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Signe Neimane, 
Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra direktore

2020. gads paliks vēsturē kā “atcelts”, “nenotiks”, “pārcelts”, “2 metri” un ekrāngalvu laiks, kas droši vien
daudziem no mums liek izsaukties: “Gribu atpakaļ savu iepriekšējo dzīvi!” vai “Kā man viss apnicis, nevaru vairs
izturēt!” Nekas nestāv uz vietas, un nepielūdzamais laiks liek mums turpināt iesākto, bieži citādāk, nekā tas bija
iecerēts iepriekš. Tas attiecas arī uz Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra forumu “Izglītība izaugsmei
2020”, kas bija ieplānots, lai pulcētu kopā grandiozā pasākumā tās Rīgas pirmsskolas un skolas, kuru skolotāji
mācību gada garumā ir piedalījušies projektos “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā” un “Atbalsts
kompetenču pieejas ieviešanai skolā”, kopīgi mācoties, apgūstot jaunas kompetences un sadarbojoties. Un tomēr,
lai arī citādāk, forums “Izglītība izaugsmei 2020” notiek ar mērķi dalīties skolu un pirmsskolu mācīšanās pieredzē,
tādējādi bagātinot gan sevi, gan kolēģus. Nepārtraukta mācīšanās ir viens no atslēgas vārdiem nākotnes
saprašanai, jo, kā teicis futūrists Gerds Leonhards: “Veido nākotni, vai tā veidos tevi!”

“Veido nākotni, vai
tā veidos tevi!”

(Gerds Leonhards)
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2. Atbalsts kompetenču pieejas 
ieviešanai pirmsskolā 

Rīgas 11. pirmsskolas izglītības iestāde
  
Rīgas 110. pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas 221. pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas 3. speciālā pamatskola

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Blāzmiņa"
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Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Margrietiņa"

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Zīļuks" un Rīgas 255. pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas Ziedoņdārza pirmsskola
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Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (turpmāk – RIIMC)  2019./2020. mācību gadā aicināja Rīgas
vispārējās izglītības iestādes piedalīties projektā “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”, iesniedzot
pieteikumus projektu konkursā. Konkursa mērķis - sniegt atbalstu kompetenču pieejas ieviešanai skolā un veicināt
pedagogu kolektīva kopēju profesionālo pilnveidi. Projekta īstenošana tika plānota no 2019. gada 10. oktobra līdz
2020. gada 30. aprīlim, taču saistībā ar ārkārtas situāciju valstī dažām skolām tika pagarināta līdz 2020. gada 30.
septembrim. Projektā tika iesniegti 27 skolu pieteikumi, atbalstu guva 19 skolas.

Projekts
“Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”

Skolas metodiskā darba vadības struktūras maiņa – pāreja no
mācību priekšmetu metodiskajām komisijām uz mācību satura
jomām

Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču pieejai

Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai Rīgas Itas Kozakēvičas
Poļu vidusskolā

Individualizētie uzdevumi mācību stundās 5.-9. klasēs ar
iekļaujošās izglītības īstenošanu

Skolotāju formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās saites
izmantošanas prasmju veicināšana

 PROJEKTA NOSAUKUMS

Izglītības satura plānošanas modeļi jaunā satura ieviešanas
kontekstā

RASSSA – sasniedzamais Rezultāts un Atgriezeniskā Saite
Skolēnu Spēju Attīstīšanai

Rīgas 25. vidusskola

Rīgas 34. vidusskola

Efektīva savstarpējā stundu vērošana

Ziemeļvalstu ģimnāzija

Rīgas 69. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola

Mēs ticam, ka varam, un varam, jo darām Rīgas 33. vidusskola

Rīgas 85. vidusskola

Kompetenču pieeja projektu nedēļā Rīgas Daugavgrīvas vidusskola

SKOLA

Rīgas 53.vidusskola
Rīgas 61.vidusskola
Rīgas Čiekurkalna pamatskola



 PROJEKTA NOSAUKUMS SKOLA

Mācīšanās iedziļinoties Rīgas Kultūru vidusskola

RAĢ metodiskā darba adaptācija kompetenču pieejas īstenošanai Rīgas Angļu ģimnāzija

