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Mūsdienu mainīgajā pasaulē izpratne par mācīšanās lomu un nepieciešamību ir 

ļoti mainījusies. Ja vēlies būt produktīvs, gūt gandarījumu par darbu, ko dari, un 

rezultātu, jāmēģina un jāriskē! Izglītības iestādēm arvien skaidrāk jāapzinās, ka 

mācīšanās mērķis ir kļūt profesionālākiem, domājot par bērnu ieguvumiem. Mācīšanās 

kolektīvā ir veiksmīga, ja zināšanu un prasmju apguve profesionāļiem notiek, 

pamatojoties uz skolēnu vajadzībām, kā efektīvāk sasniegt ikviena maksimālo 

varēšanu, lai prieks un gandarījums par sasniegto ļauj noticēt saviem spēkiem gan 

skolotājam, gan skolēnam.  

Nekas nav sarežģītāks kā ieradumu maiņa. Rīgas Izglītības un informatīvi 

metodiskais centrs jau astoto gadu ir aicinājis Rīgas skolas un pirmsskolas strādāt pie 

savu kolektīvu mācīšanās ieradumu maiņas, pilnveidošanas un attīstīšanas. Tas ir ļoti 

mērķtiecīgi plānots un organizēts darbs izglītības iestādē, kur liela nozīme ir iestādes 

vadības komandas piemēram. Nepietiek tikai uzzināt, kas un kā jādara, ir jāķeras klāt 

pie darīšanas un mēģināšanas. Kvalitāte sākas brīdī, kad notiek iestādes apzināta un 

patstāvīga pilnveidošanās attiecīgajā jomā un uz rezultātu virzīta domāšana. Mainīt var 

tad, ja mēs paši iesaistāmies, piedzīvojam jauno un augam. 

Šis ir brīdis pirms vasaras brīvdienām, lai projekta “Atbalsts kompetenču pieejas 

īstenošanai pirmsskolā un skolā” dalībnieki dalītos mācīšanās pieredzē, sasniegtajā un 

ar saviem izaugsmes stāstiem iedrošinātu citas komandas. Forums “Izglītība izaugsmei 

2022” ir izglītības profesionāļu tikšanās vieta, kur var gūt jaunu pieredzi, mainīt 

pārliecību un šaubīties, nospraust nākotnes mērķus.  

“Biezā miglā tu redzi tikai nākamo soli, taču, ja tu to nespersi, baidoties no 

nezināmā, līdz mērķim netiksi. Uzvar tas, kurš, par spīti bailēm, iet uz priekšu 

neapstādamies. Galvenais ir sākt iet.” 

/J. Jērāne, K. Vilcāne “52 Patiesības. Par tevi. Par mani. Par mums.”/ 

 

Inga Draveniece 
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra direktora p.i. 
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Projekts “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai 

pirmsskolā” 
 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs arī šajā mācību gadā aicināja Rīgas 

pirmsskolas izglītības iestādes pieteikties projektu konkursam par šogad aizvien aktuālu 

konkursa tēmu “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā”.  

Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu kompetenču pieejas īstenošanai skolā un veicināt 

pedagogu mērķtiecīgu profesionālo pilnveidi. Projekta īstenošanas laiks no 2021. gada 

novembra līdz 2022. gada 31. maijam. 

  

Konkursā piedalījās 9 Rīgas pirmsskolas iestādes, no kurām visas guva atbalstu, 

saņēma finansējumu un īstenoja katra savu iecerēto projektu savā izglītības iestādē no 

2021.gada novembra beigām līdz 2022.gada 31.maijam. 

Katra iestāde izvēlējās sev aktuālu tēmu un projekta vadītāju, kurš atbildēja par 

projekta īstenošanu pirmsskolā, bet no RIIMC tika izvirzīti savi projektu koordinatori,  kuri 

atbalstīja mācību aktivitātes iestādē, palīdzēja programmu izstrādē un piedalījās pasākumu 

kvalitātes pārraudzībā. 

Šoreiz savus projektus īstenoja: 
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Projekta nosaukums  Projekta īstenotājs 

Mācāmies darot!  Rīgas 7. pamatskolas pirmsskolas 

struktūrvienība 

Peļķē ieraudzīt debesis!  Rīgas 135. pirmsskolas izglītības iestāde 

“Liepziediņi” 

Pašvadīta mācīšanās pirmsskolā  Rīgas 172. pirmsskolas izglītības iestāde 

Pašu radīti svētki  Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde 

Efektīva latviešu valodas apguve, 

izmantojot āra vidi 

 Rīgas 210. pii, Rīgas Čiekurkalna pamatskolas 

pirmsskolas daļa 

Zaļie pirkstiņi pirmsskolā  Rīgas 221. pirmsskolas izglītības iestāde 

Atbalsts pedagogiem kompetenču 

pieejas plānošanā un īstenošana 

jaukta vecuma grupā 

 Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde 

Informācijas tehnoloģiju un digitālo 

rīku pielietojums mācību procesa 

organizēšanā 

 Rīgas 254. pirmsskolas izglītības iestāde 

Āra kustību aktivitātes nozīme un 

ietekme uz izglītojamā labizjūtu 

 Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Laismiņa” 

Projekta aktivitātes - ievadlekcijas, praktiskās nodarbības, meistarklases, radošās 

darbnīcas, pieredzes stāsti, semināri, nodarbību vērošanas, mācīšanās grupas, metodiskās 

dienas, muzejnodarbības, mācīšanās pilsētvidē,  konsultācijas u.c. šajos ārkārtas apstākļos 

notika gan attālināti, gan klātienē, un tomēr mērķtiecīgi tika virzītas pirmsskolas mērķu 

sasniegšanai un kompetenču īstenošanai, mērķtiecīgi izglītojot pedagogus.  

Projekta dalībnieki forumā “Izglītība izaugsmei 2022” prezentēja savu pieredzi, 

attīstot pirmsskolu kā mācīšanās kopienu, īstenojot savu projektu, stāstīja par to, kā sasniedza 

izvirzīto projekta mērķi saistībā ar kompetenču izglītību un mācību procesu, kā plānoja un 

īstenoja aktivitātes, stāstīja par veiksmēm un izaicinājumiem, kā izdevies profesionāli augt, 

par ieguvumiem, par tālāko attīstību. Pirmsskolas dalījās ar praktiskām atziņām, veiksmes 

stāstiem, ko jau izdevies ieviest, rādot praktiskus piemērus. Forums notika 2022. gada 8.-9. 

jūnijā. 

Ne visi lasītāji ir līderi, bet visi lasītāji kļūst par līderiem. /Harijs S.Trūmenis/ 

 

Sandra Graudiņa - projekta vadītāja un Daina Keidāne - projekta koordinatore 
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Mācāmies darot! 
 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

Rīgas 7. pamatskolas pirmsskola 

Projekta mērķis:  
Veicināt mērķtiecīgu pedagogu profesionālo pilnveidi un sadarbību jaunu kompetenču 

apguvē, lai radītu jaunu mācīšanās pieredzi pirmsskolas bērniem matemātisko priekšstatu 

nostiprināšanā, radot jaunus pašgatavotus mācību materiālus, rosinot zinātkāri, pielāgojot 

mācību vidi matemātikas nodarbībām atbilstoši bērna vecumposma vajadzībām. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
260 EUR + 100 EUR 

(līdzfinansējums) 

12 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
Par savām spējām, ka mācību procesu var plānot radoši un interesanti, pārliecināts pedagogs. 

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
Projekta aktivitātes  iesākās 17. decembrī, kad tika novadīts lekciju cikls pedagogiem 

“Teorētiskie aspekti matemātikas mācību jomas apguvei un mācību satura plānošanai” kopā 

ar “Skola 2030” eksperti Initu Irbi. Lekciju ciklā pedagogi padziļināti apguva un analizēja 

mācību satura plānošanas jautājumus, kopā modelēja jēgpilnus uzdevumus matemātisko 

priekšstatu nostiprināšanai bērniem, dalījās labās prakses piemēros. 

Meistarklasē sadarbībā ar SIA “Vilori” tika apgūtas metodisko līdzekļu mūsdienīgas un 

daudzveidīgas pagatavošanas tehnikas, iespējas to izmantošanai mācību procesā, 

matemātikas jomas īstenošanā.  

Kopā ar projekta vadītāju tika atkārtota jomas plānošana, uzsākta matemātikas mācību jomas 

apguves centru papildināšana ar ģeometrisko formu paraugiem un izdales materiāliem, 

skolotāju pašgatavotiem metodiskajiem materiāliem, kas noslēdzās ar izstādi. 

Notika arī “pieredzes skoliņa” ar citu iestāžu pedagogiem, lai uzzinātu, kā vēl interesantos 

veidos un ar netradicionālām metodēm apgūt matemātiku pirmsskolā. 

 

Projekta dalībnieku atziņas 
“Bija tiešām noderīgi.” (Kristīne Vanaga) 

 

 “Ir daudz vieglāk noformulēt sasniedzamos rezultātus.” (Baiba Daļecka) 
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I.Irbes lekcija – nodarbība. 

 

Plānošanas sapulce projekta vadītāja vadībā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodisko materiālu izstāde. 

 

 

 

Radošā darbnīca sadarbībā ar SIA Vilori.  
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Peļķē ieraudzīt debesis! 
 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

Rīgas 135. pirmsskolas izglītības iestāde “Liepziediņi” 

 

Projekta mērķis:  
Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci, nostiprināt vienotu izpratni par āra 

pedagoģiju. Veidot āra klasi. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
240 EUR 21 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
Pilnveidotas un padziļinātas pedagogu zināšanas par āra pedagoģiju, radošās darbnīcas un 

praktiskās nodarbības āra vidē, izveidota āra klase, iekārtotas paaugstinātās dārza dobes, 

kur bērni kopā ar skolotājām stāda dažādus stādiņus  (puķes, gurķus, tomātus), sēj sēkliņas 

(burkānus, redīsus) un paši arī ikdienā rūpējas par savām dobēm. 

 

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
Ikdienas nodarbības āra vidē, praktiskās darbības un radošās darbnīcas āra vidē, jaunas 

zināšanas, prasmes un iemaņas darbā ar bērniem, uzskates materiālu daudzveidība āra vidē, 

saudzīga attieksme pret dabu, rūpes par sakoptu vidi nostiprina zināšanas par Latvijas dabu, 

vērtības, ko darbojoties iepazīst bērni.  

 

Projekta dalībnieku atziņas 
“Sen zināmas patiesības dažreiz der ieraudzīt no jauna: vadīt nodarbības āra vidē, 

izmantojot dabas resursus jebkuros laika apstākļos, ir aizraujoši.” (Inga Dimante) 

 

“Ieinteresēt bērnus dārza darbiem ir viegli. Sējot un audzējot dažādas puķes, dārzeņus dārza 

kastēs un ikdienā rūpējoties par tiem, ieraugām bērnus pozitīvā gaismā, rodas kopības 

sajūta, lepnums par savu darbu. Būs interesanti, kad veidosies darba augļi.” (Aija Dauberga) 
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Mūsu “āra klase” gaida materiālus un bērnus.  

 

   
  

“Taurenīši” gatavojās laistīt tikko iestādītās puķes.    Katrai grupai paaugstināta dobe. 
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Pašvadīta mācīšanās pirmsskolā 
 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

Rīgas 172. pirmsskolas izglītības iestāde 

 

Projekta mērķis:  
Ieviest vienotu pieeju pašvadītas mācīšanas īstenošanai pirmsskolā un veicināt pedagogu 

mērķtiecīgu profesionālo pilnveidi. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
360 EUR 10 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
Pedagogi guva izpratni par to, kas ir pašvadītā mācīšanās, pozitīvo piemēru iespaidā 

papildināja zināšanas par to, kā ieinteresēt bērnus rotaļnodarbībās. 

 

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
Pedagogu mācīšanās grupās, praktiskās nodarbības gan ārā, gan grupā, nodarbību vērošana 

un analīze, pieredzes apmaiņa starp kolēģiem, labās prakses piemēri, ko ieguvām projekta 

laikā, didaktisko spēļu izgatavošana, papildināšana un atjaunošana. 

 

Projekta dalībnieku atziņas 
“Projekta laikā es guvu apstiprinājumu tam, ka virzos pareizā virzienā, pielietojot  

kompetenču pieeju darbā ar bērniem ikdienā. Papildināju savas esošās zināšanas gan ar 

jauniem, gan ar piemirstiem piemēriem.” (Anete Rudzīša)  
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Darbs grupās.  

 

 

Pieredzes apmaiņa.      “Mēmais šovs”. 
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Pašu radīti svētki 
 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde 

 

Projekta mērķis:  
Pilnveidot iestādes pedagogu praktisko pieredzi un gūt jaunas idejas, lai ierobežotu 

kolektīvo svētku svinēšanas laikā pedagogi varētu patstāvīgi iepazīstināt izglītojamos ar 

mūsu tautas kultūrvēsturisko mantojumu un latvisko svētku svinēšanas tradīcijām. 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
262,28 EUR 20 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
Pedagogi pilnveidojuši zināšanas par latviešu gadskārtu svētku svinēšanas tradīcijām un 

latvisko dzīvesziņu. Pedagogi iegūtās zināšanas izmanto: 

- kopā ar izglītojamajiem gatavojoties svētkiem un izrotājot telpas; 

- iepazīstinot izglītojamos ar latvisko svētku svinēšanas tradīcijām; 

- vērojot norises dabā un saistot tās ar tautas ticējumiem; 

- lai iekļautu nodarbību saturā darbu ar netradicionālo materiālu (piemēram – 

zīmēšanu ar ogli un pelniem, krāsošanu ar dabas materiāliem, utt.);  

- lai bagātinātu nodarbību saturu (masku un mūzikas instrumentu gatavošana un 

elementārā muzicēšana, pīšana, vīšana, latvisko ornamentu izlikšana no dabas 

materiāla, cienasta gatavošana putniņiem ziemā no taukiem un sēklām, utt.) 

