeb Widgit simbolu valodas
izmantošana mācību procesā;
• Draudzēšanās, attiecību risināšana, vardarbība sākumskolā;
• Profesionālās izdegšanas sindroms;
• Komunikācijas, pacietības un motivācijas veidošana iekļaujošajā
izglītībā;
• Kā skolēniem justies labi klasē?;
• Individuālā izglītības plāna izveides un īstenošanas ceļi.
Kopumā programmas pabeidza 226 dalībnieki no 310 pieteiktajiem.
Visas programmas aktualizēja svarīgākās tēmas darbā ar bērniem ar speciālām
vajadzībām skolā. Dalībnieki atzina, ka programmu saturs ir vērtīgs un labi
izstrādāts un pedagogi gūtās zināšanas pielietos savā profesionālajā darbībā.
Lielākā daļa dalībnieku norādīja, ka programmu apjomam ir jābūt daudz
garākam, lai gan, tas ir viens no riska faktoriem dalībnieku samazinājumam
kursu programmas laikā. Lektoru darbs tika novērtēts atzinīgi un kvalitatīvi. Visi
lektori ir savas jomas speciālisti un strukturēti izklāsta materiālu.
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3.6.

Atbalsts pedagogiem sabiedrības integrācijas jautājumos.

2019. gadā RIIMC īstenoja divas pedagogu profesionālās pilnveides
kursu programmas (katra 12h), lai sniegtu atbalstu pedagogiem sabiedrības
integrācijas jautājumos. Piedāvājums tika izteikts tikai tām skolām, kuras
2018.gadā saskārās ar dažāda veida integrācijas jautājumiem, kopā 54 skolas.
Viena programma par tēmu “Starpkultūru dialoga un iecietības veicināšana
skolā” tika veidota kopā ar ekspertēm Ingunu Irbīti (IAC), Inesi Pitkeviču (Rīgas
Kultūru vidusskola) un Daci Konopecku un Rīgas Pļavnieku pamatskolas
pedagogiem, lai pilnveidotu pedagogu starpkultūru dialoga prasmes, analizētu
un attīstītu izpratni par iespējamām kultūras atšķirībām. Programmas ietvaros
tika aplūkotas šāda tēmas:
Starpkultūru saskarsme skolā, darba formas un mācību metodes
starpkultūru dialoga un iecietības veicināšanai skolā, austrumu un rietumu
kultūru mijiedarbība, sadarbības piemēri un pieredze. Diemžēl, pedagogu
aktivitāte un atsaucība bija neliela – no plānotajiem 25 cilvēkiem programmu
apmeklēja 11, kas liecina par to, ka kamēr integrācijas jautājumi neskar
personīgi, tam tiek pievērsta maza uzmanība, t. sk., no pedagogu puses. Kā
galvenie ieguvumi tika minēti – dalīšanās pieredzē un praktiskā darbošanās
Rīgas Pļavnieku pamatskolā, praktiskās metodes, ko pielietot darbā.
Otra programma par tēmu “Pedagogu izpratnes par sabiedrības
integrācijas procesu un tā būtību veicināšana” (12h) tika veidota kopā ar
ekspertēm Ēriku Pičukāni (LVA) un Daci Konopecku (Rīgas 15. vidusskola),
lai attīstītu skolotāju profesionālo kompetenci mūsdienīga mācību procesa
nodrošināšanai un apgūtu integrācijas procesam nepieciešamās zināšanas un
prasmes. Programmas ietvaros tika aplūkotas šādas tēmas: mūsdienīga
sabiedrība – multikulturāla sabiedrība, mācību procesa īstenošana lingvistiski
neviebdabīgā vidē: mācību procesa individualizācija, dažādība un daudzveidība
mums līdzās: starpkultūru izglītības īstenošanas iespējas skolā. Šajā programmā
tika izglītoti 19 pedagogi. Kā galvenie ieguvumi tika minēti – izcils lektoru
ekspertu darbs, informācija par interneta materiāliem, citu kultūru īpatnības; kā
dažādi bērni uztver citu valodu; daudzveidīgās metodes darbā ar iebraucējiem,
personīgā pieredze, reāli piemēri no dzīves.
Kursu programmas tika izveidotas mērķtiecīgi un saturā pārdomātas, ar
pedagogu praktisko līdzdalību un personīgo pieredzi. Tika izteikts aicinājums
šīm tēmām pievērsties atkārtoti, cenšoties piesaistīt pēc iespējas lielāku
pedagogu un skolu skaitu, jo šīs problēmas var, pēkšņi, būt aktuālas ne tikai
konkrētām skolām, bet visiem.

74

3.7.

Atbalsts pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem par
aktuālām tēmām mācību procesa uzlabošanai.

Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem tika piedāvāts paaugstināt savu
profesionālo kompetenci dažādos izglītojošos pasākumos – tie ir bijuši gan kursi,
gan semināri. 2019. gadā pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem tika
īstenotas 6 profesionālās pilnveides kursu programmas un seminārs par tēmām:
8 stundu kursu programma “Pedagogu un vecāku efektīva sadarbība pirmsskolā”
(lektore Dace Lapiņa),
12 stundu kursu programma “Bērnu emocionālā audzināšana” (lektores Inguna
Stikāne, Madara Vasiļjeva),
8 stundu kursu programma “Bērnu disciplinēšanas metodes” ( lektore Ilze
Ābelniece),
16 stundu kursu programma “Profesionālās pilnveides supervīzija pirmsskolas
pedagogiem” (supervizore Indra Markova),
12 stundu kursu programma “Personīgo resursu apzināšana un aktivizēšana
pirmsskolas pedagoga darbā” (lektore Dace Lapiņa),
8 stundu kursu programma “Pedagoģiskā procesa organizēšanas principi un
plānu īstenošana”(lektore Inese Eglīte),
4 stundu seminārs “Prāta treniņa tehnikas” (lektore Inga Dreimane).
Lai gūtu atgriezenisko saiti par piedāvātajām kursu programmām un
vajadzības gadījumā veiktu izmaiņas, notika kursu dalībnieku anketēšana.
Anketā ir dažādi jautājumi: gan par to, kā ir saprasts un sasniegts programmas
mērķis, gan par izmantotajām darba formām un metodēm - kā tās ir
nodrošinājušas mērķu sasniegšanu. Ir jautājumi arī par to, vai katram pedagogam
ir bijusi iespēja aktīvi piedalīties un praktiski pielietot iegūtās zināšanas.
Apkopojot dalībnieku atbildes uz anketas jautājumiem, redzam, ka lielākā
daļa pilnīgi piekrīt vai piekrīt apgalvojumam, ka viņi skaidri zina, kā un kur
pielietos iegūtās zināšanas savā darbā. Dalībnieki atzīst, ka viņu vajadzības un
pieredze ir ņemta vērā, kā arī piekrīt, ka ir bijusi iespēja pašiem aktīvi piedalīties
un praktiski pielietot iegūtās zināšanas praksē, tomēr vairāki kursu dalībnieki
būtu vēlējušies ilgāku laika posmu veltīt plānotajām aktivitātēm. Daudzi
atzinuši, ka izdales materiāli un darba formu daudzveidība nodrošināja lielu
interesi visu kursu garumā.
Lektoru darbs atzīts kā ļoti labi un profesionāli veikts, ievērojot kursantu
individuālās un grupas vajadzības, nodrošinot gan teorētisko ieskatu katrā tēmā,
gan arī veicot grupu darbu, dažādas aktivitātes, diskusijas, situāciju izspēles.
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IT prasmes
Pirmsskolu pedagogiem tika īstenotas 3 kursu programmas: 2 kursu
grupas nokomplektējās par tēmu “Darba lapu veidošana lasītprasmes
attīstīšanai pirmsskolā un sākumskolā, izmantojot Widgit simbolu”.
Dalībnieki – latviešu valodas, pirmsskolas un sākumskolas skolotāji. Nodarbībās
pedagogi apguva programmatūras Widgit rīkus un iemācījās veidot darba lapas
lasītprasmes attīstīšanai. Rakstot tekstu, datorprogramma piedāvāja to ilustrēt,
lai izglītojamie vieglāk uztvertu tekstu. Izmantojot šo programmu, ir iespēja
viegli veidot rēbusus, ilustrētas darba lapas lasītprasmes un arī matemātikas un
dabaszinību apguvei. Programmu apguva 28 pedagogi. Aptaujas anketās lektores
darbs ir novērtēts kā izcils un ļoti labs, bijuši lieliski izdales materiāli, kas
palīdzēs atcerēties un pielietot apgūtās prasmes.
Viena pirmsskolas pedagogu grupa apguva zināšanas par to, kā darboties
ar programmu “MS Power Point” - no ievada līdz lietpratējam pirmsskolā.

3.8.

Atbalsts skolu pedagogiem par aktuālām tēmām mācību
procesa uzlabošanai.
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40. attēls. Programmas par aktuālām tēmām skolu pedagogiem.
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2019. gadā skolu pedagogiem tika piedāvātas dažādas profesionālās
kompetences pilnveides programmas mācību procesa uzlabošanai. Ievērojamu
vietu šajā piedāvājumā aizņēma programmas, kas vērstas uz pedagogu IT
prasmju attīstīšanu.
IT prasmju attīstīšana
2019. gadā IT prasmju apguvei tika noorganizēti 14 mācību pasākumi.
Kursu mērķauditorija bija visi pedagogi, informātikas un programmēšanas
skolotāji, matemātikas pedagogi, sociālo zinību skolotāji, mājturības skolotāji,
pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, svešvalodu skolotāji, kā arī vizuālās
mākslas skolotāji – kopā tie bijuši 189 kursu dalībnieki. Vienīgā mērķauditorija
– dabaszinātņu jomas pedagogi – diemžēl nav šo visu pedagogu skaitā, jo
nenokomplektējās neviena pilnvērtīga grupa. Bija 2 mēģinājumi. Varētu secināt,
ka pirms vairākiem gadiem DZM projektā šī grupa skolotāju jau ir labi apguvusi
šīs tehnoloģiju pielietošanas prasmes. Viņiem klašu telpās ir arī labāk pieejamas
digitālās ierīces, kas neļauj aizmirst par to lietošanas iespējām.
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Kursu nosaukums IT
prasmju apguvei

