“Izglītība izaugsmei 2017”
Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”
Noslēdzot Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projektu „Izglītība izaugsmei
2017”, kurā Ziemeļvalstu ģimnāzija piedalās aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu
sasniegšanai” ar savu izstrādāto projektu „Kas visu izteic bez mēles? Man saka: tā grāmata!”( Rainis)
6.aprīlī skolā notika Rakstniecības un mūzikas muzeja vadītā interaktīvā spēle “Manuskripti nedeg.
Tie slīkst!”.

Aktivitāte ir balstīta uz populārās spēles “Mafija pret parlamentu” pamatprincipiem. Spēles
laikā skolotāji iejutās populāru Latvijas kultūras darbinieku lomās – rakstnieki, literāti, komponisti,
aktieri u.c. Spēles vadītāja ļoti interesanti iepazīstināja visus spēles dalībniekus ar minēto cilvēku
dzīvesstāstiem un viņu saistību ar plaģiātiem.
Iejūtoties personāžu lomās, skolotāji izteica savu viedokli, pamatojot aizdomas, aizstāvot
savus darbus un izvirzot kādu kolēģi izbalsošanai.

Kad visi spēles dalībnieki bija vienojušies par vainīgās personas nominēšanu, notika
balsošana, pēc kuras atklājās, kurš ir un kurš nav iesaistīts nekorektos darījumos.

Liela daļa skolotāju atzina, ka aktivitāte ir bijusi interesanta un izmantojama mācību stundās,
īpaši literatūras stundās vidusskolā. Pielāgojot spēles personāžus, to ir iespējams izmantot arī
analizējot tekstus citu mācību priekšmetu stundās, piemēram, izspēlējot dažādus vēstures notikumus.
Ar šo aktivitāti noslēdzās metodiskais projekts „Kas visu izteic bez mēles? Man saka: tā
grāmata!” (Rainis), kas sniedza skolotājiem iespēju ne tikai teorētiski, bet arī praktiski iepazīties ar
grāmatas tapšanas procesu no manuskripta līdz iespieddarbam, pašiem izmēģināt dažādas lasīšanas
stratēģijas un sadarbības formas lasīšanas pilnveidē, gūt jaunas idejas lasīšanas aktivitāšu
organizēšanai mācību stundās un ārpus tām, kā arī kursos un semināros dalīties pieredzē un dzirdēt
ekspertu viedokli par lasītprasmes attīstīšanas nepieciešamību un veidiem. Paldies par atbalstu Rīgas
Domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam un Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajam
centram.

“Izglītība izaugsmei 2017”
Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”
Skolēnu pavasara brīvdienās Ziemeļvalstu ģimnāzijā turpinājās Rīgas Izglītības un
informatīvi metodiskā centra projekts „Izglītība izaugsmei 2017”, kurā skola piedalās aktivitātē
„Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ar savu izstrādāto projektu „Kas visu izteic bez
mēles? Man saka: tā grāmata!”( Rainis).
Šoreiz skolotāji mācījās gan kursos Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, gan kursos un semināros
skolā.
14. martā 10 skolotāji apguva lasīšanas kompetences un lasīšanas veicināšanas iespēju
metodiku Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centra kursos “Skolēnu lasīšanas
veicināšana un literāro interešu attīstīšana”.

Lektore Iveta Krūmiņa iepazīstināja skolotājus ar LNB piedāvātajām iespējām skolēnu
lasītprasmju un literāro interešu attīstīšanai, dažādām lasīšanas aktivitātēm, kā arī piedāvāja pašiem
izmēģināt dažādas praktiskas nodarbības.

Šī bija lieliska iespēja dalīties pieredzē un dzirdēt eksperta viedokli, kā arī
iepazīties tuvāk ar bibliotēkas darbību un iespējamo sadarbību.

Kā atzina pedagogi pēc kursu apmeklējuma: “Patika tas, ka “sausā teorija” bija tikai tik
daudz, lai definētu galvenos jēdzienus, bet pārējais bija praktiski radoša darbošanās ar un ap
tekstiem.
15. martā skolotāji mācījās kursos “Lasītprasmes attīstīšana kā mācīšanas kvalitāti un
skolēnu motivāciju veicinošs faktors”, kurus skolā vadīja pedagoģijas doktores, Latvijas universitātes
docentes Ieva Margeviča-Grinberga un Ilze Šūmane. Kursi tika dalīti divās daļās.