- lai veiktu pētījumus un eksperimentus (latviešu tradicionālo kultūru sēšana un 

audzēšana - zirņi, pupas, lini, dilles, ķirbji, sīpoli. Zvaigžņu ceļa pētīšana un 

vērošana Lieldienās. Kukaiņu pamošanās, utt.); 

- lai pārbaudītu praksē dažādas olu krāsošanas metodes un pagatavotu vienkāršus 

latviešu ēdienus. 

Vecāko un sagatavošanas grupu bērni kopā ar savām ģimenēm izveidojuši grāmatiņas par 

svētku svinēšanas tradīcijām savās ģimenēs. Bērni dalās pieredzes stāstos, tā bagātinot savu 

un vienaudžu svētku svinēšanas pieredzi. 

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
Bērniem: 

- pieredzes stāstu klausīšanās par svētku svinēšanas tradīcijām savu vienaudžu 

ģimenēs (svētku svinēšanas tradīciju iepazīšana un pārņemšana); 

- pašvadīta mācīšanās  vai darbošanās pedagogu organizētā vidē ar mērķi iepazīt 

latviskās tradīcijas un rituālus. Eksperimentēt un pētīt, veikt dabas vērojumus, lai 

izzinātu to saistību ar latviskajiem ticējumiem. 
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Pedagogiem: 

- Guntas Siliņas – Jasjukevičas vadītais 4 nodarbību  seminārs latvisko svētku 

svinēšanas tradīciju un latviskās dzīvesziņas iepazīšanā (Meteņi, pavasara svinamās 

dienas, Lieldienas un vasaras Saulgrieži); 

- pedagogu vadītās atklātās nodarbības ar mērķi -  iepazīt kolēģu pieredzi un pārņemt 

labās prakses piemērus par to, kā organizēt bērnu pašvadītu darbošanos un 

iepazīšanos ar latvisko dzīvesziņu un tradīcijām; 

- pedagogu radošo darbu skate, kuras mērķis – kolēģu pieredzes iepazīšana un 

pārņemšana. Skatē izstādīti un prezentēti materiāli, kuri tapuši 2021./22. mācību 

gadā un atbilst iestādes mācību gada prioritātēm –  

1. Izglītojamo patstāvīgās darbības un pašvadības sekmēšanai; 

2. Pilnveidot iestādes pedagogu praktisko pieredzi un gūt jaunas idejas, lai 

ierobežotu kolektīvo svētku svinēšanas laikā pedagogi varētu patstāvīgi 

iepazīstināt izglītojamos ar mūsu tautas kultūrvēsturisko mantojumu un 

latvisko svētku svinēšanas tradīcijām. 

- pedagogu organizētās atklātās nodarbības ar mērķi iepazīt kolēģu labās prakses 

piemērus.  

Projekta dalībnieku atziņas 
“Guntas Siliņas – Jasjukevičas vadītās nodarbības ļāva saprast to, cik ļoti latviskā 

dzīvesziņa ir saistīta ar dabu un norisēm dabā. Visa latvieša dzīve un svētki bija pakārtoti 

dabai, un teicienu “mēs esam tikai dabas daļa” tā pa īstam izprotu tikai tagad.” (Anna 

Staceviča). 

 

“Semināra nodarbībās ieteiktās praktiskās metodes piedāvāju bērniem: mēs zīmējām ar 

oglēm, pētījām saulītes ceļu, vērojām, kurā dienā pamostas kukaiņi, gatavojām rotaļu 

zirdziņu. Tas bija interesanti un darīja mūsu ikdienu krāsaināku. Paldies lektorei!” (Daiga 

Lintere). 
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Iepazīstam viens otra svētku svinēšanas     

tradīcijas.                        Gatavojoties svētkiem, ir jāpadomā par visu. 
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      Paši stādām un audzējam latviešiem 

        raksturīgās kultūras.    Krāsojam Lieldienu olas.  
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Efektīva latviešu valodas apguve, izmantojot āra vidi 
 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

Rīgas 210. pirmsskolas izglītības iestāde un Rīgas 

Čiekurkalna pamatskolas pirmsskola 
 

Projekta mērķis:  
Efektīva latviešu valodas apguve, izmantojot sīkās un vispārējās motorikas attīstīšanas 

paņēmienus āra vidē. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
480 EUR 21 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
Bērni mācās droši izmantot latviešu valodu, paplašinot aktīvo un pasīvo vārdu krājumu. 

Pedagogi ieguva zināšanas un praktisku pieredzi bērnu latviešu valodas prasmju attīstīšanā, 

domāšanas, radošas darbības un sadarbības organizēšanas procesā. Lai īstenotu 

mūsdienīgu, kompetencēs balstītu mācību procesu, pedagogi apguva paņēmienus bērnu 

valodas prasmju pilnveidei, veidoja sadarbības modeļus sasniedzamā rezultāta plānošanā. 

Izmantojot dabas resursus, iesaistot sīkās un vispārējās muskulatūras attīstīšanas 

paņēmienus, pedagoga un bērna  labizjūtu caur dažādām kustību aktivitātēm, tiek sekmēta 

bērna latviešu valodas apgūšana. 

 

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
• Ekspertu kursi un praktiskie padomi. 

• Iespēja vērot rotaļnodarbības sadarbības partneriem. 

• Iedvesmas radīšana  jaunu metodisko materiālu sagatavošanai.  

Projekta dalībnieku atziņas 
Rīgas 210.pirmsskolas izglītības iestādes pirmsskolas izglītības skolotāja Jeļena: 

“Sīkā motorika un roku pirkstu kustību koordinācija atrodas ciešā saiknē ar bērna runas un 

domāšanas attīstību. Pievēršot  uzmanību sīkai motorikai, tiek paaugstināta intelektuālā 

sagatavotība, savukārt  tālāk bērnam attīstās spēja reaģēt un saprast uzdevumus daudz 

efektīvāk. Semināra laikā mēs uzzinājām daudz jaunu pirkstu rotaļu un to daudzveidību, kā 

pareizi attīstīt pirkstu motoriku un veikt roku masāžu. Iepazinām, kā vieglāk bērniem 

iemācīt latviešu valodu caur dažādām rotaļām. Mēs uzzinājām daudz ko jaunu, projekts 

interesants, paldies par jaunām zināšanām.” 

 

“Savā darbā izmantoju pirkstiņu rotaļas, dažādus pūšanas vingrinājumus, rotaļas ar sniega 

bumbām. Ar lielākiem bērniem esam gatavojuši dažādus mūzikas instrumentus, šeikerus 

no kinder olām. Nebiju dzirdējusi par kazū, bet ļoti gribas pamēģināt.” (Natālija Aksjutina) 
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         Rotaļnodarbība grupā “Saulstariņi”.         Rotaļnodarbība āra vidē grupā “Skudriņas”. 

 

Grupas “Zvirbulīši” rūķīšu gājiens. 

 

Rotaļnodarbība āra vidē grupā “Dzintariņi”.  
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Zaļie pirkstiņi skolā 
 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

Rīgas 221. pirmsskolas izglītības iestāde 
 

Projekta mērķis:  
Iegūt padziļinātas zināšanas par augkopības un vides sakopšanas pamatiem un to 

integrēšanu mācību saturā, lai īstenotu bērna dabaszinības veicinošas mācības pirmsskolā. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
486 EUR 18 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
Sekmīgi īstenojot projekta ietvaros iegūtās teorētiskās zināšanas un projekta aktivitātēs 

iegūtās praktiskās iemaņas, 18 skolotāji ir: 

• pilnveidojuši izpratni par dabaszinībām jaunajā izglītības saturā pirmsskolā, 

integrējot brīvdabas pedagoģijas, radošo darbnīcu u.c. praktiskas aktivitātes; 

• apguvuši teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas augkopībā un dabas 

aizsardzībā un izvērtējuši atbilstošas mācību metodes jaunajā izglītības saturā 

pirmsskolā.;  

• izveidojuši tematisko plānu ar atbilstošu mācību saturu un metodiku integrētai, 

sistēmiskai un pēctecīgai augkopības un sakoptas dabas vides īstenošanai visās 

izglītības pakāpēs pirmsskolā; 

izstrādājuši augkopības, vides jēgpilnas sakopšanas  un dabas aizsardzības plānu un 

bagātinājuši pieredzi par augkopības, vides sakopšanas un dabas aizsardzības 

aktivitāšu īstenošanu pirmsskolā; 

• plāno un īsteno pēctecīgu, sistēmisku un integrētu augkopības un vides sakopšanas 

programmu atbilstoši Valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un bērnu attīstības 

individuāli psiholoģiskajām īpatnībām, ir izstrādātas 16 rotaļnodarbības atbilstoši 

jaunajam mācību saturam; 

• ir papildinājuši savu skolotāja metodisko materiālu bāzi ar augkopības apguves 

mācību un metodiskajiem materiāliem par istabas un āra augu audzēšanu, vides 

sakopšanas norišu videomateriāliem, foto reportāžām, norišu scenārijiem, citiem 

uzskates un darba materiāliem. 

 

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
Lekcijas, praktiskās nodarbības, augu stādīšanas aktivitātes ar bērniem, Sporta pils dārzu 

apmeklējums, ekskursija gida pavadībā Rīgas Botāniskajā dārzā, jauna satura integrēšana 

mācību saturā. 
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Projekta dalībnieku atziņas 
“Bērni ir ļoti ieinteresēti āra zaļās vides veidošanā un ļoti priecājas par rezultātiem.” (Inga 

Gaile) 
 

 

 

 

 

Koku balsināšana. 
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Kompetenču pieejas plānošana un īstenošana 

jaukta vecuma grupās 
 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde 
 

Projekta mērķis:  
Pilnveidot pedagogu zināšanas kompetenču pieejas mērķtiecīgā plānošanā un īstenošanā 

jaukta vecuma pirmsskolas grupās. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
500 EUR 48 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
• Pilnveidota grupu pedagoģiskā darba plānošana.  

• Papildināta bērncentrētā vide iestādes 17 grupās bērnu pašvadītās mācīšanās atbalstam 

un kompetenču pieejas realizēšanai.  

• Aktualizētas pedagoģiskā procesa analīzes prasmes. 

• Novadīti 2 semināri par projekta tēmu. 

• Novadīta 1 meistarklase: atgriezeniskā saikne par seminārā iegūto zināšanu 

pielietojumu praktiskajā pedagoģiskajā darbībā 

• Analizētas un pilnveidotas rotaļnodarbības jaukta vecuma grupās un plānotas āra 

aktivitātes. 

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
1. Sadarbībā ar Izglītības iniciatīvu centra lektori Sandru Kraukli. Ideju apmaiņa un 

diskusija par pedagoģiskajiem novērojumiem un pedagoģiskā procesa uzlabošanas iespējām: 

Grupu pedagoģisko plānu analīze: esošās situācijas apzināšana, semināru plāna aktualizēšana. 

Tematisko grupu plānu nozīmes aktualizēšana kvalitatīva pedagoģiskā procesa nodrošināšanā. 

Lekcija pedagogiem, stāstījums, diskusijas un darbs grupā:  Darbs ar dažāda vecuma bērniem 

pirmsskolas izglītības iestādē. Skolotāju zināšanu un prasmju pilnveide par kompetenču 

pieejas realizēšanu jaukta vecuma grupās. 

2. Sadarbībā ar lektori Janu Buboviču. Lekcija, stāstījums, diskusija un darbs grupās: 

Skolotāja palīgs kā atbalsts pirmsskolas skolotājam grupas pedagoģiskajā procesā. 

Metodiskais darbs un pedagoģiskā sadarbība iestādes ietvaros. Meistarklase ar mērķi iegūt 

atgriezenisko saikni par seminārā iegūto zināšanu pielietojumu: iegūto teorētisko zināšanu 

pārnešana uz pedagoģisko praksi, nepieciešamie uzlabojumi un ieteikumi problēmsituācijās. 

Mēnešu plānu izstrādes darba grupas: pakāpeniska pedagogu iesaiste jaunās pieejas 

īstenošanā. 
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Projekta dalībnieku atziņas 
“Pirms projekta gaitā īstenotajām aktivitātēm izturējos ļoti piesardzīgi pret iespējām 

nodrošināt vienlīdz kvalitatīvu pedagoģisko procesu savas grupas bērniem, kuriem ir pat 3 

gadu vecuma atšķirība. Pateicoties lektores Sandras Kraukles organizētajām lekcijām un 

praktiskajām plānošanas nodarbībām, esmu sapratusi, ka šīm grupām ir liela nozīme bērnu 

sociālo prasmju pilnveidē. Savukārt, runājot par savu profesionālo kompetenci, varu atzīt, 

esmu ieguvusi daudz lielāku pārliecību par savām spējām. Īpaši iepriecina sadarbība ar 

skolotāja palīgu ideju apmaiņā un to realizēšanā, plānojot darbu grupā.” (Viktorija Grīvāne- 

Razdorova) 

“Iesaistīšanās grupas pedagoģiskajā procesā ir liels izaicinājums, īpaši, ja grupā ir jaukta 

vecuma bērni, tāpēc arī skolotāju palīgiem ir svarīgi iesaistīties pedagoģiskās pilnveides 

kursos kopā ar skolotājām. Pēc projekta aktivitātēm esmu daudz gatavāka, lai iesaistītos 

rotaļnodarbībās un bērnu radošajās darbībās, kas man īpaši patīk un izdodas.” (Kristina 

Dzjuba) 
 

   

Skolotājas un viņas palīga sadarbība nodarbībā.       Attālināto mācību process skolotājiem. 