Mēnesis
2019

Gru
pu
skai
ts

Lektors/e

janvāris

1

Ingrīda Priedīte

14

februāris

1

Raivis Ieviņš

13

marts

1

Ingrīda Priedīte

15

marts

1

Vita Brauna

12

marts

1

Agnese Sarkane

13

marts

1

Jānis Līmežs

11

maijs

1

Ilga
Rozamasceva

19

augusts

1

Ilga
Rozamasceva

19

matemātikas
pedagogi

augusts

1

Vita Brauna

18

svešvalodu
skolotāji

septembris

1

Jānis Līmežs

10

visi pedagogi

septembris

1

Jānis Līmežs

11

visi pedagogi

oktobris

1

Maiga Pigita

16

oktobris

1

Raivis Ieviņš

7

Mērķauditorija

Microsoft Office rīku lietošana
(pedagogiem
ar
nelielām
visi pedagogi
priekšzināšanām)
Programmēšanas
pamatu informātikas un
apguve
pamatskolā
un programmēšanas
vidusskolā, izmantojot C++
skolotāji
Microsoft Office rīku lietošana
(pedagogiem
ar
nelielām
visi pedagogi
priekšzināšanām)
IT
lietošana
matemātikas
matemātikas
stundās 5. – 9. klasē
pedagogi
Digitālā pratība un
sociālo zinību
medijpratība sociālo zinību
skolotāji
stundās
Office365 un citu tiešsaistes
rīku
izmantošana
mācību
visi pedagogi
procesā
IKT izmantošanas iespējas
mājturības
mājturības
un
tehnoloģiju
skolotāji
stundās
IKT izmantošanas iespējas
mājturības
mājturības
un
tehnoloģiju
skolotāji
stundās
IT
lietošana
matemātikas
stundās 5. – 9. klasē
Office365 un citu tiešsaistes
rīku
izmantošana
mācību
procesā
Office365 un citu tiešsaistes
rīku
izmantošana
mācību
procesā
Darba lapu veidošana un
ilustrēšana Word programmā

Dalī
bnie
ku
skai
ts
gru
pā

Programmēšanas
pamatu
programmēšanas
apguve
pamatskolā
un
skolotāji
vidusskolā, izmantojot C++
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IKT izmantošanas iespējas vizuālās mākslas
vizuālās mākslas stundās
skolotāji
Mācību pasākumu skaits

oktobrisnovembris

1

Ieva Drēviņa

14

Sociālo zinību skolotājiem tika izveidota un īstenota pedagogu
profesionālās pilnveides programma “Digitālā pratība un medijpratība
sociālo zinību stundās”, lai veidotu izpratni par digitālo iekārtu un mediju
efektīvākai izmantošanai mācību procesā. Apgūstamās tēmas programmā bija
tiešsaistes rīku nozīme mācību procesā, kurā pedagogi apskatīja kā efektīvi un
modernāk izmantot IKT mācību procesā; mācību materiāli un atvērtie mācību
resursi, kurā tika apgūts iespējamo risku novērtēšana, meklējot informāciju, kā
arī pedagogi veidoja interaktīvu materiālu - domu kartes; mobilie sadarbības rīki
mācību stundā, kurā pedagogi apguva mācību materiālu kopīgošu, mācību satura
sasaisti ar reālās dzīves situācijām un skolēnu individuālajām vajadzībām. Grupu
nodarbību vadīja lektore – Agnese Sarkane, ar kuru izveidojās veiksmīga
sadarbība, par ko liecināja dalībnieku pozitīvās atsauksmes aptaujas anketās.
Mācību process tika plānots tā, lai pēc pirmās dienas mācībām, varētu veikt
mājas darbu - interaktīvu materiālu veidošana - domu kartes. Pedagogi dalījās
pieredzē, izvērtēja savu un kolēģu darbu, guva jaunas idejas.
“Programmēšanas pamatu apguve pamatskolā un vidusskolā,
izmantojot C++” grupās dalībnieku skaits ir mazāks, jo skolotāju –
programmētāju nav tik daudz, pie tam programmēšana ir parādījusies kā nozare
salīdzinoši nesen, kas liecina arī par vairāk gados jaunāku dalībnieku skaitu,
tomēr daži ir arī pieredzējuši skolotāji, kuri šai nozarei pievēršas arī tāpēc, ka to
pieprasa jaunā paaudze.
Lektors Jānis Līmežs 2019.gadā ir piedāvājis savu ieguldījumu kursu
programmas “Office365 un citu tiešsaistes rīku izmantošana mācību
procesā” norisē 3 grupām. Tieši šīs nodarbības veicinājušas RD lietotāju
prasmīgu e-pasta lietošana edu kontos, ko paši skolotāji atzinuši par diezgan
sarežģītu. Mācības esot bijušas piesātinātas un šķitušas sarežģītas.
Apkopojot un izanalizējot anketas, secināts, ka visu grupu lektoru darbs
atzīts kā ļoti kvalitatīvi un profesionāli veikts. Kā galvenie ieguvumi pēc kursiem
tiek minēti: jaunas zināšanas medijpratībā, tiešsaistes rīki, jaunās IT iespējas,
praktiskā darbošanās.
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Kursu dalībnieki kursu noslēgumā dalās ar šādiem komentāriem:
Paldies par kursiem!
Paldies!
Lai veicas!!!
Super.
PALDIES, LAI VISS IZDODAS TURPMĀK!
Dažreiz bija par ātru. Varēja mazāk tēmu, bet vairāk laika veltīt katras tēmas
apguvei.
Paldies par izcilo darbu un gūtajām zināšanām.
Šādi kursi būtu nepieciešami regulāri
Paldies lektorei par darbu! Bija interesanti uzzināt par dažām citām lietotnēm
par kurām mazāk stāsta citās auditorijās.
Izturību un pacietību darbā ar visnepateicīgāko auditoriju - skolotājiem!
Paldies par pozitīvo attieksmi!
Kursu dalībnieki vēl vēlētos apgūt:
Darbošanos Microsoft Word programmā "mākonī".
Skatīšos, ko piedāvā, kādas aktualitātes
Interaktīvā tāfele
Vienmēr esmu atvērta jaunajām tehnoloģijām.
Jaunākās tehnoloģijas
Vēl aplikācijas apgūt
NOSTIPRINĀT, ATKĀRTOT ZINĀŠANAS PAR EXCEL
IESPĒJĀM
Īsti nesapratu pēdējo tēmu " PLICKER".
Nostiprināt iegūtās prasmes
Infografiku veidošanu
Jebko jaunu
Citu uzdevumu veidošanas paņēmienus
Drīzāk uzzināt kaut ko vairāk par digitālās tāfeles izmantošanu
mācību stundās.
Active inspire materiālu veidošana, pielietošana
Lietotņu veidošanu izglītības mērķiem
Visnozīmīgākie ieguvumi programmās bijuši:
Jaunas zināšanas, kā veidot anketas, aptaujas, pārbaudes darbus, iegūt
skolēnu un vecāku viedokļus dažādos jautājumos īsā laika sprīdī google
programmā. Atvieglota skolēnu darbu labošana, izvērtēšana.
Ļoti patika, ka ir reāls pielietojums.
aplikācijas Quizizz un mentimeter
Uzzināt, kā pielietot programmas kuras bija piedāvātas.
Viss bija interesants un jauns.
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Jaunas zināšanas
Reālas digitālās iespējas interaktīvākai stundai
TELEFONA SASAISTE AR DATORSPĒLĒM.
Iepazinu jaunas aplikācijas un iespējas, kā mācību procesā telefonu var
sasaistīt ar datoru.
Prasmes novērtēt digitāli
quizizz.com
Dažādu aplikāciju izmantošana testos
google veidlapas, quizizz.com
Praktiskie piemēri un iespēja tos izmantot mācību procesā pēc tam.
Aplikācijas lietošana
Dažu jaunu lietotņu apguve.
Jaunas aplikācijas, kuras izmantošu savā darbā.
Mentimeter
Quizizz apguve
iepazīties ar jaunām tehnoloģijām.
Jaunas programmas un digitālie rīki, ko pielietot mācību procesā.
Programmu izmantošanas iespējas ikdienā.
Jaunu programmatūru apskats
Praktiskie darbi