Diferenciācija un individualizācija valodu jomas mācību stundās –
palīgs skolēnam mācību procesā

Rīgas 45. vidusskola

Kopā varam Rīgas 84. vidusskola

Mācīšanās iedziļinoties, tās īstenošanas skolā Rīgas 3. speciālā pamatskola

Starppriekšmetu saikne – nozīmīgs komponents mācību satura
apguvei

Rīgas 41. vidusskola

Skola kā mācīšanās organizācija, kura patstāvīgi mainās un
pielāgojas jaunajiem apstākļiem

Rīgas 64. vidusskola

Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā Rīgas 6. vidusskola

Paš - Vadība Rīgas Valda Zālīšu sākumskola

pieredzes apmaiņu stundās, jo bija iespēja redzēt citu kolēģu profesionālo pieeju, jēgpilnu uzdevumu uzdošanu,
atgriezeniskās saites nodrošināšanu un sasniedzamā rezultāta izpratnes veidošanu un izpildi;
 projekta aktivitātes, kurās aktualizēti jaunā standarta mērķi un sasniedzamie rezultāti;
skolēna pašvadītas mācīšanās metodes;
vieslektora nodarbības, kurās gūta pārliecība, ka no tā, ko vajadzētu darīt pa jaunam, jau daudz kas skolās tiek
darīts;
vērtīgas nodarbības, kuras vadīja mācību jomu eksperti, kuri ir arī pieredzējuši mācību priekšmetu speciālisti,
eksperta argumentēts viedoklis palīdz daudz vairāk;
darbs pie snieguma līmeņu aprakstu izveides.

     Projekta aktivitātes - kursi, pieredzes apmaiņas, semināri, meistarklases, izbraukuma semināri, muzejpedagoģisko
programmu norise muzejos, uzņēmumu apmeklējumi - mērķtiecīgi tika virzītas skolas mērķu sasniegšanai un
kompetenču ieviešanai, izglītojot pedagogu kolektīvu. Dažas skolas ieguva jaunu pieredzi attālinātām mācībām un
pieredzes apmaiņai saistībā ar ārkārtas situāciju valstī un papildināja savas zināšanas un prasmes informācijas
tehnoloģiju izmantošanā.
Kā galvenos ieguvumus pedagogi min:

Projekta noslēgumā dalībnieku sasniegtie rezultāti tiks prezentēti tiešsaistes forumā “Izglītība izaugsmei 2020”,
sagatavojot tiešsaistes darbnīcas, kas notiks pēc noteikta grafika laika posmā no 2020. gada 19. oktobra līdz 23.
oktobrim.

Projekta darba grupa:
Sandra Cīrule un Zane Namatēva





PROJEKTA MĒRĶIS 
Nomainīt organizācijas struktūru no darba metodiskajās komisijās uz sadalījumu pa mācību jomām atbilstoši pārejai uz
kompetenču pieeju mācību saturā.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Izveidots skolas pedagogu sadalījums pa mācību satura jomām, apmācīti mācību priekšmetu jomu vadītāji. Apmācīti
skolotāji par sadarbību mācību priekšmetu jomu ietvaros, kā arī vērtēšanas pieejas maiņu skolēna mācīšanās
atbalstam. Skolotāji detalizēti iepazīstināti ar izmaiņām mācību procesa darba organizācijā pārejai uz kompetenču
pieeju mācību procesā. Izveidots mācību jomu vadītāju darba pienākumu, uzdevumu, nepieciešamo zināšanu minimuma,
kā arī atbildības apraksts. Veiktas izmaiņas skolas dokumentācijā atbilstoši sadalījumam pa mācību satura jomām.
Apzinātas Office 365 iespējas, izmantošanas iespējas kopsadarbībai, strādājot jomu ietvaros gan pedagogiem, gan
skolēniem, kā arī Covid-19 situācijā. 