 

 

 

 

 

Tikšanās darba grupā darba plānošanai. 
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Informācijas tehnoloģiju un digitālo rīku 

pielietojums mācību procesa organizēšanā 
 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

Rīgas 254. pirmsskolas izglītības iestāde 
 

Projekta mērķis:  
Pilnveidot pedagogu kompetences izmantot informācijas tehnoloģijas un digitālos rīkus, 

organizējot mācību procesu pirmsskolā. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
480 EUR 25 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
• Pirmsskolas pedagogs izprot Zoom programmu un vada kopīgus pasākumus 

kopā ar vecākiem; 

• Pirmsskolas pedagogs pārzina digitālos rīkus un uzsāk tos pielietot savā 

pedagoģiskajā darbībā; 

• Pirmsskolas pedagogs apguvis prasmes un sāk veidot rotaļnodarbību 

prezentācijas pirmsskolas vecuma bērniem; 

• Pirmsskolas pedagogs iepazinies ar e – vides sistēmas darbošanās principiem uz 

ELIIS sistēmas piemēra. 
 

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
1. Esošās situācijas aktualizācija par informācijas tehnoloģiju un digitālo rīku 

pielietojumu mācību procesa organizēšanā. 

2. Apgūtas Zoom un MS Teams izmantošanas iespējas komunikācijā ar kolēģiem un 

vecākiem. 

3. Tematiskas rotaļnodarbības “Ziemassvētku pasākums” organizēšana izglītojamo 

vecākiem Zoom platformā. 

4. Pieredzes apmaiņa par tematisku rotaļnodarbību organizēšanu izglītojamo vecākiem 

Zoom platformā. 

5. Iepazīti digitālie rīki, kas varētu būt noderīgi mācību procesā pirmsskolā. 

6. Apgūta programma Power Point no iesācēja līdz prasmīgam lietotājam. 

7. Izveidota praktiska rotaļnodarbība, izmantojot digitālus rīkus.  

8. Iepazīta ELIIS sistēma: mācību e-vides platformas darbības principi. 

9. Pieredzes stāsti. 

 

Projekta dalībnieku atziņas 
“Digitālās tehnoloģijas ir ļoti aktuālās mūsdienīgam pedagogam visas profesionālas 

karjeras laikā.” (T. Kļeščenkova) 
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“Digitālās tehnoloģijas uzlabo mijiedarbību starp pedagogu un bērnu vecākiem, kā arī tās 

palīdz pedagogam sajusties kā jaunākai, radošākai un mūsdienīgākai personībai.” (Irina 

Žukova) 

 

       Ziemassvētku pasākums ZOOM platformā. 

 

 

 

 

 

 

Skolotāji mācību procesā. 

 

 

 

 

Whatsapp “kvests” Ziemassvētkos.  
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Āra kustību aktivitātes nozīme un ietekme uz 

izglītojamā labizjūtu 
 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Laismiņa” 
 

Projekta mērķis:  
Profesionāls pedagogs, kurš ar prieku ikdienas āra rotaļnodarbībās organiski iekļauj sporta 

elementus, tā rosinot bērnus iesaistīties daudzveidīgās fiziskās aktivitātēs atbilstoši savām 

spējām. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
500 EUR 19 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
1. Pedagogi pārzina veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas saturu, tā struktūru, 

jēdzienu un prasmju savstarpējo saistību un pēctecību. 

2. Pedagogi īsteno savu profesionālo izaugsmi, plānojot un organizējot regulāras, 

sistemātiskas un daudzveidīgas fiziskās aktivitātes. 

3. Pilnveidota mācību materiālā bāze daudzveidīgu kustību aktivitāšu īstenošanai. 

4. Bērni ar prieku iesaistās fiziskās aktivitātēs un veido veselīga dzīvesveida 

ieradumus. 

5. Pedagogi veido pozitīvas, sadarbībā balstītas attiecības ar vecākiem, popularizējot 

veselīga dzīvesveida principus un īstenojot kopīgas kustību aktivitātes. 

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
Projekta īstenošanu sākām ar mācību un metodiskā līdzekļa “Veselības un fiziskās 

aktivitātes mācību joma” individuālajiem lasījumiem un analīzi. Pirmsskolas pedagogi 

tikās, domāja un sprieda, kas, viņuprāt, ir labizjūta, cik tā ir nozīmīga mūsu ikdienā un kas 

to nodrošina. Vai, runājot par labizjūtu, mēs domājam tikai par bērniem? Vai nozīmīga arī 

skolotāju, tehnisko darbinieku, vecāku un vadības komandas labizjūta? Spriedām, ka tam, 

ko sagaidām no bērna, vispirms ir jāparādās viņa skolotājā. Bērna labizjūta ir cieši saistīta 

ar vecāku un skolotāju labizjūtu. 

Lektore Anita Vītoliņa (ārsts – pediatrs, sertificēts fizikālās un rehabilitācijas medicīnas 

ārsts) pilnveidoja pedagogu zināšanas par bērna fizisko attīstību un pievērsa uzmanību tam, 

ka labas fiziskās veselības un spēcīgas imunitātes pamats ir kustības, samērīga un pareiza 

fiziskā slodze, aktivitātes svaigā gaisā un laika apstākļiem piemērots apģērbs. Laikā, kad 

daudzus bērnus no viena punkta uz otru pārvieto ar automašīnu, īpaša vērība jāpievērš tam, 

lai viņi pietiekami daudz staigātu kājām. Īpaša vērība šajā vecumā jāvelta pareizām 

kustībām, rotaļām, kas ir ne tikai jautras, bet arī noderīgas fiziskajai attīstībai, jo šis ir laiks, 

kad vēl samērā vienkārši var izlabot sīkas fiziskas nepilnības, piemēram, plakano pēdu vai 
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sakumpušu muguru. Semināra laikā pedagogi praktiski apguva dažādus vingrinājumus un 

saņēma ieteikumus gan veselības nostiprināšanai, gan ķermeņa relaksācijai. 

Lektore Una Mārtiņsone (koriģējošās vingrošanas skolotāja - Aizputes PII ‘’Pasaciņa”,  

sporta metodikas pasniedzēja LPMC) pilnveidoja pedagogu zināšanas par savlaicīgas un 

sistemātiskas pamatkustību mācīšanās un pilnveides nozīmi. Lielu uzmanību pievērsa 

kustību un kustēšanās priekam. Lektore dalījās pieredzē par āra aktivitāšu organizēšanas 

tradicionālajām un netradicionālajām metodēm, veidoja atgriezenisko saiti par redzēto un 

dzirdēto seminārā. Dr.paed. asoc. prof. Inta Bula- Biteniece (Sporta skolotāju nodaļas 

vadītāja) pedagogus iepazīstināja ar veselīga dzīvesveida ieradumu veidošanās 

nosacījumiem fiziskās aktivitātēs dienas garumā. Pievērsa uzmanību faktoriem, kas jāņem 

vērā, plānojot un īstenojot fiziskās aktivitātes, izmantojot apkārtnes infrastruktūru, reljefu, 

floru un faunu bērna zinātkāres, radošuma, drošības sekmēšanai. 

Ieteiktās aktivitātes ar prieku tika īstenotas pastaigu un sporta rotaļnodarbību laikā iestādes 

teritorijā. 

Projekta dalībnieku atziņas 
“Ir kļuvusi lielāka skaidrība sporta nodarbības plānošanā, ir gūts pamatojums, kāpēc tas ir 

svarīgi. Ir motivācija un arī daudzas idejas, kā dažādot fiziskās aktivitātes un tās iekļaut 

dienas rītā. Šajā projektā apgūtais ir laba motivācija attīstīt sevi šajā jomā.” (Inga Lielbikse) 

 

“Izaicinājums- neaizmirst tās idejas, kas radušās mācīšanās procesā un darbojoties ar 

bērniem. Esmu papildinājusi materiālo bāzi kustību aktivitāšu īstenošanai ar dažādām 

spēlēm; “Pulkstenis slēpj burtus!”, “Ziedu puzle”, “Saliec tulpi vai sīpolloku!”, u.c. 

Projektā aizsākto tēmu turpināšu, sportojot ar bērniem.” (Ilze Hāka) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbības atklāj bērna aktīvu iesaisti mācību 

procesā – gan nodarbinot ķermeni un sīko 

motoriku, gan rosinot izziņas, jaunrades un saziņas 

procesus, darbības plānošanu un vadību, iesaistot 

katru bērnu atbilstoši viņa spējām un dodot iespēju 

gūt pieredzi. Bez darbības nav iespējama bērna 

prasmju, t.sk. caurviju prasmju pilnveide. 
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“Ēnu teātris”. Iztēle un radošums 

pirmsskolas vecuma bērniem 

veiksmīgāk attīstās kustībās, kurās 

bērns jūtas atraisīts, brīvs, emocionāls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attālinātās mācības ar prieku. 
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Projekts “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā” 
 

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs arī šajā mācību gadā aicināja Rīgas 

vispārējās izglītības iestādes: sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas piedalīties projektā, 

iesniedzot pieteikumus projektu konkursā “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā”. 

Projekta mērķis: sniegt atbalstu kompetenču pieejas īstenošanai skolā un veicināt 

pedagogu mērķtiecīgu profesionālo pilnveidi. Projekta īstenošanas laiks no 2021. gada 1. 

novembra līdz 2022. gada 31. maijam. 

Konkursā piedalījās 14 Rīgas skolas, no kurām 12 guva atbalstu projektu īstenošanai 

savā izglītības iestādē. Katra skola izvēlējās savai iestādei aktuālu tēmu un projekta vadītāju, 

kurš atbildēja par projekta īstenošanu skolā un kopīgi plānoja dažādas aktivitātes, kā arī 

saņēma finansējumu aktivitāšu īstenošanai.  

 

Projekta aktivitātes – kursi, pieredzes apmaiņas, semināri, meistarklases, izglītojošo 

programmu norise notika gan attālināti, gan klātienē, kas tika virzītas skolas mērķu 

sasniegšanai un kompetenču pieejas īstenošanai mērķtiecīgi izglītojot pedagogus.  

Projektā atbalstītās skolas sadarbojās ar RIIMC koordinatoru, kurš palīdzēja īstenot 

mācību aktivitātes. 
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Projekts sastāvēja no trim daļām: pieteikumu iesniegšanas un izvērtēšanas; īstenošanas 

izglītības iestādēs; dalības noslēguma forumā “Izglītība izaugsmei 2022”. 

Forumā projekta dalībnieki prezentēja sasniegtos rezultātus, stāstot savu pieredzi, kā attīstīja 

savu izglītības iestādi kā mācīšanās kopienu, kā sasniedza projekta mērķi saistībā ar 

kompetenču izglītību un mācību procesu, kā plānoja un īstenoja aktivitātes, stāstīja par 

veiksmēm un izaicinājumiem, par to, kā izdevies profesionāli augt, par ieguvumiem un par 

tālāko attīstību.  

Forums notika 2022. gada 8. un 9. jūnijā attālināti MS Teams vidē. 

 

“Tikai skaidrs mērķis un neatlaidīga cenšanās to sasniegt ir tas, kas izveido cilvēku, kas izveido 

nāciju.” /Arnolds Spekke/ 

 

Iveta Razumovska - projekta vadītāja un Sandra Cīrule - projekta koordinatore 

 

 Projekta nosaukums  Projekta īstenotājs 

 

Vēro, pētī, stāsti!  Rīgas 86. vidusskola 

Skolēnu izaugsmi veicinoša vērtēšana  Rīgas Ķengaraga vidusskola 

Izpratnes un pieejas maiņa mācību 

sasniegumu vērtēšanā 

 Rīgas 88. vidusskola 

Vērtēšana kā komunikācija  Rīgas Kultūru vidusskola 

Pašvadīta mācīšanāss - ceļš uz 

skolēncentrētu mācību stundu 

 Rīgas 45. vidusskola 

CaPS-V (Caurviju Prasmes un Snieguma 

Vērtēšana) 

 Ziemeļvalstu ģimnāzija 

Atgriezeniskā saite mācību stundā kā 

skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas 

sastāvdaļa 

 Rīgas 21. vidusskola 

Mūsdienīgas un jēgpilnas stundas plānošana 

un vadīšana 

 Rīgas Igauņu pamatskola 

Skolēnu pētniecisko darbu izstrādes 

plānošana un īstenošana kā ceļš uz pašvadītu 

mācīšanos 

 Rīgas 34. vidusskola 

Skolēna ieguvums – pašvadīta mācīšanās  Rīgas Austrumu pamatskola 

Mācību sasniegumu formatīvā vērtēšana 

izmantojot snieguma līmeņu aprakstus 

 Rīgas 13. vidusskola 

Domā, dari, radi!  Rīgas 7. pamatskola 
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Domā, dari, radi! 