2018. gada nogales Rīgas skolu aptaujas rezultāti atklāja dažādas aktuālākās
tēmas, kas nepieciešamas viņu profesionālajai izaugsmei. RIIMC 2019. gadā
piedāvāja deviņas profesionālās pilnveides programmas 8 un 12 h apjomā,
ietverot tādas tēmas kā:
• vērtēšana, kurā aktualizēja svarīgākos ar skolēnu mācību sasniegumu
vērtēšanu saistītos jautājumus;
• sadarbība - efektīva un jēgpilna komunikācijas veidi starp skolu,
pedagogiem un vecākiem;
• mobinga novēršana skolas vidē;
• pārmaiņu vadība pedagoga darbā;
• disleksija/disgrāfija un pētnieciski pierādītas metodes to mazināšanai un
kompensēšanai;
• drāmas metode efektīvam mācīšanās procesam dažādās klašu grupās un
mācību priekšmetos
• progresīvas metodes atmiņas spēju un resursu izmantošanai - virkni
metožu, kas padara mācīšanos (un mācīšanas) procesu mērķtiecīgāku un
efektīvāku u.c. tēmas.
Kopumā mācības pabeidza 226 dalībnieki no 271. Dalībnieki apliecības
saņēma, ja bija apmeklējuši visas izvēlētās kursu programmas klātienes
nodarbības un tika izpildīts mājas darbs. Kursu programmas akcentēja
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svarīgākās un aktuālas tēmas skolās. Kopumā programmas tika novērtētas kā ļoti
noderīgas un rezultatīvas, lai gan tika novērtos, ka skolotāji pretojās jaunām
metodēm un nemaz nepamēģināja ieviest savās skolās iegūtās metodes mācību
laikā.

3.9.

Izglītības iestāžu vadītāju profesionālo kompetenču pilnveide.

2019. gadā, atsaucoties pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju lūgumam,
tika īstenotas 10 profesionālās pilnveides programmas tieši pirmsskolu
vadītājiem par tēmām:
• Mūsdienīga personāla vadība pirmsskolā (lektore S. Pallo),
• Finanšu pratība pirmsskolu vadītājiem (lektores B. Cekule, I. Purviņa, I.
Gudēviča),
• Vadītprasme un līderība pirmsskolā (lektore S. Pallo, 2 grupas),
• Pārmaiņu vadīšana pirmsskolā (lektore G. Kārkliņa),
• Saimnieciskās darbības organizēšana pirmsskolas izglītības iestādē
(lektore A. Zālīte),
• Koučings vadītāja darbā (lektore Z. Krieķe),
• Efektīvs personāla un organizācijas menedžments pirmsskolās ar filiāli
(pieredze tikai lielo pirmsskolu vadītājām, D. Putāne, I. Bukovska).
• Supervīzija
“Mūsdienīga līderība pirmsskolā” (supervizore Inga
Reimane -Bele).

41. attēls. Dalībnieku skaits pirmsskolu vadītāju mācībās.

82

No plānotajiem 200 dalībniekiem programmās iesaistījās 170. Kursu
programmās tika uzsvērts, ka lielākie ieguvumi ir praktiskie piemēri, dalīšanās
pieredzē, grupu darbs, došanās pie kolēģiem uz izglītības iestādi, kā arī “stiprie
jautājumi”, sevis pašanalīze, kā risināt problēmsituācijas, mērķu izvirzīšana,
atgriezeniskā saite (kursi par koučingu), sava un citu darba plānošana,
organizēšana, komandas veidošana, labas komunikācijas veidošana (atziņas no
supervīzijas).
Paralēli pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju piedāvātajām
programmām tika īstenota kursu programma “Efektīva līderība pārmaiņu laikā”
lektora Klaudio A. Riveras, RTU Rīgas Biznesa skolas Asoc. prof. un Bc.
direktora vadībā. Šajā programmā piedalījās 21 dalībnieks no dažādām Rīgas
skolu vadības komandām. Lektors K. Rivera sniedza ieskatu par to, kas jādara,
lai kļūtu par efektīvu līderi izglītības iestādēs tieši pārmaiņu laikā? Kā attīstīt
līderības kompetenci? Kā novērtēt mūsu līderības kompetenci un attīstīt to
ikdienā?
Dalībnieki atzina, ka kursa programma ir ļoti vērtīga un lektora
kompetenci novērtēja ļoti augstu, lai gan skolu vadības komandas arī atzina, ka
daudzas lietas jau bija zināmas un šis kurss bija kā atkārtojums esošajām
zināšanām.

