
Projekta konkurss “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” 

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas projekts “Runājošās sienas” 

Šajā mācību gadā Rīgas Klasiskā ģimnāzija piedalās Rīgas Izglītības un 

informatīvi metodiskā centra un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta 

departaments organizētajā projektā „ Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”. 

Mūsu projekta nosaukums ir “Runājošās sienas skolā’’.  Mūsu piešķirtais finansējums 

konkursam ir 1080 EUR. Projekta mērķis ir veidot skolēnam draudzīgu vidi, iemācīt 

skolotājus veidot mācību materiālus, kas rada skolēniem pieejamību nepieciešamai 

informācijai katras klasēs sienās. 

Projektu uzsākām atlasot 12 dažāda priekšmeta skolotājus, kuri tika apmācīti 12 

h kursiem “IT prasmes mācību materiālu izstrādei”. Kursus vadīja informātikas un 

matemātikas skolotāja Veronika Makarčuka. Skolotāji atkārtoja un apguva jaunas IT 

prasmes, kas nepieciešamas sekmīgam un efektīvam darbam ar digitālo mācību 

materiālu izstrādi.  Kā nākamais etaps ir plānotas darbnīcas, kur skolotāji grupās 

apspriedīs “Runājošo sienu’’ izstrādi savos priekšmetos un veidos tos digitālā veidā. 

Lai skolotājiem atvieglotu darbu ir ieplānotas individuālās konsultācijas ar kursa “IT 

prasmes mācību materiālu izstrādei” skolotāju V. Makarčuku. Izveidotie digitālie 

materiāli tiks izprintēti un izvietoti klasēs. Printēšanas darbi tiks veidoti ar Rīgas 

Klasiskās ģimnāzijas izglītības iestādes līdzfinansējumu. Kā pēdējais etaps ir plānotā 

aptauja par “Runājošo sienu’’ efektivitāti mācību procesā laikā. Ar rezultātiem mēs 

varēsim visus iepazīstināt mācību gada beigās. 

Skolēni ir vislielākie ieguvēji šajā projektā. Esam novērojuši, ka skolēniem ir 

grūti iegaumēt un atcerēties informāciju: nozīmīgus gadus skaitļus vēsturē, formulas 

ķīmijā vai matemātikā. Tādēļ šī informācija būs pieejama, lai skolēni varētu vairāk 

pievērst uzmanības augstākā līmeņa prasmju attīstīšanai, kā spēja pielietot informāciju 

un analizēt to. Arī ieguvums ir skolotājiem, kuri var uzlabot savas datorprasmes sājā 

projektā. Mēs ceram uz to, kā mūsdienīga pedagoģiskā telpā palīdzēs rādīt skolēniem 

draudzīgāko vidi, kur viņi var paši būt atbildīgie par savam mācīšanos.  
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1. un 2. att. Rīgas Klasiskā ģimnāzijas skolotāji kursu “IT prasmes mācību 

materiālu izstrādei” nodarbību laikā 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.un 4. att. Rīgas Klasiskā ģimnāzijas skolotāju darbi kursu “IT prasmes mācību 

materiālu izstrādei” laikā 

Rakstu sagatavoja Inna Burova,  

Rīgas Klasiskās ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā 