 

 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

Rīgas 7. pamatskola 
 

Projekta mērķis: 
Aktualizēt un pilnveidot pedagogu zināšanas un prasmes kompetenču pieejas 

īstenošanā, lai nostiprinātu pašvadības caurvijas īstenošanu skolēnu mācību 

sasniegumu uzlabošanai. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
400 EUR 25 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
Projekta laikā pedagogi apmeklēja profesionālās pilnveides nodarbības, kurās: 

• pilnveidotas zināšanas un prasmes pašvadīta mācību procesa plānošanai un 

īstenošanai- apgūti mācību stundu didaktiskie modeļi, analizēti mācību stundu 

videofragmenti atbilstoši 9G modelim, apgūtas prasmes caurviju ieviešanai 

skolā; 

• pilnveidotas skolotāju zināšanas un prasmes sasniedzamo rezultātu 

formulēšanā, komunicēšanā un skolēnu iesaistē savu mācību sasniegumu 

plānošanā un analizēšanā. Skolā ir izstrādāta vienota pieeja tematu 

sasniedzamo rezultātu plānošanā un formulēšanā. Visi skolotāji formulē 

mācību stundas sasniedzamo rezultātu un atspoguļo to e-klasē; 

• pilnveidotas mācību priekšmetu skolotāju sadarbības prasmes, īstenojot 

vairākus starppriekšmetu projektus (piem., lasītprasmes projekts kompetenču 

attīstībai, starppriekšmetu projekti); 

• organizētas 2 labās prakses pieredzes skolas aktuāliem kompetenču izglītības 

jautājumiem.  

 

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
Lai varētu sasniegt projektā “Domā, dari, radi!” izvirzītos mērķus, Rīgas 7. 

pamatskolas pedagogi: 

• piedalījās profesionālās pilnveides nodarbībās par plānošanas aktualitāti 

pašvadītas mācīšanās veicināšanai,  

• analizējot mācību stundu video piemērus, pilnveidoja prasmes sasniedzamā 

rezultāta formulēšanai mācību stundā,  

• praktiskā darbnīcā modelēja caurviju prasmju ieviešanu mācību procesā,  

• organizēja labās prakses pieredzes skolu pašvadītas mācīšanās paņēmieniem 

lasītprasmes veicināšanai, 
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• piedalījās praktiskajā darbnīcā par  SEM paņēmieniem pašvadības caurvijas 

nostiprināšanai skolēniem, modelējot nepieciešamās pārmaiņas mācību stundas 

dinamikas uzlabošanai, 

• organizēja projekta noslēguma izvērtēšanu, lai apkopotu projektā gūtās atziņas. 

Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības prasības, visas projekta aktivitātes tika 

īstenotas attālināti, izmantojot Zoom piedāvātās iespējas.  

Projekta dalībnieku atziņas 
 

“Piedalīšanās projekta aktivitātēs rosināja mani vairāk pievērst uzmanību mācību 

stundu plānošanai, īpaši  saistībā ar aktualizācijas daļu un sasniedzamo rezultātu 

izmantošanu. Sapratu, ka vairāk mācību stundās jāstrādā pie apzinātas sadarbības 

caurvijas prasmes mācīšanas, paredzot tam mācību stundās noteiktu laiku.”  

 (Līva Ozola) 
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Mācību sasniegumu formatīvā vērtēšana, 

izmantojot snieguma līmeņu aprakstus 

 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

 

Rīgas 13. vidusskola 
 

 

Projekta mērķis:  
Izstrādāt, aprobēt un ieviest vienotu pieeju formatīvā mācību sasniegumu vērtēšanā, 

izmantojot snieguma līmeņu aprakstus. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
480 EUR 42 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
Skolā tiek realizēta pamatnostājās vienota, formu ziņā daudzveidīga, regulāra formatīvā 

mācību sasniegumu vērtēšana, izmantojot SLA.  

• Tiek veikti ieraksti skolvadības sistēmā E-klase, kas atspoguļo SLA, ir saprotami 

un viegli uztverami gan skolēniem, gan skolēnu vecākiem. 

 

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
Tika izveidota, saskaņota un īstenota pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 

programma “Mācību sasniegumu formatīvā vērtēšana, izmantojot snieguma līmeņu 

aprakstus”. 

Nodarbībās, kuras vadīja Santa Kazaka, apguvām prasmes gan radoši izmantot Skola 2030 

materiālus, gan veidot savus snieguma līmeņus aprakstus. Guvām ierosmes  tam, kā 

iepazīstināt skolēnu vecākus par atgriezeniskās saites un formatīvās vērtēšanas 

nozīmīgumu mācīšanās procesā.  

Tikāmies ar Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas valodu jomas skolotājiem un iepazinām viņu 

pieredzi snieguma līmeņu veidošanā un pielietojumā. Esam ļoti pateicīgi ģimnāzijas 

kolēģiem par piedāvātajiem jau praksē aprobētajiem materiāliem. 

Pateicoties nodarbību video ierakstiem un nodarbības piedāvātajiem metodiskajiem 

materiāliem, varējām pilnvērtīgi dalīties zināšanās ar skolotājiem, kuriem nebija iespēju 

piedalīties klātienē. Šie materiāli kalpos arī kā pamats nākošajā mācību gadā paredzētajam  

iesāktā darba turpinājumam. 
 

Projekta dalībnieku atziņas 
“Labi izstrādāts snieguma līmeņa apraksts ir tas, kas saprotams gan skolēniem, gan viņu 

vecākiem, un norāda uz to, kas tiek sagaidīts no skolēna kā mācību darba rezultāts. Lai 

izveidotu šādu SLA, skolotājam pašam skaidri jāstādās priekšā šis rezultāts un jāizplāno tā 

sasniegšanas posmi.” (Gundega Lūriņa) 
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“SLA būtu bijuši ļoti noderīgi attālināto mācību laikā, tie palīdzētu skolēniem precīzāk 

noteikt to, kas jāmāca, kā organizēt savu darbu, kādu konkrēto palīdzību lūgt vajadzības 

gadījumā.” (Sarmīte Paegle) 

 

“Augustā, gatavojoties jaunajam mācību gadam, sākumskolas posmā veidosim skolotāju 

sadarbības grupas SLA izveidei.”  (Oksana Porina) 
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Atgriezeniskā saite mācību stundā kā skolēnu 

mācību sasniegumu vērtēšanas sastāvdaļa 
 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

 

Rīgas 21. vidusskola 
 

Projekta mērķis: 
Pilnveidot skolotāju prasmi regulāri organizēt stundā atgriezenisko saiti tā, lai, izmantojot 

snieguma līmeņu aprakstus, skolēni varētu pārliecināties par sasniegto rezultātu. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
440 EUR 30 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
• Pedagogi zina, kas ir formatīvā un summatīvā vērtēšana, prot formulēt stundā 

sasniedzamo rezultātu. 

• Skolotāji iepazinušies ar atgriezeniskās saites sniegšanas daudzveidīgiem 

paņēmieniem un veidiem, izmanto tos savās mācību stundās. 

• Pedagogi prot veidot snieguma līmeņu aprakstus (rubrikas). Katrā mācību jomas 

grupā un 1.-3., 4.-6., 7-9. un 10.-12.klašu grupā ir izveidoti SLA, ko var izmantot 

standartā paredzēto rezultātu sasniegšanai un vērtēšanai. 

• Skolas pedagogi ir izveidojuši un aprobējuši skolēnu zināšanu un prasmju līmeņu 

aprakstus, dalījušies pieredzē ar savas jomas un skolas pedagogiem, stāstot par 

veiksmēm un problēmsituācijām, ar kurām nācies saskarties. 

• Mācību rezultātā izveidoti konkrētās mācību situācijās izmantojami skolēnu 

zināšanu un prasmju līmeņu apraksti, kas publicēti MS Teams.  

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
Projekta īstenošanas gaitā organizējām daudzveidīgas aktivitātes: lekcijas, mācību grupu 

nodarbības, 4 atklātās stundas, pieredzes apmaiņas seminārus gan klātienē, gan attālināti. 

Kopā strādājot, pedagogi izveidoja mapi ar metodiskajiem materiāliem MS Teams. Tajā 

apkopoti snieguma līmeņa apraksti dažādos mācību priekšmetos dažādām klašu grupām. 

Decembrī un aprīlī bijām aicinājuši vieslektori Skola 2030 galveno eksperti Santu Kazaku  

iepazīstināt pedagogus ar formatīvās vērtēšanas metodēm, atgriezeniskās saites sniegšanas 

veidiem, skolēnu pašvērtējumu. Ļoti vērtīgas bija atklātās stundas un diskusijas pēc tām. 

Projekta dalībnieku atziņas 
“Piedalīšanās atklātajās stundās sniedza lielāku pārliecību par to, ka darām labi.” 

(Marianna Baranova) 

“Pozitīvi, ka lektori ir mūsu skolas skolotāji, jo neskaidrību gadījumā vienmēr ir iespēja 

pajautāt.” (Aina Markoviča) 
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“Snieguma līmeņu aprakstu veidošana aizņem daudz laika, kuru šobrīd izbrīvēt ir 

sarežģīti.” (Irina Striževska) 
 

Skolotāji veido snieguma līmeņu aprakstus. 

 

 

 

                                    Karina Kalerija Kostrjukova aicina pedagogus dalīties 

pieredzē. 

 

 

Alla Zaharova apkopo sasniedzamā rezultāta veidošanas principus. 
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Skolēnu pētniecisko darbu izstrādes plānošana 

un īstenošana kā ceļš uz pašvadītu mācīšanos 
 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

 

Rīgas 34. vidusskola 
 

Projekta mērķis: 
Izveidot un aprobēt 1. – 9. klašu skolēnu pētniecisko darbu plānošanas un īstenošanas 

sistēmu. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
850 EUR 68 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
1. Skolas pedagogi ir iepazinušies ar skolēnu pētniecisko darbu plānošanas un izveides 

pamatprincipiem un posmiem.  

2. Skolas pedagogi ir integrējuši mācību procesā 1.-9. klasē skolēnu pētnieciskos darbus.  

3. Skolas pedagogi ir dalījušies pieredzē ar savas jomas un skolas pedagogiem, stāstot par 

veiksmēm un problēmsituācijām, ar kurām nācies saskarties, īstenojot 1.- 9. klašu skolēnu 

pētnieciskos darbu. 

4. Mācību rezultātā ir apkopoti skolotāju pieredzes stāsti, kas publicēti skolas blogā 

“Metodisko atradumu krātuve”.  

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
Projekts tika aizsākts ar DU profesora Arvīda Barševska pētniecībai veltītu lekciju, kura deva 

iespēju skolotājiem paskatīties uz pētniecību plašāk, ņemot vērā mūsdienu zinātnes 

kontekstu. Tad skolotāji strādāja mācīšanās grupās, katra no mācīšanās grupām plānoja un 

īstenoja pētniecisko darbu noteiktā mācību jomā. Pēc pētnieciskā darba veikšanas mācīšanās 

grupas vadītāja prezentēja savus secinājumus visiem skolas skolotājiem par to, kas ir 

izdevies, kas ir sagādājis grūtības. Projekta noslēguma konferencē skolas direktore Nataļja 

Rogaļeva iepazīstināja skolotājus ar Skola 2030 izstrādātajām pētniecisko darbu izveides 

vadlīnijām vidusskolā. Skolotāji pauda savu viedokli par to, kas nākamajā gadā, plānojot 

pētnieciskos darbus pamatskolā, ir jāņem vērā. Tika izteikti priekšlikumi par to, kam 

nākamajā mācību gadā vajadzētu pievērst uzmanību, plānojot metodisko darbu skolā. 

Projekta dalībnieku atziņas 
“Projekta darba izstrāde ir mūsu mācību jomas ikdienas jau ierasta nepieciešamība.” 

/Ludmila Melņika/ 
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“5. klases skolēniem tas bija liels atklājums, ka sporta stundā var ne tikai veikt fiziskus 

vingrinājumus, bet var arī pētīt to, kā šie vingrinājumi ietekmē pašsajūtu.” /Aleksandra 

Ahmedova/ 
 

 

Lekcija ar diskusijas elementiem  

“Pētniecība mūsdienu zinātnē”. 

 

  

 

 

 

Mācīšanās grupas darba rezultātu prezentācija  

“Pētījums matemātikas jomā”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mācīšanās grupas darba rezultātu prezentācija  

“Pētījums dabaszinību jomā”. 
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Pašvadīta mācīšanās - ceļš uz 

skolēncentrētu mācību stundu 

 

 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

Rīgas 45. vidusskola 
 

Projekta mērķis: 
Pilnveidot pedagogu kompetenci vienotai pieejai uz skolēncentrētu mācību stundu 

īstenošanu. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
520 EUR 40 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
1. Pedagogiem veidojusies padziļināta izpratne par pašvadītas mācīšanās kā caurviju prasmes  

nepieciešamību efektīvai mācību procesa uzlabošanai.  

2. Pedagogu sadarbība ir uzlabojusies vienotā pašvadītas mācīšanās izpratnē un ieviešanā 

dažādos izglītības līmeņos.  

3. Attālināti vērotas piecas skolēncentrētas mācību stundas un veikta to apspriešana. 

4. Projekta rezultātā izveidotais metodiskais materiāls pieejams skolas Metodisko ideju 

platformā un gūtā pieredze pārrunāta Pedagoģiskajās laboratorijās otrdienas rītos- dalīšanās 

pieredzē. 

 

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
Projektā pedagogi darbojās dažādās aktivitātēs. Lektore S. Kazaka  nodarbībās turpināja 

pilnveidot  skolotāju izpratni par pašvadītu mācīšanos, efektīvu mācību procesu,  skolotāja 

lomu skolēncentrētā stundā. Diskutējām, meklējām savstarpējo sapratni, savu pieeju. 

Nonācām līdz secinājumam, ka tā ir pedagoga atbildība: izveidot stundu tā, lai VISI 

SKOLĒNI BŪTU IESAISTĪTI, un skolēni paši konstruētu savas zināšanas. 