3.10. Atbalsts darbā ar datu bāzēm un sistēmām TEDIS, KAVIS,
DRLIS, VIIS, KADRI.
Saņemot papildus finansējumu, RIIMC 2019. gadā organizēja mācību
seminārus un kursus par darbu ar datu bāzēm un sistēmām, kas tiek izmantotas
izglītību iestāžu nodrošināšanā: “TEDIS”, “VIIS”, “KADRI”, “RDLIS”,
“KAVIS” un “LĪGUMI”. 2019. gadā kopā tika īstenotas nodarbības 16 grupām.
Salīdzinot ar 2018. gadu, grupu skaits samazinājies trīs reizes atbilstoši
piešķirtajam finansējumam. Vidējais rādītājs 2019. gadam ir 19 dalībnieki grupā.
Grupu komplektēšana negāja pārāk viegli, īpaši otrajā pusgadā, tikai pēc
atkārtotas informācijas nosūtīšanas uz izglītības iestādēm par konkrētiem
sistēmu kursiem, grupas nokomplektējās.
Mācību semināri “KADRI”, “RDLIS” un “KAVIS” notika RD
Informāciju Tehnoloģiju centrā. Datorklasē bija 16 datori. Kursus vadīja I.
Dārzniece, L. Peršina un I. Romanovska. Mācību seminārs “TEDIS”, kuru vadīja
K. Jansons notika Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā datorklasē
ir 19 datori. Līdz ar to nebija iespēja vienā nodarbībā piedalīties vairāk
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dalībniekiem. Seminārs “VIIS” notika IKSD auditorijā, lektors U. Lagzda
demonstrēja sistēmas visas darbības un iepazīstināja ar jaunumiem VIIS sistēmā
un dalībnieki sekoja līdzi. Tāpat departamentā notika semināri “LĪGUMI”, kurā
lektores E. Martiņsone un B. Cekule demonstrēja sistēmas darbības un dalībnieki
sekoja līdz, kas deva iespēju apmācīt lielāku dalībnieku skaitu. Pēc kolēģu (B.
Cekules un U. Lagzdas) plāna - visu izglītības iestāžu pārstāvji ir izmācījušies
sistēmas “LĪGUMI” un “VIIS” pamatus un izmantošanu, tāpēc rudenī grupas
vairāk netika organizētas.
Visi mācību procesā iesaistītie lektori strādāja kvalitatīvi, dalībnieki bija
apmierināti un ieguva daudz jaunas informācijas, kā arī saņēma lektoru
materiālus un kontaktus konsultācijām un neskaidriem jautājumiem.
Veicot 2019. gada apkopojumu par mācību semināriem un kursiem par
darbu ar datu bāzēm un sistēmām, var secināt, ka kopējais dalībnieku skaits, kuri
bija ieinteresēti un apmeklēja piedāvātās mācību nodarbības par kādu no Rīgas
pašvaldības informāciju sistēmām, ir 311:
• LĪGUMI - mācībās piedalījās un apliecības saņēma 86 dalībnieki;
• KADRI - mācībās piedalījās un apliecības saņēma 55 dalībnieki;
• TEDIS - mācībās piedalījās un apliecības saņēma 49 dalībnieki;
• KAVIS - mācībās piedalījās un apliecības saņēma 41 dalībnieki;
• RDLIS - mācībās piedalījās un apliecības saņēma 17 dalībnieki;
• VIIS – mācībās piedalījās un apliecības saņēma 63 dalībnieki.

4. Pieaugušo neformālā izglītība un profesionālā
pilnveide.
2019. gadā RIIMC turpināja piedāvāt neformālās izglītības iespējas Rīgas
iedzīvotājiem, plānojot un organizējot kursus izveidotajās 12 filiālēs Rīgā –
Izglītības, kultūras un sporta departamenta (turpmāk IKSD) pakļautības iestādes
– vispārējās izglītības skolās un Profesionālās Izglītības kompetences centros,
Valsts tehnikumos. To cilvēku skaits, kuri piedalījās kādā no piedāvātajām
pieaugušo neformālās izglītības programmām, šajā gadā bija 2155. Tas nozīmē,
ka pieaugušo neformālās izglītības dalībnieku skaits 2019. gadā ir palielinājies
par 884 dalībniekiem jeb 60% salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
Plānojot 2019. gadu, RIIMC nolēma samazināt pieaugušo neformālās
izglītības filiāļu skaitu no 20 uz 12, pamatojoties uz kursu dalībnieku
apmeklējumu (apkaimēs, kur cilvēki dzīvo, nevis strādā apmeklējums bija ļoti
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vājš, daudzkārt nenokomplektējās kursu grupas) un aptaujas anketu atsauksmēm.
Aktīvu darbību turpināja 4 filiāles Rīgas apkaimēs - Āgenskalnā, Purvciemā,
Imantā un Ķengaragā (RIIMC ēkā) un tika noslēgti sadarbības līgumi ar vēl
trijām IKSD izglītības iestādēm, kuras atrodas pilsētas centrā - Rīgas Natālijas
Draudziņas vidusskolu, Rīgas sākumskolu “Valodiņa’ un Pamatskolu “Rīdze”.
Sadarbība turpinājās ar Kultūras un Tautas mākslas centru “Ritums”, PIKC
Rīgas Valsts tehnikumu, Rīgas Mākslas un mediju tehnikumu un Valsts SIA
“Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma divām filiālēm. 2019. gada
martā tika apturēta sadarbība ar Valsts SIA “Rīgas Tūrisma un radošās
industrijas tehnikuma, pamatojoties uz to, ka iestāde nav pašvaldības, bet gan
valsts iestāde un ne darbinieku kapacitāte, ne juridiskie dokumenti neatbilda
pieaugušo neformālās izglītības kursus organizēšanas sadarbības līguma
punktiem, galvenokārt finansiāli. No 2019. gada aktīvi darbojās astoņas filiāles,
kurās intensīvi notiek kursu programmu īstenošana.