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Metodiskie rīti, kuru laikā visi skolas pedagogi tiek informēti par skolas dalību projektā. Lekcijas un praktisks darbs
grupās, plānojot darbu mācību jomu ietvaros (Santa Kazaka).Skolā ar pieredzi dalās pilotskolas – Rīgas Franču liceja
direktores vietniece izglītības jomā, informējot par veiksmēm, neveiksmēm, aprobējot jauno sistēmu, par darbu mācību
jomās, kā arī par iecerēm nākamajam mācību gadam. Notiek diskusija skolotāju starpā (Aija Kļaviņa). Mācību jomas
vadītāja darba pienākumu, uzdevumu, nepieciešamo zināšanu minimuma, kā arī atbildības apraksta izveide. Izveidota
vietne Office365 katrai mācību jomai. Skolotāju grupa apmācīta veidot kopsadarbības dokumentus, kā arī veidot
materiālu krātuvi katras jomas pedagogiem (Tālivaldis Mežis). Pedagoģiskā sēde, kuras dienas kārtībā ir arī jautājums
par pāreju uz mācību jomām.

Skolas metodiskā darba vadības struktūras maiņa –
pāreja no mācību priekšmetu metodiskajām
komisijām uz mācību satura jomām

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 25. vidusskola

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 788,00 EUR



PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS 
Sapratu, ka jaunā pieeja mācībās teorētiski vairāk atbildības prasīs no skolēna paša. (Irēna Elfrīda Drupa)
Regulāri jāpilnveido savas zināšanas un prasmes, skolotāja darbam jābūt vērstam uz skolēnu sadarbību un dažādu prasmju
pilnveidošanu. (Eva Burvāne)

Labāk izpratu vērtēšanas un atgriezeniskās saites nozīmi - vērtēt, lai mācītu un virzītu mācību procesu. (Agita Kļaviņa)

Kolēģiem ļoti daudz būs savā starpā jāsadarbojas, īpaši darba plānošanā. (Baiba Strautmane)
Bija labi plānots darbs, zinoši pasniedzēji, saņēmām atbildes uz daudziem jautājumiem, nodarbību laikā radās jauns
skatījums uz kolēģiem. (Inga Nestere)

Tikšanās ar Rīgas Franču liceja direktores vietnieci

Darbnīca pie Santas Kazakas Apgūtam prasmes lietot Office 365



Skolas pedagogi ir iepazinušies ar savas un citu jomu obligāto mācību saturu un pamatprasībām; 
Skolas pedagogi ir definējuši mācību jomās aktuālas caurviju tēmas; 
Skolas pedagogi ir izveidojuši izglītības satura plānošanas un pedagogu sadarbības modeļus, uzdevumu kopas vai 
 stundu plānus;
Pirms jaunā izglītības standarta ieviešanas pedagogi ir aprobējuši izveidotos izglītības satura plānošanas un pedagogu
sadarbības modeļus, uzdevumu kopas vai stundu plānus;
Mācību rezultātā ir izveidoti izglītības satura plānošanas un pedagogu sadarbības modeļi, uzdevumu kopas vai stundu
plāni, kas ir publicēti Skolas blogā “Metodisko atradumu krātuve”.

 Lekcija ar diskusijas elementiem: “Normatīvo dokumentu, kas aktualizējami pirms jaunā mācību satura ieviešanas,
izvērtējums.” Pedagogi tika iepazīstināti ar projekta mērķiem un sasniedzamo rezultātu. Pedagogiem tika sniegta
informācija par normatīvajiem dokumentiem, kas aktualizējami pirms jaunā mācību satura ieviešanas. 
 Pedagogu individuāls darbs ar sava mācību priekšmeta standartu: tika analizēts attiecīgās mācību jomas standarts.
 Vienas jomas pedagogu sadarbība (mācīšanās grupas): tika veidots caurviju tēmu saraksts. 
 Dažādu jomu pedagogu sadarbība (mācīšanās grupas): tika izvērtētas vairākās jomās caurviju tēmas. Tika izvērtētas
caurviju tēmas un diskutēts par to, kā šis tēmas ir integrējamas konkrētās mācību stundās.  
 Pedagogi veidoja stundu plānus (mācīšanās grupas), kas tika prezentēti noslēguma konferencē un ir pieejami Skolas
“Metodisko atradumu krātuvē”. 
 Pieredzes apmaiņas konferences laikā pedagogi iepazīstināja viens otru ar labās prakses piemēriem –  stundas
plāniem un uzdevumu kopām.