Svarīga ir akcentu maiņa no skolotāja vadītas stundas uz skolēnu pašvadītu mācību procesu.  

T. Krūmiņš laipni iepazīstināja ar Moodle vides iespējām. Ģeogrāfijas stundās  Eduspace 

vietne  tiek izmantota vairākus gadus, kas pieļauj plašas iespējas ievietot gan izzinošo 

materiālu, dažādu uzdevumu izveidi vielas nostiprināšanai, gan pārbaudes darbu veikšanai. 

Sagatavotas video pamācības, kā veikt katru procesu.  

I.Irbītes vadīti,  padziļinājām izpratni par dažādiem rīkiem un paņēmieniem diskusiju 

rīkošanā. Kolēģi augstu novērtēja lektores sniegto informāciju par paņēmieniem aktuālās 

ģeopolitiskās situācijas skaidrošanā skolēniem. Notikušas attālinātas stundu vērošanas, 

regulāras pedagoģiskās laboratorijas. Supervīziju iespējas pie I. Pāvulas palīdzēja 

skolotājiem līdzsvarot savas domas un uzlabot motivāciju turpmākajam darbam. 
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Projekta dalībnieku atziņas 
“Visu laiku pilnveidoju, meklēju. Patīk frontālās stundas. SR tiek izvirzīts, lai tas skolēnu 

ieinteresē, lai stundā ir āķītis, lai radītu stundā interesi, lai arī pašam ir interese. Lai stundas 

ir saturīgas, tas prasa enerģiju. Ir daudz ko mācīties”. (T. Krūmiņš) 

 

“Gribu vairāk laika atvēlēt, lai katrs skolēns ne tikai plāno, bet arī novērtē savu darbu. 

Vajadzētu vārdos pateikt – kas sanāca, kas nesanāca. Grupu darba plānošana klases stundā – 

tā būtu pilnveidojama. Tur paskatīties, kas notiek ar grupām.  Mākslas stundas ir gan 

individuālas, gan neindividuālas. Mums, tāpat kā bērniem, ir radošas un neradošas domas. Ja 

man pašai stunda ir interesanta, tad arī skolēniem tas būs interesanti”. (K. Grīnberga) 
 

 

Praktiskā nodarbība ”Ceļojums nezināmajā”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbnīca “Iespēja gūt un dalīties”. 

 

 

 

  Diskusijas 

“Skolēncentrētas stundas stratēģijas”. 
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Vēro, pētī, stāsti! 
 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

 
Rīgas 86. vidusskola 
 

Projekta mērķis: 
Izveidot skolā pētnieciskās darbības sistēmu 1.-12.klasēs, iesaistot tajā skolas 

administrāciju, mācību jomu koordinatorus, pedagogus un skolēnus, un sagatavot 

pedagogus un skolēnus mācību priekšmeta Projekta darbs apguvei, sākot ar 

2022./2023.mācību gadu. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
720 EUR 60 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
Pedagogi skaidro, kā organizēt pētniecisko darbību mācību stundās, skaidro pētnieciskās 

darbības organizācijas metodes un paņēmienus, formulē pētniecisko darbu tematus, veido 

pētnieciskā darba īstenošanas plānu. 

Visam pedagogu kolektīvam ir vienota izpratne, kā organizēt pētniecisko darbību stundās. 

Pedagogi kopā ar skolēniem, plānojot pētniecisko darbību, izmanto metodi “Pētījuma 

dizains”. 

 

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
Pirmā projekta aktivitāte – profesionālās pilnveides kursi “Pētnieciskās darbības 

organizācija pamatskolā”  – notika 2022. gada janvārī, kur pedagogi apguva pamatizglītības 

skolēnu pētniecības darbu vadības pamatprincipus, kā arī uzzināja, kā organizēt pētniecisko 

darbību stundās un pētnieciskās darbības organizācijas metodes un paņēmienus. 

Otrā projekta aktivitāte – profesionālās pilnveides kursi “Pētnieciskās darbības organizācija 

un īstenošana 1.-12.klasēs”  – notika 2022. gada maijā. Nodarbību laikā, ko vadīja 

Skola2030 vecākais eksperts Mihails Basmanovs,  pedagogi diskutēja par to, kad skolēniem 

ir jāsāk mācīt pētnieciskā darbība, ko darīt, lai bērniem ar laiku nezūd vēlme pētīt pasauli. 

Strādājot grupās, pedagogi praktiski izmēģināja pētījuma plānošanas soļus. 

31.05.2022. notika skolas metodiskā konference, kur pedagogi dalījās pieredzē par 

pētnieciskās darbības organizāciju un īstenošanu savā mācību priekšmetā.  

 

Projekta dalībnieku atziņas 
“Ir konkrēti piemēri, kā organizēt pētniecisko darbību stundās, daudz ideju, ko īstenošu 

nākamajā gadā. Metodiskais paņēmiens “Pētījuma dizains” ļauj gan skolotājam, gan 

skolēniem saprast, kā veikt pētījumu. Pētījumu tiešām izstrādā skolēni, nevis skolotājam 

pašam viss jāizdomā, bet skolēni to pasīvi realizē. Beidzot sapratu, ko nozīmē skolēna 

pētnieciskā darbība stundās.”  
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Kopā ar Ingu Riemeri tiek veidots ZPD. 

 

Pedagogi diskutē, kad ir jāsāk mācīt pētnieciskā darbība. 

 

Mihails Basmanovs skaidro, kas ir pētījuma dizains. 
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Izpratnes un pieejas maiņa 

mācību sasniegumu 

vērtēšanā 

 

 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

Rīgas 88. vidusskola 
 

Projekta mērķis: 
Pilnveidot pedagogu kompetenci mācību sasniegumu vērtēšanā un atgriezeniskās saites 

sniegšanā skolēnu izaugsmes veicināšanai. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
760 EUR 70 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
1. Pedagogi izprot formatīvās un summatīvās vērtēšanas jēgu, izmanto dažādas vērtēšanas 

metodes un prot izvēlēties atbilstošo vērtējumu dažādiem uzdevumu tipiem. 

2. Veicot savstarpējo stundu vērošanu un labās prakses piemēru apspriešanu, tika novērots, 

kā skolēni stundās sniedz vispusīgu atgriezenisko saiti  par sasniegto rezultātu un analizē 

savu mācību procesu. Iesaistot skolēnus atgriezeniskās saites sniegšanā, tika uzlabota viņu 

prasme domāt par savu mācīšanos un uzņemties lielāku atbildību par mācību procesu. 

3. Pedagogi ir apguvuši metodiku, kā veidot snieguma līmeņa aprakstus (SLA) dažāda 

veida uzdevumiem. Mācību jomu komandas izveidoja vienotus snieguma līmeņu aprakstus 

dažādām prasmēm un uzdevumu tipiem, lai skolas ietvaros ieviestu vienādas prasības viena 

tipa uzdevumu izcilai veikšanai. 

4. Tiek īstenota savstarpēja stundu vērošana, veicināta sadarbība un labās prakses apmaiņa 

pedagogu starpā. 

 

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
Izveidotais projekts “Izpratnes un pieejas maiņa mācību sasniegumu vērtēšanā” tika 

īstenots vairākos moduļos.  

Pirmais modulis bija veltīts vērtēšanai – tās dažādajiem veidiem un pielietošanas iespējām. 

Skolotāji padziļināja teorētiskās zināšanas lektores Jekaterinas Ležaņinas vadībā un 

praktiski strādāja darbnīcās, papildinot tematiskos plānus. 

Otrais modulis tika veltīts efektīvas mācību stundas izprašanai. Padziļinot teorētiskās 

zināšanas par stundas plānošanu un struktūru ar  Skola2030 eksperti Santu Kazaku, 

skolotājiem bija iespēja praktiski izplānot stundu. Pēc šīs darbnīcas sākās aktīva stundu 

vērošana ar uzsvaru uz sasniedzamā rezultāta komunicēšanu (SR) un atgriezeniskās saites 

(AS) saistību ar SR. 

Trešā nodarbību bloka laikā pedagogi sadarbībā ar lektori Ingu Narmontu iepazinās ar 

snieguma līmeņu aprakstu izveides metodiku un SLA izmantošanu ikdienas darbā. 
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Praktisko darbnīcu laikā jomu pārstāvji veidoja SLA prasmēm un uzdevumiem, ar kuriem 

apmainījās darbnīcas noslēgumā. 

Papildinot teorētiskās zināšanas ar praktiskajām darbnīcām un stundu vērošanu, tika 

veicināta skolotāju mācīšanās un dotas idejas jaunu metožu pielietošanai stundās. 

 

Projekta dalībnieku atziņas 
“Mūsu skolas projekts palīdzēja man padziļināti izprast SLA izveidi, to izmantošanu 

formatīvajā un summatīvajā vērtēšanā. Jāatzīmē, ka projekta laikā gūtās zināšanas par 

vērtēšanu ir praktiski pielietojamas - lektori dalījās daudzos praktiskos piemēros, un šīs 

metodes iekļaušu arī nākamā gada tematiskajā plānā.” (Irēna Vai) 

“Kursu laikā ieguvu skaidrāku izpratni par izmērāma, uz dziļāku izpratni vērsta SR nozīmi 

mācību procesā. Iepazinos ar citu pedagogu pieredzi SR izvirzīšanā un AS saņemšanā, 

vērojot stundas un daloties labās prakses pieredzē. Galvenais ieguvums – daudz metožu un 

praktisko piemēru, kurus vēlos ieviest arī savā darbā!”  (Vilma Jermolajeva) 
 

.  

Rīgas 88.vidusskolas pedagogi  

praktiskās darbnīcas laikā,  

diskutējot par snieguma līmeņu izveidi  

galvenajām prasmēm jomas ietvaros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgas 88.vidusskolas skolotāji kopā ar lektori  

Jekaterinu Ležaņinu padziļina zināšanas par  

efektīvu stundu un tematisko plānošanu. 

Rīgas 88.vidusskolas projekta  “Izpratnes un pieejas  

maiņa mācību sasniegumu vērtēšanā” sadalījums tematiskos moduļos. 

Rīgas 88.vidusskolas sākumskolas skolotāji 

kopā ar lektori Ingu Narmontu apgūst 

snieguma līmeņu aprakstu veidošanas prasmi. 
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Skolēna ieguvums – pašvadīta 

mācīšanās 

 

 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

Rīgas Austrumu pamatskola 
 

Projekta mērķis: 
Rast efektīvus paņēmienus, radot skolēniem  iespēju apgūt pašvadītās mācīšanas prasmi. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
420 EUR 34 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
• Skolotāji izprot un  savās mācību stundās spēj novadīt procesu „domāt par 

domāšanu” un „domāt par mācīšanos”, kā arī to izmantot pašvadīta procesa 

organizācijai. 

• Apzināta Rīgas 31.vidusskolas pieredze audzēkņu pašvadītas mācīšanas prasmju 

attīstīšanā.  

• Labās prakses piemēru laboratorijās 1.-3., 4.-6., 7.-9.  klašu grupās pedagogi 

dalījās pieredzē un diskutēja par stiprajām un vājajām pozīcijām, strādājot ar  

pašvadīto prasmju apguvi ikdienā, izmantojot personisko pieredzi. 

• Organizētas trīs starpdisciplinārās mācību stundas. 

• Izstrādāti pašvadītas mācīšanas snieguma līmeņu apraksti (SLA) 1.-3., 4.-6., 7.-9. 

klašu grupām.  

 

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
Projekta norises laikā pedagogi  interaktīvi piedalījās jomas speciālistes Ineses 

Zlaugotnes  vadītajos profesionālās pilnveides 12 stundu kursos.  Tika padziļināta 

izpratne par pašvadīto mācīšanos  kā caurviju prasmi jaunajā izglītības pieejā. 

Prezentējot  savu pieredzes stāstu, Rīgas 31. vidusskolas kolēģi iepazīstināja  ar 

pašvadītās mācīšanās izmantošanas attīstīšanas iespējām.  

Lai labāk saprastu, kā plānot un iekļaut mācību stundās pašvadītās mācīšanās elementus,  

projekta ietvaros tika organizētas   labās prakses piemēru laboratorijas, ļaujot skolotājiem 

iejusties skolēnu lomā.  

Lai veidotu kopīgu izpratni par pašvadītu mācīšanos un  veicinātu skolas un  vecāku 

sadarbību, tika organizēts izglītojošs pasākums vecākiem. 

Projekta lielākais ieguvums ir izveidotie pašvadītās mācīšanās SLA, kas  ļaus skaidri 

apzināties  sasniedzamos mērķus.  

Projekta noslēgumā notika skolas metodiskā konference, kur skolotāji, lai savstarpēji 

bagātinātos, prezentēja stenda referātus ar saviem pieredzē balstītiem  atklājumiem, 

atziņām, diskutēja,  piedalījās meistarklasē. 
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Projekta dalībnieku atziņas 
“Pēc projekta ir izpratne par pašvadītās mācīšanās prasmes konceptu. Radās jaunas idejas 

par paņēmieniem skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanā mācību stundā.”  