Pirmajā daļā Ieva Margeviča-Grinberga ne tikai piedāvāja skolotājiem iepazīties ar
lasītprasmes attīstīšanas teorētiskiem aspektiem, bet stāstīja dažādu pasaules valstu pieredzi šajā
jomā.

Skolotāji iepazinās ar jaunākajiem statistikas datiem par izglītības līmeni dažādās valstīs.
Kolēģiem tika dota iespēja vairākus uzdevumus izmēģināt pašiem. Viena no interesantākajām un
nedzirdētākajām aktivitātēm bija sarunas veidošana izmantojot tikai jautājumus. Arī skolotājiem tas
bija izaicinājums.

Tāpat kursu laikā skolotājiem tika sniegti praktiski padomi un ieteikumi, kā palīdzēt
skolēniem pilnveidot savu lasītprasmi un veicināt viņu motivāciju mācīties. Dažas atziņas no
skolotājiem pēc kursiem:
“Mācību stundas jāveido sabalansētas - modernā tehnika un mācību grāmatas u.c.”
“Lasītprasmei ir ļoti liela nozīme veiksmīgai jebkura mācību priekšmeta apguvei un ir būtiska arī
skolēna vēlākajā dzīvē. Tā ir viena no pamatprasmēm, bez kuras nav iedomājama pilnvērtīga
mācīšanās.”
“Lasīšanu pāros, atstāstīšanu un galvenās domas noteikšanu var veiksmīgi izmantot vēstures apguvē
uzdevumos, darbā ar tekstu.”
Kursu otrajā daļā Ilze Šūmane stāstīja par vienaudžu mācīšanās programmas “VIMALA”
metodiku, kas daļai kolēģu bija zināma no iepriekš apmeklētiem kursiem un semināriem.

Lektore piedāvāja gan teorētisko materiālu, gan Teikas vidusskolas pieredzi, kuru skolotājiem
bija iespējams salīdzināt ar savu skolēnu sasniegumiem.

Kursu laikā tika iezīmētas problēmas, kas saistītas ar aktivitāšu izpildi un tika piedāvāti veidi,
kā tās novērst. Varēja secināt, ka skolēni un skolotāji abās skolās ir saskārušies ar līdzīgām
problēmām, kas saistītas ar jēgpilnas lasīšanas trenēšanu.

Pēc apgūtās teorētiskās bāzes, 17. martā skolotājiem notika semināri – praktiskās nodarbības
“Lasītprasmes attīstīšanas ideju banka”. Šoreiz skolotāji mācījās trīs grupās atbilstoši mācību
priekšmetu jomām.
Svešvalodu skolotāji tikās ar lektori Sandru Kalniņu un patīkamā gaisotnē dalījās pieredzē, kā
arī izmēģināja dažādas metodes skolēnu lasītprasmes veicināšanai.

Skolotāji darbojās gan pāros, gan
grupās, lasot analizējot un pārrunājot
piedāvātos tekstus, gūstot idejas savam
turpmākajam darbam ar skolēniem. Visi
semināra apmeklētāji bija vienisprātis, ka
šis bija noderīgs un kvalitatīvi sagatavots
kurss, kurš iedvesmoja skolotājus.

Humanitāro un sociālo zinātņu jomas mācību priekšmetu skolotāji darbojās lektores Ilzes
Šūmanes vadībā.

Skolotāji aktīvi piedalījās “ideju bankā“, uzklausīja pasniedzējas ieteikumus skolēnu
lasītprasmes veicināšanai mācību procesā, kā arī paši līdzdarbojās, iejūtoties skolēnu lomā un
strādājot ar tekstiem, diskutējot par tekstu pareizību un piemērotību dažādiem vecumposmiem.
Lektores Daigas Kalniņas praktiskajā nodarbībā dabaszinību un matemātikas jomas mācību
priekšmetu skolotāji aplūkoja dažāda veida uzdevumus, lasīja tekstu, apsprieda izlasīto, atbildēja uz
lektores interesantajiem jautājumiem, kā arī secināja, ka vienu un to pašu tekstu mēs katrs izprotam
citādi.