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 1140,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Izveidot un aprobēt dažādus izglītības satura plānošanas un pedagogu sadarbības modeļus, uzdevumu kopas, stundu plānus
visās mācību jomās.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI

 
GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Īstenojot projektu, pedagogi tika iesaistīti šādās mācīšanās aktivitātēs:

1.

2.
3.
4.

5.

6.

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 34. vidusskola

Izglītības satura plānošanas modeļi jaunā satura ieviešanas
kontekstā



 PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS

“Nav viegli mainīt savus ieradumus: sadarbības modeļi, kuros iesaistās matemātiķi un valodnieki, ir izaicinājums.” 
/M. Vasina/

“Sadarbojoties dažādu jomu skolotājiem, varam pārliecināties par to, ka katra zinātnes nozare piedāvā savu, atšķirīgu
pieeju: tas ir interesanti un rosinoši.” /S. Maļinova/

 Projekta “Izglītības satura plānošanas modeļi jaunā satura ieviešanas kontekstā” noslēguma konference



Tika izmēģināti jauni stundu organizēšanas un vadīšanas paņēmieni, ņemot vērā prasības, kādas šobrīd tiek izvirzītas
stundai.
Katrā apakšgrupā bija gan skolotāji ar pieredzi, gan jauni skolotāji - savstarpējā stundu vērošana ļāva labāk iepazīt
kolēģus, izveidojās lietderīga sadarbība arī ikdienas darbā.
Semestra laikā notikušajās sapulcēs tika pārrunāti teorētiski jautājumi par darba individualizāciju un diferenciāciju,
notika pieredzes apmaiņa dažādu metožu izmantošanā, veidojot stundu plānus.
Pedagogi prot ieraudzīt kolēģa darba stiprās puses un paslavēt (“PPP principi - Paslavē!”).

PROJEKTA MĒRĶIS 
Organizēt pedagogu sadarbību metodiskajās grupās, lai veicinātu efektīvu savstarpējo stundu vērošanu un to analīzi.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Pirmā projekta aktivitāte – pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs uz Mārupes Valsts ģimnāziju – notika 2019. gada
21. oktobrī, kur pedagogi iepazinās ar metodiskā darba struktūru. Ģimnāzijas pedagogi dalījās pieredzē par ieguvumiem,
mainoties skolai un tās metodiskā darba struktūrai. 
Otrās projekta aktivitātes pirmais posms – seminārs “Mācību stundas vērošana un to analīze” notika 2019. gada 24. un
25.oktobrī, kurā pedagogi uzzināja, kā veidot stundas transkriptu, sniegt atgriezenisko saiti, formulēt ieteikumus, kā arī
modelēja sarunu vērotās stundas  analīzei.
Otrās projekta aktivitātes otrais posms – darbs metodiskajās grupās notika 2019. gada oktobrī un 2020. gada aprīlī. Visi
skolas pedagogi strādāja 4 metodiskajās grupās: 1.-3. klašu, 4.-6. klašu, 7.-9. klašu un 10.-12. klašu grupās. Katras lielās
metodiskās grupas pedagogi dalījās vairākās mazās grupās pa 3-4 cilvēkiem un tikās reizi nedēļā otrdienās 1. stundas
laikā. Tikšanās laikā parasti notika dažādas aktivitātes: pedagogi apsprieda metodiskās idejas, vēroja stundas vai notika
saruna par vēroto stundu.

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 86. vidusskola

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 901,00 EUR

Efektīva savstarpējā stundu vērošana



PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
“Daudz jaunu ideju darbam, skolotāju pozitīvās domas citam par citu, labvēlīgā gaisotne apspriešanas laikā - tas
viss stimulē komunikāciju un savstarpējo cieņpilno attieksmi kolektīvā.” “Saliedētība. Ļoti liels ieguvums bija arī
tas, ka pēc stundu vadīšanas bija arī sarunas un varēja izrunāt plusus un mīnusus. Kā arī lieliskā pieredzes apmaiņa.
Anonīma aptauja pēc projekta noslēguma. 