(R.Strode) 

“Darbs  SLA veidošanā  nebija viegls. Tomēr mēs tikām galā ar šo uzdevumu. Tas ir 

lielākais ieguvums, kurš noderēs turpmākajā darbā.” (T.Kozika) 
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Mūsdienīgas un jēgpilnas stundas plānošana un 

vadīšana 
 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

 

Rīgas Igauņu pamatskola 
 

Projekta mērķis: 
Izglītot pedagogus un pilnveidot pedagogu kompetenci pieejas maiņai, vadot mūsdienīgu 

un jēgpilnu mācību procesu. 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
200 EUR 20 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
2021./22.m.g. metodiskā darba īstenošanas laikā un projekta rezultātā: 

- pedagogi pilnveidoja teorētiskās zināšanas par mūsdienīgas stundas būtību un tās 

uzbūvi, 

- pedagogi iemācījās un pārsvarā prot izvirzīt katrai stundai sasniedzamo rezultātu, 

cenšas iegūt uzskatāmu atgriezenisko saiti, 

- pedagogi aktualizēja zināšanas par skolēnu zināšanu un prasmju novērtēšanu, par 

pamatu liekot audzēkņu izaugsmi, 

- pedagogi savstarpēji vēroja stundas klātienē un attālināti un mācījās viens no otra, 

izvērtējot savu un citu darbu, 

- pedagogi sagatavoja labās prakses piemērus un dalījās ar tiem skolas metodiskajā dienā, 

- ikvienam pedagogam ir iespēja piedāvāt savas idejas, sniegt atbalstu un arī mācīties 

vienam no otra,  

- pedagogi plāno savu darbu atbilstoši mūsdienīgai pieejai, aizpildot kopīgotās 

izklājlapas tematisko stundu plānotājā,  

 - jācer, ka līdz ar pedagogu profesionālo kompetenci paaugstināsies skolas izglītības 

kvalitāte,  

- pedagogiem mazinās psiholoģiskā spriedze, ko rada šaubas par savu kompetenci, lai 

nodrošinātu mācību procesu atbilstoši jaunā satura un pieejas prasmēm, 

- pedagogi kopīgi plānoja un izvirzīja mērķus turpmākajam metodiskajam darbam 

nākamajā mācību gadā.  

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
Projekta finansējums nodrošināja ekspertu/lektoru darbu četrās mūsu pedagogu 

kopīgajās nodarbībās. Līdz ar to projekta rezultātā skolā veidojās vienota izpratne par 

mūsdienīgu pieeju kompetenču izglītībā neatkarīgi no mācību priekšmeta vai dalības 

metodiskajā jomā. Pedagogi guva vienotu informāciju, tēmas, kuras apspriest un ieviest 

dzīvē atbilstoši skolas vajadzībām un prioritātēm, lai metodiskajā dienā izvirzītu kopīgus 

turpmākos darbības mērķus. Tādējādi ikviens skolotājs jūtas piederīgs un tiek iesaistīts 

skolas attīstības plānošanā. 



 
 

49 

 

Savu prasmi kompetenču izglītībā skolotāji demonstrēja 12 atklātajās stundas, piedalījās 

ar savām idejām un mācījās viens no otra metodiskajā dienā “Dalīsimies pieredzē!”. 

Notika kopīgs darbs pie tematiskā plāna izklājlapām, mācoties izvirzīt jēgpilnus 

sasniedzamos rezultātus. Savas domas, viedokli skolotāji izteica klātienē un aptaujas 

anketās. 

Projekta dalībnieku atziņas 
Dažas projekta laikā gūtās atziņas no skolotāju aptaujas anketām: 

“Iemācījos mūsdienīgas un efektīvas stundas uzbūvi pēc Ganjē principiem (tas man pašai 

bija svarīgi). Iemācījos pievērst lielāku uzmanību katras stundas sasniedzamajam 

rezultātam un apguvu, cik nozīmīga ir atgriezeniskā saite.” (Agita Ozola) 

“Atradu jaunas mācību platformas, kas palīdz stundu padarīt interesantāku, un atklāju 

metodes, ar kurām iegūt sasniedzamo rezultātu. Prieks bija iemācīt arī kolēģiem kaut ko 

jaunu.” (Ilze Rasmuse) 

“Tik lietderīgi bija vērot atklātās stundas, jo, tikai redzot citu veiksmes vai kļūdas, arī 

paši pret savu darbu izturamies kritiskāk.” (Urve Aivare) 

 
Darba plānošanas process “Kas ir efektīva stunda?”  

 
      Atklātā stunda 1.klasē. 

 

Projekta noslēguma anketa skolotājiem. 
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Vērtēšana kā komunikācija 
 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

 

Rīgas Kultūru vidusskola 
 

Projekta mērķis: 
Ieviest skolā vienotu pieeju mācību sasniegumu vērtēšanā (īpaši formatīvajā) un snieguma 

līmeņu aprakstu veidošanā atbilstoši kompetenču pieejai, pilnveidojot 50 vispārējās 

pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pedagogu kompetences. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
800 EUR 50 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
Pedagogi ir pilnveidojuši formatīvās un summatīvās vērtēšanas darbu uzdevumu izveides 

prasmes atbilstoši SOLO taksonomijai un savas mācību jomas specifikai.  

Pedagogi ir apguvuši  snieguma līmeņa apraksta izveidi sava mācību priekšmeta prasmēm. 

Skolas pedagogiem veidojas vienota pieeja mācību sasniegumu vērtēšanā (īpaši 

formatīvajā) un snieguma līmeņu aprakstu veidošanā, ir veikts labās prakses piemēru 

apkopojums. 

 

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
Projekta pirmajā posmā notika divi semināri, kuru laikā tika aktualizētas pedagogu 

zināšanas un prasmes par summatīvo un formatīvo vērtēšanu, to vietu un lomu mācību 

procesā. Tāpat tika pārrunātas mācību sasniegumu vērtēšanas aktualitātes saistībā ar SOLO 

taksonomiju un snieguma līmeņu aprakstiem.  

Projekta otrajā posmā pedagogi darbojās mācību jomu grupās zinošu ekspertu vadībā, lai 

veidotu uzdevumus un snieguma līmeņu aprakstus, izvērtētu un pilnveidotu tos. Galvenais 

akcents šajā posmā likts uz pedagogu prasmju pilnveidi tieši mācību priekšmeta ietvaros. 

Projekta noslēgumā pedagogi apkopoja izveidotos vērtēšanas uzdevumus, snieguma līmeņu 

aprakstu un pārbaudes darbu piemērus koplietošanas mapē un dalījās ar veiksmīgākajiem 

piemēriem metodiskā seminārā. 

 

Projekta dalībnieku atziņas 
Visbiežāk minētās pedagogu atziņas pēc projekta bija līdzīgas šīm: 

“Svarīga bija iespēja dalīties pieredzē un smelties jaunas idejas no kolēģiem.” (Valda Reķe) 

 

“Projekts deva iedrošinājumu pašai veidot snieguma līmeņu aprakstus un izmantot tos.” 

(Ilze Jaunpetroviča) 
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Matemātikas mācību jomas tiešsaistes seminārs. 

 

Slaids no sociālās mācību jomas tiešsaistes semināra. 

Projekta noslēguma seminārs.  
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Skolēnu izaugsmi veicinoša vērtēšana 
 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

 

Rīgas Ķengaraga vidusskola 
 

Projekta mērķis: 
Pilnveidot pedagogu kompetenci mācību sniegumu vērtēšanā un ikdienas mācību procesā 

izmantot skolēnu izaugsmi veicinošus vērtēšanas paņēmienus. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
320 EUR 45 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
• Skolotāji ikdienas mācību darbā mērķtiecīgi izmanto daudzveidīgas formatīvās 

vērtēšanas formas, prot īstenot vērtēšanu skolēnu mācīšanās atbalstam un 

izaugsmes veicināšanai un sniegt efektīvu atgriezenisko saiti. 

• Skolotāji prot izstrādāt un izmantot savā ikdienas darbā daudzveidīgus snieguma 

līmeņu aprakstus (SLA),  jo katrs ir izstrādājis SLA un aprobējis to, mācījis ar SLA 

strādāt skolēnus. 

• Skolotāji, izmantojot atpakaļ vērsto plānošanu,  ir izstrādājuši vienu pārbaudes 

darbu ar SLA un vērtēšanas kritērijiem jomā, kā arī vienu starpdisciplināru 

pārbaudes darbu un aprobējuši to. 

• Izstrādātie materiāli ir ievietoti MS Teams skolas metodisko materiālu krātuvē. 

• Skolēni tika mācīti strādāt ar snieguma līmeņa aprakstiem un  iesaistīti SLA un 

vērtēšanas kritēriju izstrādē. Tas veicina skolēnu snieguma līmeņa uzlabošanos un 

skolēnu izaugsmi. 

• Tā kā 2022./2023. m.g. skolēni visās klašu grupās mācīsies pēc jaunās kompetenču 

pieejas, tika izstrādāta jauna Rīgas Ķengaraga vidusskolas vērtēšanas kārtība.  

 

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
 

Projekta laikā notika 15 dažādas mācīšanās aktivitātes. Lielākā daļa aktivitāšu tika vadītas 

pašu spēkiem. Skolotāji strādāja gan individuāli,  gan mazajās grupās, izstrādājot dažāda 

veida pārbaudes darbus un SLA gan jomā, gan starpdisciplināri. Paveiktais tika prezentēts 

skolas metodiskajās pedagoģiskajās sēdēs. Tika organizēti 2 semināri:  “Kā izveidot 

snieguma līmeņu aprakstus?” (lektore I. Narmonta), “Formatīvās vērtēšanas un efektīvas 

atgriezeniskās saites izmantošana mācību procesā” (lektors M. Basmanovs). Tika vērotas 

un analizētas 4 atklātās mācību stundas M. Basmanova vadībā un izstrādāta skolas 

izglītojamo vērtēšanas kārtība. Tika apspriests un apkopots projektā paveiktais. 
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Projekta dalībnieku atziņas 
“Lai arī projekta laikā mums bija daudz pārbaudījumu - gan attālinātās mācības, gan klases 

karantīnā, gan darbs ar ukraiņu bēgļiem, mēs esam visu iecerēto godam paveikuši un 

daudz ko iemācījušies.” (Natālija Jeļizarova) 

“Man patika tas, ka varēju ieraudzīt, cik radoši ir mūsu skolas skolotāji, un varējām 

mācīties no savām un citu kļūdām. Paldies lieliskajiem lektoriem!” (Svetlana Šeļepanova) 
 

 

Ingas Narmontas vadītais seminārs “Kā izveidot snieguma līmeņu aprakstus?” 

  

 

 

 

E. Ozoliņa vadītā sporta stunda 

 

 

 

 

Matemātikas stunda Ņ. Bula vadībā 
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CaPS-V (Caurviju Prasmes un Snieguma Vērtēšana) 
 

P r o j e k t a   ī s t e n o t ā j s  

 

Ziemeļvalstu ģimnāzija 
 

Projekta mērķis: 
Veidot vienotu izpratni par caurviju prasmju attīstīšanas nozīmi un vērtēšanas pieejas 

maiņu kā skolēnu mērķtiecīgas attīstības un pilnveides veicinošiem faktoriem un integrēt 

tos ikdienas mācību procesā. 

 

Piešķirtais finansējums: Dalībnieku skaits: 
360 EUR 71 

Sasniegtais rezultāts / ieguvumi 
1. Pedagogi ir iepazinušies ar standartā paredzēto caurviju prasmju sasniedzamajiem 

rezultātiem un integrē tās ikdienas mācību procesā, sadarbojoties dažādu mācību 

priekšmetu skolotājiem, tādējādi palīdzot skolēniem jēgpilni attīstīt un nostiprināt šīs 

prasmes. 

2. Pedagogiem veidojas vienota izpratne par vērtēšanas pieejas maiņu un tās lomu 

mācību procesā, tai skaitā caurviju prasmju attīstīšanu.  

3. Pedagogi ir iepazinušies ar dažādiem digitālajiem rīkiem skolēnu snieguma vērtēšanai 

un izmanto tos ikdienas darbā. 

4. Pedagogi ir iepazinušies ar snieguma līmeņa apraksta (SLA) lomu skolēnu izaugsmē 

un snieguma jēgpilnā vērtēšanā caurviju prasmju attīstīšanai un spēj patstāvīgi 

izveidot SLA ikdienas mācību uzdevumiem. 

 

Galvenās mācīšanās aktivitātes 
Projekta ietvaros no novembra līdz aprīlim tika īstenotas 10 dažādas aktivitātes gan 

skolas kolektīva un mācību jomu metodisko komisiju ietvaros, gan kopā ar 

pieaicinātajiem lektoriem. Nodarbībās bija iespēja gūt gan teorētisku, gan praktisku 

ieskatu caurviju prasmju attīstīšanā un skolēnu snieguma vērtēšanā. 

LU pētnieces, Skola2030 Metodiskā līdzekļa “Kā attīstīt caurviju prasmes?” vienas no 

autorēm Lienas Hačatrjanas vadībā pedagogi mācījās un diskutēja par caurviju prasmēm 

un to integrēšanu ikdienas mācību darbā.  

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra projekta koordinatore Laine Blūma stāstīja 

pedagogiem par vērtēšanas pieejas maiņu un snieguma līmeņu apraksta lomu tajā. Pēc 

tam pedagogi darbojās mācību jomu metodiskajās komisijās, izstrādājot savus snieguma 

līmeņu aprakstus konkrētiem uzdevumiem.  

Tāpat pedagogi domāja un diskutēja par dažādu tiešsaistes platformu un rīku 

izmantošanu skolēnu snieguma vērtēšanai.  