42. attēls. Pieaugušo neformālās izglītības kursu buklets.

Pieaugušo neformālās izglītības kursu un tēmu piedāvājums 2019. gadā ir
bijis ļoti daudzveidīgs (skat. 43. attēlu), rīdziniekus pārsvarā interesēja
svešvalodu kursi, vispopulārākie ir angļu, vācu, itāļu, spāņu valodas kursi un
latviešu valodas kursi mazākumtautību iedzīvotajiem. Nākamā pieprasītākā
mācību joma ir psiholoģijas kursi, kuros tiek piedāvāti gan personības
pašpilnveides, gan stresa mazināšanas kursi. Rīdzinieki izvēlējās mācīties arī
datorkursos: tie, kuri jau strādā ar datoru, pieteicās uz speciālu programmu
(Excel, PowerPoint) padziļinātu apgūšanu, taču tie iedzīvotāji, kuri nav
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strādājuši ar datoru (pārsvarā senjori jeb vecāka gada gājuma cilvēki) labprāt
piedalījās kursos par interneta izmantošanu ikdienas vajadzībām. 2019. gadā tika
izveidota jauna datorprogramma par 3D projektu vizualizāciju brīvpieejas
projektēšanas datorprogrammā Sketchup (lektore Gunita Boltre), kura guva lielu
atsaucību no zinošākiem IT jomas pārstāvjiem. No tā saucamajām interešu
izglītības programmām vispopulārākās ir rokdarbu (skat. 42. attēlu) un
skaistumkopšanas programmas, 2019. gadā dalībnieki labprāt apmeklēja jauno
programmu par lietišķā apģērba iespējām savu mērķu sasniegšanai (lektors Gints
Bude). 2019. gada martā, pamatojoties uz sadarbības pārtraukšanu ar Valsts SIA
“Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumu”, diemžēl vairāk netika
piedāvāti kulinārijas kursi, kurus Rīgas iedzīvotāji bija ļoti iecienījuši, bet
RIIMC nav atbilstoša nodrošinājuma, tehnikas un atļaujas šādu kursu
īstenošanai.

43. attēls. Rokdarbu kursu materiāli. Adīti pulsa sildītāji (mauči) ar pērlītēm,
knipelētas mežģīnes, austas pērlīšu rokassprādzes

Par lektoriem pieaugušo neformālās izglītības programmās uzaicināti strādāt
jau daudzu gadu sadarbības partneri: jomu speciālisti, profesionāļi, skolu
pedagogi, psihologi, praktiķi ar lielu pieredzi, kuri veiksmīgi strādā tieši ar
pieaugušo auditoriju.
2019. gadā palielinājusies interese par RIIMC piedāvātajiem pieaugušo
izglītības kursiem, kursu dalībnieku skaits palielinājies par 60%. RIIMC
popularizējis kursus arī masu medijos, internetā un radio raidījumos. No 2019.
gada aktīvi tiek izmantots sociālais tīkls Facebook. RIIMC turpina sadarboties
ar dažādām pašvaldības struktūrvienībām informācijas izplatīšanai sabiedrībā,
izpilddirekcijām, bibliotēkām, klientu apkalpošanas centriem, izglītības
iestādēm u.c.
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44. attēls. Pieaugušo neformālās izglītības programmu tēmas 2019. gadā.

