Projekta konkurss “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”
Rīgas Klasiskās ģimnāzijas projekts “Runājošās sienas”
Noslēguma raksts
Šajā mācību gadā Rīgas Klasiskā ģimnāzija piedalījās Rīgas Izglītības un
informatīvi metodiskā centra un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta
departaments organizētajā projektā “Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”.
Mūsu projekta nosaukums bija “Runājošās sienas skolā’’. Mūsu piešķirtais
finansējums konkursam bija 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 14 skolotājus no 8 dažādiem priekšmetiem, kuri tika
apmācīti 12 h kursos “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 notika darbnīcas, kur skolotāji
grupās apsprieda ar kolēģiem “Runājošo sienu’’ izstrādi savos priekšmetos. Pēc tam
lai skolotājiem atvieglotu darbu bija ieplānotas individuālās konsultācijas ar kursa “IT
prasmes mācību materiālu izstrādei” skolotāju Veroniku Makarčuku.
Kad ‘’Runājošo sienu’’ materiāli tika izveidoti, Veronika Makarčuka pārskatīja
visus materiālus, pakoriģēja tos un ieteica printēšānas parametrus. Skolotāji dalījās ar
izveidotajiem materiāliem ar kolēģiem, lai mērķi, lai tie būtu pieejami visas skolas
skolēniem.
Daļa no materiāliem ir plānotā A4 formātā, kā izdales materiāls darbam klasē
grupās un daļa, kā plakāti pie sienas. Sakarā ar to, kā šogad notiek Rīgas Klasiskās
ģimnāzijas apvienošanās ar Rīgas 60. vidusskolu un vairākiem skolotājiem mainās
mācību telpas, skolas vadība un skolotāji nolēma lielos plakātus piestiprināt pie sienam
jau jaunajā mācību gadā. Ar dažiem “Runājošo sienu” materiāliem būs iespēja
iepazīties stendu izstādē RIIMC organizētajā forumā “Izglītība izaugsmei 2019”, kas
notiks 12. jūnijā Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolā.
Skolotāji vairākumā atzina, ka kursi bija noderīgi un palīdzēja viņiem mācību
materiālu izstrādē. Ģimnāzijā jau otru gadu aktīvi izmanto ‘’Runājošas sienas’’ mācību
vides attīstībai un mācību procesa efektivitātes palielināšanai. Skolēni atzīst, kā tās
palīdz mācību procesā, it īpaši, kad skolotājs atļauj lietot tos materiālus arī ekspress
pārbaudes darbu laikā. Savukārt skolotāji atzina, kā skolēnu spēja pielietot un izmantot
“Runājošo sienu” materiālus ir ne tikai vidēja līmeņa prasme, bet arī drīzāk augsta
līmeņa prasme, kas attīsta pašvadītu mācīšanās procesu. Šodien ir svarīgi nevis tikai
iegaumēt informāciju, bet būt spējīgam to pielietot.
Skolotāju atziņas par kursiem ir ļoti pozitīvas. Piemēram Olga Pereligina saka,
ka kursi “IT prasmes mācību materiālu izstrādei” bija konstruktīva pieeja savu ideju
mācību materiālu veidošanas īstenošanai. Olga Sļadevska ne tikai uzver, kā kursi bija
noderīgi, bet arī sadarbība ar kolēģiem ‘’Runājošo sienu’’ plānošanā bija produktīva.

“Darbs ir ļoti nozīmīgs un noderīgs. Ļoti laba bija sadarbība ar citiem latviešu valodas
skolotājiem.”
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 varēja uzlabot savas datorprasmes šajā
projektā. Mēs ceram uz to, kā mūsdienīga pedagoģiskā telpā palīdzēs rādīt skolēniem
draudzīgāko vidi, kur viņi var paši būt atbildīgie par savam mācīšanos.
Daudz skolotāju šodien atzīmē to, ka viņi vēlētos vairāk attīstīties IT sfērā un
uzsver, ka mūsdienīgs mācību process nav pieejams bez tehnoloģijām. Šajā projekta
kursi “IT prasmes mācību materiālu izstrādei” tika virzīti uz mācību materiālu izstrādi,
jo ‘’Runājošo sienu’’ izveide bija viens no Rīgas Klasiskās ģimnāzijas šī gada mērķiem.
Tomēr ir ļoti daudz citas sfēras IT jomā, kurus varētu vēl apgūt. Piemēram, dažādas
informācijas bāzes, kā ‘’Google forms’’vai programmas, kas padara mācību procesu
interaktīvāku, kā ‘’Plickers’’ vai ‘’Kahoot’’. Šo un citas IT iespējas mēs plānojam arī
izzināt dziļāk, izdomāt to visnoderīgāko pielietošanas veidu un iemācīt to kolēģiem.

1.un 2. att. "Runājošā siena" franču valodas priekšmetam, autore Anna Ņikitina un
latviešu valodas priekšmetam, autore Olga Sļadevska

3.att. "Runājošā siena" latviešu valodas priekšmetam, autore Inga Balga

4.att. "Runājošā siena" sociālās zinības priekšmetam, autores Anastasija Javosrka un
Olga Sušinska
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