Projekta noslēgumā pedagogi dalījās pieredzē par izstrādāto SLA izmantošanu reālās 

mācību situācijās gan skolēnu snieguma vērtēšanai, gan skolēnu pašvērtējumam. 
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Projekta dalībnieku atziņas 
“Tad, kad cilvēks pārvar pretestību pret visu jauno, tad atveras tā pati pasaule, tikai tu 

paskaties uz to no citas puses. Ir vairāk skaidrības, noteiktības un iekšēja miera.” (Ieva 

Zīverte) 

“Lai arī pedagogam jau ir pieredze, ir vienmēr vēl kas jauns, ko pašiem apgūt, un kas var 

palīdzēt uzlabot mūsu ikdienu gan praktiskās lietās mācību darbā, gan arī saskarsmē ar 

skolēniem un kolēģiem.” (Diāna Agleniece)  
 

Mācoties par caurviju  

prasmēm – aktivitāte “Caurviju prasmes,  

to attīstīšana un vērtēšana ikdienas  

mācību procesā”. 

 

 

 

Diskutējot par vērtēšanas  

pieejas maiņu un SLA izmantošanu –  

aktivitāte “SLA kā vērtēšanas  

sistēmas daļa”. 

 

 

Daloties pieredzē par SLA izmantošanu – aktivitāte “Neturi sveci zem pūra II”. 
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Projekta “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā” 

Tiešsaistes forums “Izglītība izaugsmei 2022” 

2022. gada 8. un 9. jūnijā plkst. 13.00-16.10  

 

1. diena 08.06.2022. plkst. 13.00-16.10, Platforma MS Teams 

Pieslēgšanās ievaddaļai no plkst. 12.50: Lai pievienotos sapulcei, 

noklikšķiniet šeit  

Darba kārtība:  

Laiks Ievads  
13.00-

13.35 

Foruma atklāšana 

 

“Izglītības iestāde kā mācīšanās 

organizācija: domāt un darīt 

kopā" 

Inga Draveniece, RIIMC direktora p.i. 

 

Oskars Kaulēns, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 

Valsts ģimnāzijas direktors 

 

Pieslēgšanās saite pirmsskolu Izaugsmes stāstiem:    Click here to join the meeting  

 
 
13.40-

13.50 
Projekta “Atbalsts kompetenču 

pieejas īstenošanai pirmsskolā” 

norise 2021./2022.m.g. 

 

Sandra Graudiņa, projekta vadītāja 

 Pirmsskola Izaugsmes 

stāsts 

Anotācija Nodarbības 

vadītājs 

13.50- 

14.10 
Rīgas 

7.pamatskolas 

pirmsskolas 

struktūrvienība  

Kā tas ir – 

mācīties darot 

Izvēli piedalīties projektā 

noteica vajadzība 

interesantāk plānot 

nodarbības, kas joprojām 

būtu saskaņā ar kompetenču 

pieeju.  Kad mācību jomu 

centri ir iekārtoti ar visiem 

pieejamiem, veikalos 

nopērkamiem materiāliem, 

radās vēlēšanās darbā ar 

bērniem izmantot 

neikdienišķus pašu gatavotus  

uzskates līdzekļus. 

Ieva Liepiņa, 

Rīgas 

7.pamatskola

s pirmsskolas 

struktūrvienī

bas vadītāja 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGExMzI3ZDEtZWVmMS00OTdhLWJjZjYtM2IzZTU4MGE3OGUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22782bc6c2-7514-4fdc-9d30-d67e678af931%22%2c%22Oid%22%3a%22cfdcb311-9573-4532-9cf1-33508ecfe85a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGExMzI3ZDEtZWVmMS00OTdhLWJjZjYtM2IzZTU4MGE3OGUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22782bc6c2-7514-4fdc-9d30-d67e678af931%22%2c%22Oid%22%3a%22cfdcb311-9573-4532-9cf1-33508ecfe85a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjU1MTU5YTQtZjcwMy00ZDVkLWI3MTYtYzhkMDBkNzYzNDJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22782bc6c2-7514-4fdc-9d30-d67e678af931%22%2c%22Oid%22%3a%22031b4203-ff45-47aa-bdbf-4b02a66b29bd%22%7d
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14.15– 

14.35 
Rīgas 210. 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāde, Rīgas 

Čiekurkalna 

pamatskolas 

pirmsskolas daļa 

Āra vide ir 

lielisks 

pirmsskolas 

resurss 

ikdienas 

darbā 

Ikdienā pedagogi saskaras ar 

izaicinājumiem, tostarp 

strādājot lingvistiski 

neviendabīgā vidē. 

Iesaistīšanās projektā ne tikai 

pilnveidoja pedagogu 

profesionālo kompetenci, bet 

arī pedagogi ieguva zināšanas 

un praktisku pieredzi bērnu 

latviešu valodas prasmju 

attīstīšanai. Ikviens dabas 

objekts, āra vide, 

rotaļnodarbība ar sīkās 

motorikas darbināšanu var 

palīdzēt paplašināt bērna 

redzesloku un dabīgo vēlmi 

izzināt sev nezināmo 

draudzīgā, nepiespiestā veidā, 

gūstot atklājēja prieku un 

gandarījumu. Daba ir arī 

bagātīga valodas krātuve un 

nenovērtējams resurss bērna 

intelektuālai, tikumiskai un 

valodas attīstībai. 

Ieviešot āra vides nodarbības 

ar sīkās un vispārējās 

muskulatūras attīstīšanas 

paņēmieniem, var sasniegt 

valodas neapzinātu apgūšanu. 

Bērniem ir liela smadzeņu 

kapacitāte apgūt valodas 

dabiskā ceļā – ja valoda ir 

dabiska vide, dabiska bērna 

interese, tad bērns valodu var 

ātri iemācīties. 

 

Kristīne 

Maslova, 

Rīgas 210. 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādes 

vadītāja 

Jevgeņija 

Kušina, 

Rīgas 

Čiekurkalna 

pamatskolas 

pirmsskolas 

struktūrvienī

bas vadītāja 

14.40– 

15.00 
Rīgas 173. 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Gūt prieku 

katru dienu 

Izaugsmes stāsta laikā 

pastāstīsim, kas noteica šīs 

tēmas izvēli. Klausītāji 

uzzinās, kādas mācīšanās 

aktivitātes tika organizētas, kā 

svinējām svētkus, un to, kā 

projekta aktivitātēs iesaistījās 

izglītojamo ģimenes. Vēlamies 

padalīties ar to, kā 

mainījusies mūsu ikdiena, pie 

kādām atziņām esam 

nonākuši. 

Anna 

Staceviča, 

Rīgas 173. 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādes 

vadītāja 

Vita Kaļva, 

Rīgas 173. 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādes 

vadītājas 

vietniece 

 
Pauze  20 min 
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15.20– 

15.40 
Rīgas 234. 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Jaukta 

vecuma 

grupas kā 

papildus 

iespēja 

kompetenču 

pieejas 

īstenošanā 

Programma “Atbalsts 

pedagogiem kompetenču 

pieejas plānošanā un 

īstenošana jaukta vecuma 

grupā” paredzēja pirmsskolas 

vadības komandas,  pedagogu 

un skolotāju palīgu zināšanu 

par kompetenču pieejas 

realizēšanu jaukta vecuma 

grupās pilnveidošanu, 

akcentējot bērncentrētas 

pieejas nozīmi pedagoģiskajā 

procesā. Pedagogi 

mērķtiecīgi papildināja savu 

mācību metožu klāstu. 

Skolotāju palīgi labāk sāka 

apzināties savu lomu un 

iesaisti pedagoģiskajā 

procesā. Turpinot projekta 

aizsākto tēmu, regulāri 

aktualizējam atgriezenisko 

saiti par projekta gaitā iegūto 

teorētisko zināšanu 

pārnešanu uz pedagoģisko 

praksi un dažādām 

aktivitātēm grupās. Par to arī 

visu dalīsimies pieredzes 

stāstā. 

Ginta 

Ozoliņa, 

Rīgas 234. 

pirmsskolas 

izglītības  

iestādes 

vadītāja 

15.45- 

16.05 
Rīgas 254. 

pirmsskolas 

izglītības iestāde 

Informācijas 

tehnoloģiju 

un digitālo 

rīku 

pielietojums 

mācību 

procesa 

organizēšanā 

 

Rīgas 254. pirmsskolas 

izglītības iestāde ir uzsākusi 

savu ceļu informācijas 

tehnoloģiju apguvē un to 

pielietošanu ikdienas praksē. 

Mūsu iedvesmas stāsts iekļauj 

sevī visus posmus - gan 

materiālu resursu 

nodrošināšana ar digitāliem 

rīkiem, gan teorētisko 

zināšanu uzkrāšana, gan 

digitālo prasmju ieviešana 

savā ikdienas darbā. 

Tatjana 

Kovaļenko, 

Rīgas 254. 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādes  

skolotāja; 

Jolanta 

Silkalne, 

Rīgas 254. 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādes  

skolotāja;  

Irina Cupere, 

Rīgas 254. 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādes 

skolotāja – 

logopēde. 
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2. diena 09.06.2022. plkst. 13.00-15.35 

Pieslēgšanās no plkst. 12.50: Lai pievienotos sapulcei, noklikšķiniet šeit     

Darba kārtība: 

Laiks Ievads 

13.00-

13.35 

Foruma otrās dienas ievadvārdi 

 

Izglītības process - intelektuālā ražošana vai 

sistēmas atražojums?" 

Inga Draveniece, RIIMC direktora 

p.i. 

 

Gatis Pastars, Līvānu 1.vidusskolas 

direktors 

 

Pieslēgšanās saite pirmsskolu Izaugsmes stāstiem:   Click here to join the meeting  

 

   

13.40-

13.50 

Projekta “Atbalsts kompetenču pieejas 

īstenošanai pirmsskolā” norise 

2021./2022.m.g. 

 

Sandra Graudiņa, projekta vadītāja 

 Pirmsskola Izaugsmes stāsts Anotācija Nodarbības 

vadītājs 

13.50- 

14.10 

Rīgas 221. 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

“Zaļie pirkstiņi” 

pirmsskolā 

Projektā īstenotās 

aktivitātes deva pedagogu 

kolektīvam iespēju 

smelties zināšanas un 

praktiski sadarboties ar 

augkopības 

profesionāļiem, lai iegūtu 

zināšanas par 

apstādījumu veidošanu, 

telpaugu kopšanu un zaļu, 

sekmīgu saimniekošanu 

dārziņa teritorijā un 

Brasas apkaimē kopā ar 

bērniem jaunā mācību 

satura ietvaros, iegūt 

pārliecību un profesionālo 

gatavību īstenot 

augkopības un zaļas, 

sakoptas vides veidošanas 

jēgpilnu apguvi 

pirmsskolā. 

Inga Gaile, 

Rīgas 221. 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādes 

mūzikas 

skolotāja 

14.15– 

14.35 

Rīgas 

135.pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

“Liepziediņi” 

“Liepziediņi” āra 

vidē 

Šis projekts ir labs sākums 

pedagogu profesionālās 

meistarības 

nostiprināšanā un 

pašapziņas celšanā, jo, 

pateicoties šim projektam, 

esam ieguvuši āra klasi, 

dārza kastes, kur 

Irēna Daugerte, 

Rīgas 

135.pirmsskolas 

izglītības 

iestādes 

“Liepziediņi” 

vadītāja 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY1YzQzMzQtODYyYy00MTEyLTg2ODQtMDM0MmI0MjA0MmFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22782bc6c2-7514-4fdc-9d30-d67e678af931%22%2c%22Oid%22%3a%22cfdcb311-9573-4532-9cf1-33508ecfe85a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ViMWFmYmEtN2E3My00N2NjLTk0ZTMtMWU1MjM5ZjQ1NmJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22782bc6c2-7514-4fdc-9d30-d67e678af931%22%2c%22Oid%22%3a%22031b4203-ff45-47aa-bdbf-4b02a66b29bd%22%7d
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pedagogi kopā ar bērniem 

pārsteidz ar savu 

radošumu un dažādām 

prasmēm. Kā gandarījums 

par labi padarītu darbu ir 

laimīgs, zinātkārs un 

darboties gribošs bērns. 

14.40– 

15.00 

Rīgas 172. 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

Pašvadītas 

mācīšanās apguve 

ar mūsu acīm 

Mūsu galvenā vēlme bija 

izprast, kas ir pašvadīta 

mācīšanās un gūt 

piemērus un praktiskus 

padomus, kā bērnu 

ieinteresēt 

rotaļnodarbībai tā, ka 

bērns ir motivēts 

darboties un gūt 

zināšanas patstāvīgi. 

Anete Rudziša, 

Rīgas 172. 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādes 

vadītājas 

vietniece 

15.05– 

15.25 

Rīgas 

pirmsskolas 

izglītības 

iestāde 

“Laismiņa” 

Āra kustību 

aktivitātes nozīme 

un ietekme uz 

izglītojamā 

labizjūtu 

Dalīsimies ar labās 

prakses piemēriem par to, 

kā ar fiziskās aktivitātes 

integrēšanu 

rotaļnodarbībās var 

veicināt matemātisko 

priekšstatu, runas, sociālo 

prasmju un dabas zinību 

apguvi. 

Dina Balode, 

Rīgas 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādes 

“Laismiņa” 

vadītājas 

vietniece 

Ilze Hāka, Rīgas 

pirmsskolas 

izglītības 

iestādes  

“Laismiņa” 

skolotāja 

15.30-

15.35 

Foruma 

noslēgums 

Projekta “Atbalsts 

kompetenču pieejas 

īstenošanai pirmsskolā” 

2021./2022.m.g. 

noslēgums 

Sandra Graudiņa, projekta vadītāja 

                                          

                Svarīgi! Aicinām pieslēgties 10 min. pirms norādītā sākuma laika 
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Projekta “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā” 

Tiešsaistes forums “Izglītība izaugsmei 2022” 

2022. gada 8. un 9. jūnijā plkst. 13.00-16.30  

 

1. diena 08.06.2022. plkst. 13.00-16.30, Platforma MS Teams 

Pieslēgšanās ievaddaļai no plkst. 12.50: Lai pievienotos sapulcei, 

noklikšķiniet šeit  

Darba kārtība: 

Laiks   
13.00-
13.35 

Foruma atklāšana 

 

"Izglītības iestāde kā mācīšanās 

organizācija: domāt un darīt kopā" 

Inga Draveniece, RIIMC direktora p.i. 