Ļoti interesanti bija tas, kā lektore ar saviem jautājumiem lika arvien atgriezties pie izlasītā.
Šķita, ka teksts jau zināms, tomēr, arvien pārlasot, atklājās kāda jauna nianse. Skolotāji atzina, ka tas
tiešam ir bijis ļoti labs treniņš lasīšanai ar izpratni un uzmanības noturēšanai.
____________________________________________________________________

“Izglītība izaugsmei 2017”
Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”
Februārī Ziemeļvalstu ģimnāzijā turpinājās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra
projekts „Izglītība izaugsmei 2017”, kurā skola piedalās aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu
sasniegšanai” ar savu izstrādāto projektu „Kas visu izteic bez mēles? Man saka: tā grāmata!”( Rainis).
Šoreiz aktivitātes “Tā top grāmata” trīs nodarbībās skolotāji iepazinās ar grāmatas tapšanas
procesu.

3. februāra pēcpusdienā notika pirmā
nodarbība “Tā top grāmata – 1”. Tā bija tikšanās
ar rakstnieci un redaktori Ievu Melgalvi. Jaunā
rakstniece stāstīja par grāmatas tapšanas procesu no
autora idejas līdz manuskriptam. Skolotāji
pārliecinājās, ka ļoti būtisks un svarīgs šajā darbā ir
plāns, pacietība un neatlaidīgs darbs.

Nodarbības laikā bija iespēja gūt ieskatu rakstnieces ikdienā un viņas redaktores darba specifikā. Pēc
lekcijas klausītāji varēja uzdot rakstniecei jautājumus, saņemot izsmeļošas un interesantas atbildes.

Ziemeļvalstu ģimnāzijas bibliotēkā ir pieejamas Ievas Melgalves grāmatas, kurās tagad varēs lasīt arī
autores novēlējumus un skatīt autogrāfu. Kolēģi atzina, ka šādas tikšanās paplašina redzesloku un dod ieskatu
iepriekš maz zināmās jomās. Vairākas tikšanās reizē gūtās idejas noteikti būs izmantojamas arī ikdienas
darbā ar skolēniem mācību stundās.

8. februārī notika otrā nodarbība “Tā
top grāmata – 2”, kuras laikā skolotāji apmeklēja
izdevniecību “Zvaigzne ABC”. Skolotājiem bija
iespēja izsekot grāmatas tapšanas procesam no
manuskripta līdz gatavam datorsalikumam. Kolēģi
iepazinās ar “Zvaigzne ABC” darbu visos sešos
izdevniecības stāvos un, neskatoties uz auksto
laiku, uzkāpa arī uz ēkas jumta, lai paraudzītos uz
skaisto Rīgu no neierastas vietas.

Kolēģi atzīst, ka guva ieskatu mūsdienīgu mācību līdzekļu, uzziņu literatūras, bērnu grāmatu, kā arī
pasaules bestselleru un oriģinālliteratūras tapšanā, iepazina grāmatu mākslinieku, maketētāju, korektoru un
e-grāmatu izdevēju darbu. Tikšanās reizē tika uzsvērta Ziemeļvalstu ģimnāzijas bibliotēkas un ziemeļvalstu
valodu skolotāju veiksmīgā sadarbība ar izdevniecību “Zvaigzne ABC” jau vairāku gadu garumā, organizējot
skolā tikšanās ar dažādiem Latvijas un ārzemju rakstniekiem.

9. februāri notika trešā nodarbība “Tā top grāmata – 3”, kad skolotāji devās uz tipogrāfiju
‘’Zemgus LB’’, lai izsekotu iespieddarba tapšanas procesam no datorsalikuma līdz gatavai drukai.

Tipogrāfija
“Zemgus
LB”
ir
specializējusies dažādu iespieddarbu izgatavošanā
– tiek drukātas gan informatīvas uzlīmes un
medikamentu lietošanas instrukcijas, gan dažāda
veida iepakojumi, kalendāri, grāmatas un daudz
kas cits.

Kā joko paši tipogrāfijas darbinieki: “Mēs drukājam visu, ko vien var nodrukāt”.

Ļoti interesantā nodarbībā skolotājiem bija iespēja redzēt visu tipogrāfijas piedāvāto
pakalpojumu kompleksu – no idejas līdz gatavam darba rezultātam. Tieši plašā piedāvājuma dēļ,
tipogrāfijas moto ir: “Vēl vari paspēt nodrukāt!”

