
 
Rīgas 93. vidusskolas projekts “Mācies ar prieku. Dzīvo ar mērķi.” 

 

Rīgas 93.vidusskola piedalījās RIIMC izsludinātajā projektu konkursā “Izglītība 

izaugsmei 2019”. Ar 2018.gada decembri tika uzsākts  projekts “Mācies ar prieku. 

Dzīvo ar mērķi.”  

 

Projekta mērķis ir pilnveidot pedagogu profesionālās kompetences, lai sniegtu 

atbalstu izglītojamajiem mācīšanās mērķu izvirzīšanā un pašvadības prasmju attīstīšanā. 

Projekta īstenošanas termiņš: 01.11.2018. – 31.05.2019. Galvenās  projekta aktivitātes 

ir labās prakses piemēri Latvijā projekta “Skola 2030” pilotskolā Valmierā- meistarklase 

pedagogiem, metodisko komisiju vadītāju profesionalitātes pilnveide “Mācību satura un 

pieejas uzsvari jaunajā pamatizglītības standartā”, kursi pedagogiem “Stundu vērošana 

– stundu kvalitātes un skolotāju profesionālisma pilnveidei”, kā arī  projekta rezultātu 

prezentācija forumā “Izglītība izaugsmei 2019.”  

Jaunā izglītības satura novitātēm skolotāji gatavojas jau sen. Pieredzes apmaiņa 

ir būtiska pedagogu pašpilnveidē, tādēļ katrs tika aicināts aktīvi iesaistīties projekta 

īstenošanā. 2018.gada novembrī Rīgas 93. vidusskolas skolotāji tika informēti par 

projekta “Mācies ar prieku. Dzīvo ar mērķi” uzsākšanu. Lai plānveidīgi un mērķtiecīgi 

tiktu organizēts projekts, Edurio aptaujā tika noskaidrotas aktualitātes jaunā izglītības 

standarta saturā. Aptaujas rezultāti apliecināja, ka pedagogi prot kritiski izvērtēt savu 

darbu, ka skolotāji vēlas savas mācību stundas organizēt aizraujošas, interesantas un 

saistītas ar reālo dzīvi, ka skolotāji saprot - ir jāmainās līdz ar sabiedrības attīstības 

tendencēm, ir jāsadarbojas kolēģu starpā, lai varētu vairāk atbalstīt skolēnu centienus 

izaugsmei. Būtiskākais aptaujas ieguvums bija atziņa, ka Rīgas 93.vidusskola ir 

organizācija, kura mācās un virzās uz attīstību. 

         4.janvāris – projekta pirmā aktivitāte. Rīgas 93.vidusskolas skolotāji viesojās 

projekta “Skola-2030” pilotskolā Valmieras Valsts ģimnāzijā. Mūs sagaidīja ģeogrāfijas 

skolotāja Renāte Bērziņa un angļu valodas skolotāja Rita Skara- Mincāne. 

 

 
Rīgas 93. vidusskolas skolotāji Valmieras Valsts ģimnāzijā 

    Kopīgā sarunā tika noskaidroti jautājumi par esošo paaudžu atšķirībām, par 

jaunākajām metodiskajām pieejām mācīšanās procesā, par mācību satura integrēšanu un 

skolotāju sadarbību. Tika skaidrota mācību satura aktivitāšu kvalitatīvā jēga, pamatots, 



cik svarīgi mācību stundas aktivitāti virzīt uz nosaukto, izvirzīto sasniedzamo rezultātu. 

Kopīgi tika secināts, ka negatīvs vai nepietiekams vērtējums skolēnam neko neiemāca, 

ka ne katrs pozitīvs vērtējums ir kvalitatīvs. Tika meklētas atbildes uz jautājumu, kā vērst 

skolēna un skolotāja domāšanu izaugsmes virzienā. Vienojāmies, kāda nozīme 

atgriezeniskajai saitei jaunajā izglītības satura īstenošanā.  

 

 
Skolas direktore Gunita Kļaviņa atklāj metodisko pieredzes apmaiņas dienu Valmieras Valsts ģimnāzijā 

 

       Rīgas 93. vidusskolas skolotājiem bija iespēja viesoties Valmieras privātajā 

pamatskolā Zaļā skola. Tā bija pieredze, kuru guvām, iepazīstoties ar Brīvdabas 

pedagoģiju. Klausījāmies skolas vadītājas Ligijas Frisfeldes stāstījumā, kā vecāku un 

skolotāju zaļais domāšanas veids palīdz skolēniem saprast sabiedrības attīstību 

ilgtermiņā, veido atbildīgu attieksmi pret dabu, dzīvniekiem, līdzcilvēkiem un vienam 

pret otru. Novērojām, cik aizrautīgi pedagogi runā par sasniegto un padarīto. Secinājām, 

ka “zaļas” domāšanas veidošana   ir izaicinājums kā skolotājiem, tā vecākiem un bērniem, 

ka harmoniska nākotne ilgtermiņā ir iespējama, ja novērojam apkārt esošo, mācāmies 

pārdomāt un analizēt novēroto un esam gatavi rīkoties LABĀKAS nākotnes vārdā. 
 

 

“Zaļās skolas” direktore Ligija Frisfelde un Rīgas 93.vidusskolas direktore Gunita Kļaviņa un skolotāji - aktīvās 

pārrunās. 
 

 

Rakstu sagatavoja 93. vidusskolas direktores vietniece Daiga Stipina 
 