Informācija par pieaugušo neformālās izglītības iespējām tiek ievietota
interneta vietnēs www.riimc.lv, www.iksd.riga.lv, nosūtīta uz pašvaldības
iedzīvotāju apkalpošanas centriem, pilsētas bibliotēkām, izglītības iestādēm,
kurās aicinām ne tikai pedagogus, bet arī citus iestāžu darbiniekus un audzēkņu
vecākus piedalīties pieaugušo izglītības programmās. Informācijas izplatīšanā
tika izmantoti arī sociālie tīkli: Twitter un Facebook.
2020. gadā tiks turpināts iesāktais darbs, domājot par jaunām iespējām
iedzīvotāju informēšanā un piedāvāto kursu dažādošanā. 2020. gadā izvēlētas
prioritārās tēmas, kas ir aktuālas sabiedrībā un kuras dalībnieki visvairāk ir
izvelējušies apgūt: svešvalodu apguve, datorkursi, psiholoģijas un pašpilnveides
kursi.
RIIMC 2019. gadā īstenoja RD IKSD projektus latviešu valodas apguvei
Rīgas iedzīvotājiem A1, A2, B1, B2, piedāvājot iespēju mācīties kopumā 125
interesentiem, kuriem dzimtā valoda nav latviešu valoda.
2019. gadā RIIMC diemžēl netika īstenota profesionālās pilnveides izglītības
programma “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma”
60 stundu apjomā, programma tika piedāvāta divas reizes – gan pavasarī, gan
rudenī, taču grupas netika nokomplektētas. Iespējamais iemesls ir ES fondu
finansētie kursi, kurus organizē Valsts Darba inspekcija un iedzīvotājiem tie ir
bez maksas līdz 2023. gadam.
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2019. gadā tika noorganizēta datorkursu grupa Izglītības, kultūras un sporta
departamenta darbiniekiem, darbinieki mācījās programmas “Excel”
izmantošanu darbā.
2019. gadā tika izglītots 51 kultūras darbinieks, RIIMC noorganizēja divas
grupas: martā “Koncertu programmu veidošana un režiju” 32 kultūras
darbinieki, bet novembrī 19 dalībnieki mācījās par programmas “Excel”
izmantošanu ikdienas darbā.
Plānotie kursi tiek piedāvāti arī citiem pašvaldības darbiniekiem, izsūtot
informāciju uz citiem pašvaldības departamentiem, līdz šim kolektīvu
pieprasījumu pēc mācību programmām nav bijis, taču daudzi kolēģi individuāli
piedalās RIIMC piedāvātajos kursos un atsauksmes liecina, ka kursos dalībnieki
ir sagaidījuši solīto informāciju, apguvuši jaunas prasmes un ieguvuši jaunas
zināšanas attiecīgi izvēlētajās jomās un tēmās.
Pieaugušo neformālās izglītības organizēšanas pozitīvā puse ir motivētie
dalībnieki, kuri vēlas iemācīties kaut ko jaunu, iegūt jaunas prasmes, kas padarītu
veiksmīgāku dalību konkurencei darba tirgū un uzlabotu savas dzīves kvalitāti.
Pie izaicinājumiem aizvien pastāv dalībnieku kursu neapmeklēšana: jo daudzi
iespējamie dalībnieki kursos piesakās, bet tomēr neapmeklē mācības, savu
dalību kursos iepriekš neatsakot, lai gan pirms mācībām katrs potenciālais
dalībnieks tiek apzināts elektroniski vai sūtot SMS. Kontaktējoties ar citiem
pieaugušo izglītības speciālistiem, secināts, ka šī problēma ir ne tikai Rīgā,
Latvijā, bet arī citās valstīs, bet diemžēl secināts, ka nav “mehānisma”, kas
nodrošinātu dalībnieku apzinīgāku attieksmi.

5. Mācību olimpiāžu organizēšana.
2018./2019. mācību gadā tika organizētas 18 (no tām tiešsaistē – bioloģijas,
ekonomikas, fizikas, ģeogrāfijas, informātikas, ķīmijas, latviešu valodas un
literatūras 11.-12. klasei, vēstures 9. un 10.-12. klasei) 2. posma novada mācību
priekšmetu olimpiādes, kurās piedalījās 9000 Rīgas skolu skolēni, kas ir
apmēram par 50 skolēniem vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Tendence
olimpiādēm pieteikt maksimāli daudz skolēnu saglabājas, jo iegūtie olimpiāžu
rezultāti skolās tiek izmantoti kā skolotāju darba vērtēšanas kritērijs un skolēnu
atlases kritērijs ģimnāzijās un atsevišķās augstskolās.
Diemžēl, analizējot skolēnu sasniegumus, nākas secināt, ka ir liels skaits
dalībnieku, kuri piedalās olimpiādē, bet ir saņēmuši vai nu ļoti mazu punktu
skaitu, vai nav saņēmuši nevienu punktu. Lai šāda situācija neveidotos, skolām
ir stingrāk jāizvērtē, kurus izglītojamos pieteikt dalībai olimpiādēm.
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45. attēls. Olimpiāžu dalībnieku un apbalvoto skolēnu skaits, 2017./2018.m.g. un
2018./2019. m.g.

Ar diplomiem vai atzinības rakstiem apbalvoti 2819 skolēni, kas ir ne
vairāk kā 1/3 no 2. posma olimpiāžu dalībniekiem, kā to nosaka RIIMC iekšējie
normatīvie dokumenti. Balstoties uz žūrijas komisijas datiem, kuras sastāvu
veido skolu pieteiktie mācību priekšmetu skolotāji, par godalgojamo vietu
piešķiršanu lemj RIIMC apstiprināta rīcības komisija, kura tiek veidota katrai
olimpiādei ar atšķirīgu sastāvu, un kurā ietilpst konsultatīvo padomju locekļi,
priekšmeta skolotāji un RIIMC speciālisti. Klātienes olimpiāžu darbi visai Rīgai
tiek vērtēti centralizēti olimpiādes norises dienā, ko koordinē RIIMC speciālists
- rīcības komisijas priekšsēdētājs, savukārt tiešsaistes olimpiāžu otrā posma
dalībnieku uzrādītos rezultātus analizē valsts olimpiādes rīcības komisija, kas
nosaka valsts olimpiādes trešā posma dalībnieku kopskaitu un informē par to,
kuri izglītojamie uzaicināti piedalīties valsts olimpiādes trešajā posmā. Visi
rezultāti tiek publicēti RIIMC mājas lapā. Gadījumos, ja saņemts iesniegums ar
lūgumu pārvērtēt olimpiādes darbu, tas tiek darīts, vajadzības ganījumā mainot
lēmumu vai atstājot to nemainītu.
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46. attēls. Mācību priekšmetu olimpiādēs piedalījušos/apbalvoto skolēnu
īpatsvars, 2018./2019.m.g.
Visvairāk skolēnu piedalījušies matemātikas (5.-8. klašu olimpiādē 1546, bet 9. - 12. klašu olimpiādē – 1152 skolēni), bioloģijas (931 skolēns) un
fizikas (939 skolēni) olimpiādēs.
Olimpiāžu norises grafiks, kuru izstrādā Valsts izglītības un satura centrs,
ir ļoti saspringts. Olimpiādes tiek plānotas laika posmā no oktobra līdz
februārim.