Kolēģi uzzināja, ka krāsainajai drukai izmanto tikai 4 krāsas, kuras, viena otrai pārklājoties,
veido krāsainu attēlu. Ļoti daudz darba veic dažādas iekārtas, taču bez roku darba iztikt nevar.

Skolotāji redzēja visu drukas procesu no attēla sagataves līdz gatavam produktam – kā tapa
iespiedformas, kā drukāja iespiedmašīna, kā strādāja pēcapstrāde. Kolēģu acu priekšā vien dažu
minūšu laikā tapa 400 plakāti.

Ļoti laipni visu izrādīja un izstāstīja pārdošanas direktors Nauris Rubens, kurš aicināja
ekskursijā arī skolēnus, īpaši 9.klases, jo tā viņiem būtu lieliska iespēja iepazīties ar tipogrāfijas darba
specifiku un varbūt kādam palīdzētu karjeras izvēlē.

Metodiskā projekta “Kas visu izteic bez mēles? Man saka: tā grāmata!” (Rainis) nākamās
aktivitātes notiks martā, kad skolotājiem notiks kursi un semināri par lasītprasmes attīstīšanas un
skolēnu motivācijas veicināšanas metodēm.

“Izglītība izaugsmei 2017”
Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”
Ziemeļvalstu ģimnāzija (turpmāk – Skola)
2016. gada decembrī uzsāka dalību Rīgas Izglītības un
informatīvi metodiskā centra projektā „Izglītība
izaugsmei 2017”. Skola piedalās projekta aktivitātē
„Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” ar
savu izstrādāto projektu „Kas visu izteic bez mēles?
Man saka: tā grāmata!”( Rainis). Projekta mērķis ir
skolēnu motivēšana un kvalitātes paaugstināšana
integrējot lasītprasmes veicināšanu/attīstīšanu visos
mācību priekšmetos. Projekta laikā pedagogi
pilnveidos izpratni par jēgpilnas lasītprasmes attīstīšanu un sniegtas praktiskas idejas lasītprasmes
integrēšanai dažādu mācību priekšmetu stundās. Pedagogiem būs iespēja pilnveidot izpratni par
grāmatas tapšanas procesu no idejas līdz iespieddarbiem.
2016. gada 29. decembrī, kamēr skolēni
atpūtās ziemas brīvdienās un krāja spēkus
jaunajam mācību semestrim, Ziemeļvalstu
ģimnāzijas
skolotāji
mācījās.
Notika
tradicionālais metodiskais pasākums “Skolotāji
mācās”. Metodiskā pasākuma laikā skolotājiem
iespēja iepazīties ar jēgpilnas lasīšanas
pamatprincipiem, tās lomu jebkura mācību
priekšmeta apguvē un darboties grupās, pašiem
izmēģinot dažādus uzdevumus un pārbaudīt savu
lasītprasmi un lasīšanas ieradumus.

bija

Pieci kolēģi dalījās pieredzē, vadot meistarklases par tekstu izpratnes un lasīšanas nepieciešamību
mācību priekšmetu apguves procesā, piedāvājot kolēģiem izmēģināt dažādas aktivitātes. Latviešu
valodas un literatūras skolotāja Aija Dombrovska vadīja meistarklasi “Radoši uzdevumi lasītprasmes
veicināšanai”, vēstures skolotāja Dina Hofmane dalījās pieredzē par tēmu “Darbs ar tekstu mācību
stundās”, latviešu valodas un literatūras skolotāja Līga Fedorova stāstīja par “Raitas un precīzas
lasīšanas nozīmi mācīšanās procesā”, latviešu valodas un literatūras skolotāja Ilze Kopmane
piedāvāja kolēģiem tēmu “Metodiskie paņēmieni teksta izpratnes pilnveidošanai”, bet ekonomikas
un sociālo zinību skolotāja Sandra Kuzņecova dalījās pieredzē par “Darbu ar dažādiem izziņas
avotiem mācību stundās”.
Kolēģi atzina, ka iespēja pašiem izmēģināt dažādus
reālus uzdevumus ir bijusi vērtīga pieredze un likusi
aizdomāties par skolēnu jēgpilnas lasītprasmes
attīstīšanas nepieciešamību arī savu mācību priekšmetu
stundās. Gūtās zināšanas kolēģi izmantos ikdienas
darbā ar skolēniem.