 

Oskars Kaulēns, Draudzīgā Aicinājuma 

Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors 

 

Pieslēgšanās saite skolu Izaugsmes stāstiem: Lai pievienotos sapulcei, 

noklikšķiniet šeit  
 
13.40-

13.50 
Projekta “Atbalsts kompetenču 

pieejas īstenošanai skolā” norise 

2021./2022.m.g. 

 

Iveta Razumovska, Projekta vadītāja 

 Skola Izaugsmes stāsts Anotācija Nodarbības 

vadītājs 
13.50- 

14.10 
Rīgas 34. 

vidusskola  

Skolēnu pētniecisko 

darbu izstrādes 

plānošana un īstenošana 

kā ceļš uz pašvadītu 

mācīšanos 

Pētniecība ir ceļš uz 

pašvadītu mācīšanos un 

apzinātu dzīvi.  Integrējot 

pētījumu mācību procesā, 

gan skolotāji, gan skolēni 

izkopj mūsdienu kultūrā 

būtiskas prasmes: laika 

plānošanu, darbu ar 

informāciju, reprezentācijas 

prasmes u.c. Pētnieciskā 

darba organizācija un 

izstrāde sākumskolā un 

pamatskolā ir izaicinājums 

gan skolēniem, gan 

skolotājiem. 

Inga 

Sokolova, 

direktores 

vietniece 

14.15– 

14.35 
Rīgas 45. 

vidusskola 

Pašvadīta mācīšanās - 

ceļš uz skolēncentrētu 

mācību stundu 

Dalībnieki tiks iepazīstināti, 

kā jēgpilni un ar lielisku 

speciālistu atbalstu tika 

Ineta Zīmele 

Šteina, 

direktores 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGExMzI3ZDEtZWVmMS00OTdhLWJjZjYtM2IzZTU4MGE3OGUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22782bc6c2-7514-4fdc-9d30-d67e678af931%22%2c%22Oid%22%3a%22cfdcb311-9573-4532-9cf1-33508ecfe85a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGExMzI3ZDEtZWVmMS00OTdhLWJjZjYtM2IzZTU4MGE3OGUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22782bc6c2-7514-4fdc-9d30-d67e678af931%22%2c%22Oid%22%3a%22cfdcb311-9573-4532-9cf1-33508ecfe85a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGNmODI2MDQtYzI2Ny00MzE3LTkyNGMtNmQ1YTFjMzliNWNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22782bc6c2-7514-4fdc-9d30-d67e678af931%22%2c%22Oid%22%3a%22cfdcb311-9573-4532-9cf1-33508ecfe85a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGNmODI2MDQtYzI2Ny00MzE3LTkyNGMtNmQ1YTFjMzliNWNi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22782bc6c2-7514-4fdc-9d30-d67e678af931%22%2c%22Oid%22%3a%22cfdcb311-9573-4532-9cf1-33508ecfe85a%22%7d
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palīdzēts pedagogiem 

savstarpēji iepazīties un 

iesākt īstenot vienotu pieeju 

skolēncentrētas mācību 

stundas vadīšanā, turpinot 

jaunā mācību satura un 

pieejas īstenošanu skolā. 

Izteiksim savu redzējumu, kā 

caur pašvadītu mācīšanos 

skolotājiem sekmēt 

veiksmīga mācību procesa 

norisi. Kā veicās pirmajā 

gadā, kad skola ir 

paplašinājusies un atrodas 3 

ēkās, kādi ir turpmākie 

izaicinājumi? 

vietniece, 

Silvija 

Galviņa, 

skolotāja, 

projekta 

koordinatore, 

Zane 

Āboltiņa, 

skolotāja 

14.40– 

15.00 
Rīgas 

Austrumu 

pamatskola 

Skolēna ieguvums – 

pašvadīta mācīšanās 

Mūsu veiksmes stāsts ir 

matemātikas pārskata 

stunda par tēmu "Kas kopīgs 

četrstūriem, kuru pretējās 

malas ir pa pāriem 

paralēlas?" Skolas veiksmes 

stāstā tiks piedāvāti  

pašvadītās mācīšanās 

paņēmieni, gatavojoties 

pārbaudes darbam 

matemātikā 8.klasē.  

Pašvadītās mācīšanās 

sniegumu līmeņu apraksti  

1.-3., 4.-6., 7.-9. klašu 

grupām, kas turpmākajā 

darbā palīdzēs skaidri 

saskatīt sasniedzamos 

rezultātus un veidot 

jēgpilnus uzdevumus. 

Irina 

Miezīte, 

direktores 

vietniece 

izglītības 

jomā 

 

Pauze 

15.20– 

15.40 
Rīgas 7. 

pamatskola 

Kā mācīties pašiem, lai 

palīdzētu mācīties 

skolēniem? 

Rīgas 7. pamatskolas 

pedagogi dalīsies gūtajās 

atziņās un pieredzē, īstenojot 

projektu “Domā, dari, 

radi!”. Projekta ietvaros 

pedagogi apguva zināšanas 

un prasmes kompetencēs 

balstīta mācību procesa 

īstenošanai, akcentējot 

sasniedzamā rezultāta un 

caurviju lomu pašvadītu 

prasmju attīstīšanā 

skolēniem. Projekta 

rezultātā tika ieviests vienots 

ietvars sasniedzamo 

Inta Ozola, 

Rīgas 7. 

pamatskolas 

direktore; 

Nataļja 

Čornaja, 

angļu 

valodas 

skolotāja 
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rezultātu plānošanā un 

atspoguļošanā. 
15.45- 

16.05 
Rīgas 86. 

vidusskola 

Vēro, pētī, stāsti! Izaugsmes stāsta 

klausītājiem būs iespēja 

uzzināt, kāpēc mūsu skola ir 

izvēlējusies tieši šo tēmu, 

kādas aktivitātes bija 

plānotas un īstenotas. Jūs 

uzzināsiet, vai ir iespējams 

izcept svētku kūku bez 

konkrēta plāna, kas ir 

pētījuma dizains, vai ir 

obligāti jāprot zīmēt, lai 

izveidotu pētījuma dizainu. 

Jekaterina 

Ļežaņina, 

direktores 

vietniece 

16.10- 

16.30 
Rīgas 

Igauņu 

pamatskola 

Mūsdienīgas un 

jēgpilnas stundas 

plānošana un vadīšana 

Projekta laikā skolotāji 

mācījās mūsdienīgas mācību 

metodes un stundas uzbūvi, 

piedalījās lekcijās, vadīja 

atklātās stundas, analizēja 

tās. Tika rīkotas metodiskās 

dienas, kuru laikā dalījās ar 

savu pieredzi un izvirzīja 

nākamā gada uzdevumus. 

Kopīgiem spēkiem esam 

ieguvuši jaunu pieredzi un 

sapratuši, ka no kompetenču 

pieejas vairs nav jābaidās, jo 

līdzās vienmēr ir kolēģu 

atbalsts. 

Aiva Plauča, 

direktores 

vietniece 

 

 

2. diena 09.06.2022. plkst. 13.00-16.30 

Pieslēgšanās no plkst. 12.50: Lai pievienotos sapulcei, noklikšķiniet šeit  

Darba kārtība: 

Laiks  
13.00-

13.35 

Foruma otrās dienas ievadvārdi 

 

Izglītības process - intelektuālā 

ražošana vai sistēmas atražojums?" 

Inga Draveniece, RIIMC direktora p.i. 

 

Gatis Pastars, Līvānu 1.vidusskolas direktors 

 

Pieslēgšanās saite skolu Izaugsmes stāstiem: Lai pievienotos sapulcei, 

noklikšķiniet šeit  
 
   
13.40-

13.50 

Projekta “Atbalsts kompetenču 

pieejas īstenošanai skolā” norise 

2021./2022.m.g. 

Projekta vadītāja Iveta Razumovska 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTY1YzQzMzQtODYyYy00MTEyLTg2ODQtMDM0MmI0MjA0MmFm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22782bc6c2-7514-4fdc-9d30-d67e678af931%22%2c%22Oid%22%3a%22cfdcb311-9573-4532-9cf1-33508ecfe85a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmMzZjllNWEtMmQ0My00NmM1LTlmMmYtOGIxN2YzMmUzZjQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22782bc6c2-7514-4fdc-9d30-d67e678af931%22%2c%22Oid%22%3a%22cfdcb311-9573-4532-9cf1-33508ecfe85a%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmMzZjllNWEtMmQ0My00NmM1LTlmMmYtOGIxN2YzMmUzZjQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22782bc6c2-7514-4fdc-9d30-d67e678af931%22%2c%22Oid%22%3a%22cfdcb311-9573-4532-9cf1-33508ecfe85a%22%7d
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 Skola Izaugsmes stāsts Anotācija Nodarbības 

vadītājs 

13.50- 

14.10 

Rīgas 

Kultūru 

vidusskola 

Vērtēšanas procesa 

pilnveide Rīgas 

Kultūru vidusskolā 

Izaugsmes stāstā dalīsimies 

pieredzē par projekta 

“Vērtēšana kā komunikācija” 

laikā gūtajām atziņām. 

Parādīsim veiksmīgākos 

vērtēšanas piemērus un 

ieskicēsim izvirzītos 

uzdevumus turpmākajam 

darbam vērtēšanas jomā. 

Inga 

Riemere, 

direktores 

vietniece 

14.15– 

14.35 

Rīgas 

Ķengaraga 

vidusskola 

Skolēnu izaugsmi 

veicinoša vērtēšana 

Rīgas Ķengaraga vidusskolā 

tika strādāts pie projekta 

“Skolēnu izaugsmi 

veicināšana”. Izaugsmes 

stāstā tiks stāstīts par izvēlētās 

tēmas aktualitāti, ieguvumiem 

un izaicinājumiem projekta 

laikā. 

Lana 

Zelmane, 

pedagogs, 

skolas 

metodiskās 

padomes 

vadītāja 

14.40– 

15.00 

Ziemeļvalstu 

ģimnāzija 

“V. Caps, V-CAPS 

vai CaPS-V? Kurš ir 

īstais?” 

Vai CaPS-V ir saistīts ar 

slaveno vācbaltiešu 

izgudrotāju Valteru Capu, vai 

varbūt ar veģetārajām 

kapsulām? Bet varbūt tas 

tomēr ir kaut kas pilnīgi cits? 

Gan šo, gan to, kā mums gāja 

projekta laikā, būs iespēja 

uzzināt izaugsmes stāstā. 

Beāte 

Kaupasa, 

direktores 

vietniece, 

metodiskā 

darba 

koordinatore 

Pauze 

 

15.20– 

15.40 

Rīgas 88. 

vidusskola 

Augt un mainīties 

varam tikai kopā! 

Rīgas 88.vidusskolas 

izaugsmes stāsts būs par 

administrācijas un skolotāju 

sadarbību, kopīgu tiekšanos 

pretī mērķim un atbalsta 

sniegšanu kolēģiem. Projekts 

“Izpratnes un pieejas maiņa 

mācību sasniegumu 

vērtēšanā” tika īstenots 

kombinēti – attālināti, apgūstot 

teorētiskās zināšanas, un 

praktisko darbnīcu laikā, tās 

pielietojot praksē, veidojot 

palīgmateriālus reālām 

mācīšanas situācijām. 

Kristīna 

Kižlo, 

skolotāja, 

projekta 

koordinatore 

15.45– 

16.05 

Rīgas 13. 

vidusskola 

Kad padarītais ir tikai 

sākums 

Izaugsmes stāsts “Kad 

padarītais ir tikai sākums”. 

Projektā skolotāji 

pārliecinājās, ka pilnvērtīgu 

snieguma līmeņu aprakstu 

ieviešana formatīvās 

Marija 

Gulbe, 

skolotāja, 

metodiskās 

padomes 

vadītāja 
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vērtēšanas procesā ir 

pakāpenisks process, kas nav 

iespējams bez skolotāju 

savstarpējās sadarbības, 

skolēnu un viņu vecāku 

iesaistes.   

16.10– 

16.30 

Rīgas 21. 

vidusskola 

Mainīt uzskatus un 

viedokli par vērtēšanu 

nav viegli. 

Ieguvumi un pārdomas par 

vērtēšanas paradigmas maiņu 

– kopā praktiski darbojoties, 

veidojas cita attieksme un 

redzējums par atgriezenisko 

saiti, par iespējām to sniegt. 

Jēgpilna atgriezeniskā saite 

palīdz gan skolēniem, gan 

vecākiem, gan skolotājiem. 

Una 

Fedorovska, 

direktores 

vietniece; 

Alla 

Zaharova, 

direktora 

vietniece, 

mācību 

priekšmetu 

koordinatoru 

padomes 

vadītāja;  

Karina 

Kalerija 

Kostrjukova, 

skolotāja 

16.30-

16.35 

Foruma 

noslēgums 

Projekta “Atbalsts 

kompetenču pieejas 

īstenošanai skolā” 

2021./2022.m.g. 

noslēgums 

Iveta Razumovska, Projekta vadītāja 

                                          

                Svarīgi! Aicinām pieslēgties 10 min. pirms norādītā sākuma laika 
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