6. Skolotāju konsultantu dienesta darbība.
2019. gadā RIIMC koordinēja skolotāju konsultantu dienesta darbību. No
plānotajām 20 konsultācijām visas arī tika īstenotas. Lielu aktivitāti un
pieprasījumus pēc skolotāju konsultantiem izrādīja Rīgas 34. vidusskola un
Ķengaraga vidusskola, pieprasot konsultantus 3 pedagogiem, diviem
skolotājiem skolotāju konsultanta atbalsts bija nepieciešams Rīgas Imantas
vidusskolā, Rīgas 86. vidusskolā, S. Dubnova Ebreju vidusskolā un Pārdaugavas
pamatskolā. Vienam pedagogam skolotāju konsultanti sniedz atbalstu Rīgas
93.vidusskolā, Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolā, Rīgas Lietuviešu
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vidusskolā, Rīgas 19. vidusskolā, Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu skolā,
sākumskolā “Valodiņa”.
Skolotāju konsultantu dienesta darbību skolu direktori ir atzinuši par ļoti
vērtīgu atbalstu, jo tas palīdz pedagogam palūkoties uz savu pedagoģisko
darbību no ārējā vērotāja skatījuma, palīdz gatavoties savas profesionālās
darbības kvalitātes novērtēšanai, norit pozitīvā gaisotnē, konsultants sniedz
pedagogam būtiskus un konstruktīvus ieteikumus. Pozitīvā komunikācija un
veiksmīgā sadarbība palīdz paaugstināt pedagoga pašvērtējumu.
Arī skolotājiem konsultantiem tika sniegti atbalsta pasākumi. Tās bija 2
supervīzijas, ko vadīja profesionāls supervizors, lai palīdzētu konsultantēm
problēmrisināšanā un sarežģītāku situāciju risināšanā.
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7. Pretkorupcijas pasākumi.
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra pretkorupcijas pasākumu plāna 2019.gadam izpilde

Nr.p
.k.
1

Veicamā
funkcija
(uzdevumi)/d
arbības joma
2

Risks, riska
notikuma
apraksts

Pasākums riska mazināšanai vai
novēršanai

Rezultatīvais
rādītājs

Izpilde

3

4

5

6

Personāla
atlase

Rīcība interešu
konflikta
situācijā
nevienlīdzīga
attieksme
lēmumu
pieņemšanā
attiecībā
pret
citiem
darbiniekiem vai
pretendentiem
uz amata vietu
institūcijā.

Atlīdzības
noteikšana

Valsts
amatpersonu
funkciju izpilde
interešu
konflikta
situācijā,

1) Publiskot RIIMC mājas
lapā internetā informāciju
(sludinājumus) par visiem
vakantajiem amatiem un amata
pretendentiem izvirzītajām
prasībām, un nodrošināt personāla
atlasi atbilstoši iestādes noteiktajai
personāla atlases kārtībai.
2) Pārskatīt RIIMC personāla
amata pienākumu atbilstību
iestādes funkciju nodrošināšanas
vajadzībām un iestādes
dokumentos noteiktajam, veicot
nepieciešamās izmaiņas amatu
aprakstos un amatu sarakstos
1) Pārskatīt iestādes sniegtos
pakalpojumus (izglītības
pakalpojumu līdzfinansējumu un
citus maksas pakalpojumus) un
iesniegt Departamentam rakstiskus

1.

2.

92

Sūdzību
un 1) Nav bijušas vakances.
konstatēto
2) Personāla amata pienākumos izmaiņas nav nepieciešams
pārkāpumu
veikt.
skaits 0.

Sūdzību
un Saskaņā ar Rīgas domes 23.05.2018. lēmumu Nr.1204 “Par
konstatēto
grozījumiem Rīgas domes 23.10.2012. lēmumā “Nr.5376 “Par
pārkāpumu
līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo
skaits 0.
neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības
izglītības iestādēs”.

Finanšu
līdzekļu
racionāla
izmantošanu

pārkāpjot
normatīvajos
aktos noteiktos
ierobežojumus
Inventāra un
pamatlīdzekļu
kustība

3.

Pretkorupcij
as darbības
aktivizēšana
iekšējās
kontroles
sistēmā
4.

Pretkorupcijas
pasākumu
plānu izpildes
kontroles
nodrošināšana

priekšlikumus grozījumiem
attiecīgajos Rīgas domes lēmumos.

1) Nodrošināt inventāra un
pamatlīdzekļu kustību atbilstoši
Rīgas domes izpilddirektora
28.12.2013. iekšējiem noteikumiem
Nr.26 „Rīgas pilsētas krājumu un
inventāra uzskaites kārtība”,
Departamenta 06.11.2013.
rīkojumam Nr.1920-rs „Par
metodiskajiem norādījumiem
krājumu un inventāra uzskaitei”
1) Nodrošināt pretkorupcijas
pasākumu iekļaušanu RIIMC
ikgadējā darba plānā.
2) Nodrošināt iestādes
pretkorupcijas pasākumu izpildi un
atskaites par plāna izpildi
sagatavošanu un iesniegšanu
Departamentam.
3) Atskaiti par iestādes
pretkorupcijas pasākuma plāna
izpildi publiskot iestādes mājas
lapā.
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Sūdzību un
konstatēto
pārkāpumu
skaits 0.

14.10.2019. RIIMC rīkojums Nr. 85-rs “Par 2019. gada slēguma
inventarizācijas veikšanu Rīgas Izglītības un informatīvi
metodiskajā centrā”

Sūdzību un
konstatēto
pārkāpumu
skaits 0.

1) Apstiprināts ar RIIMC 19.12.2018. rīkojumu Nr.131- rs
2) 23.12.2019. RIIMC rīkojums
3) Nodrošināt līdz 31.01.2020.