Metodisko grupu sēde “Rīki darbam attālināti”

Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs
Mārupes Valsts ģimnāzijā

10.-12.klašu metodiskās grupas sēde 
“Kā organizēt skolēnu sadarbību grupā



Pedagogi ir iepazinušies ar standartā paredzētajiem sasniedzamajiem rezultātiem gan savā mācību priekšmetā, gan
caurviju kompetencēs;
Pedagogi māk definēt skolēnam sasniedzamos rezultātus ne tikai paši, bet arī sadarbībā ar skolēniem.
Pedagogi ir sapratuši atgriezeniskās saites nozīmību un lielā mērā spēj to jēgpilni un efektīvi integrēt mācību stundās.

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 596,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Iemācīties un praksē izmēģināt skaidru sasniedzamā rezultāta definēšanu un efektīvas atgriezeniskās saites nodrošināšanu
skolēniem visos mācību priekšmetos.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Projekta laikā tika piedāvātas dažādas aktivitātes, lai pedagogi varētu iepazīties ar jaunajā mācību saturā paredzētajiem
SR, mācīties tos skaidri definēt un mācību stundās sniegt efektīvu AS. 
Pedagogi daudz darbojās savu mācību priekšmetu jomās, dziļāk iepazīstoties ar jauno izglītības standartu. Projekta laikā
notika divi apmācību kursi, kurus vadīja LU Starpnozaru izglītības inovāciju centra ekspertes Aira Kumerdanka un Ilze
Gaile.  A. Kumerdanka mācīja pedagogiem par efektīva SR komunicēšanas un jēgpilnas AS nodrošināšanas nepieciešamību,
savukārt I. Gaile īpašu uzmanību pievērsa SLA izmantošanas nozīmīgumam ikdienas darbā, piedāvājot arī dažādus
metodiskos materiālus, kurus pedagogi izmantoja diskusijām un praktiskiem uzdevumiem.
Rezultātā tika izveidots vienots SLA projektu darbu vērtēšanai, kas tika izmantots projektu nedēļas laikā, lai palīdzētu gan
skolēniem saprast un novērtēt savu sniegumu, gan skolotājiem sniegt skolēniem efektīvu AS par paveikto projekta izstādē.
Projekta noslēgumā pedagogiem bija iespēja iepazīties ar Jelgavas Valsts ģimnāzijas pieredzi, kā arī doties pētnieciskā
meža ekspedīcijā uz Tērveti, kur bija iespēja pārliecināties par starppriekšmetu sadarbības veidošanas, SR definēšanas un
AS sniegšanas  nepieciešamību.

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Ziemeļvalstu ģimnāzija

RASSSA – sasniedzamais Rezultāts un Atgriezeniskā
 Saite Skolēnu Spēju Attīstīšanai



PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
“Projekta aktivitātēs aktualizēti jaunā standarta mērķi un sasniedzamie rezultāti, aktivitātes un mācību metodes, kas
veicinās veiksmīgāku ceļu līdz rezultātam. Atgriezeniskā saite kā viena no svarīgākajām stundas sastāvdaļām gan
skolotājam, gan skolēnam. Esam izzinājuši nepieciešamību to nodrošināt, veicinot skolēna pašvadītu mācīšanos.”
(L.Čerņevska) 

“Uzskatu, ka visas projekta "RASSSA" aktivitātes bija lietderīgas, bet jo īpaši darbs pie snieguma līmeņu apraksta
izveides.” (D. Brasliņa)

Pedagogi diskutē un strādā grupās, mācoties veidot 
snieguma līmeņa aprakstus

Pieredzes apmaiņa – tiešsaistes nodarbība 
ar Jelgavas Valsts ģimnāziju

Pedagogi praktiskās nodarbības “Meža ekspedīcija Tērvetē”
 laikā



pilnveidojušās pedagogu sadarbības prasmes,
nostiprinājusies izpratne par dažādu domāšanas (izziņas) līmeņu uzdevumu izmantošanas iespējām, 
izveidojusies dziļāka izpratne par pārbaudes darbu veidošanas principiem, iekļaujot tajos visiem domāšanas (izziņas)
līmeņiem atbilstošus uzdevumus, 
stiprināta skolotāju profesionālā gatavība jaunā mācību satura īstenošanai, 
savstarpējās mācīšanās kultūra veidojas kā neatņemama skolas vērtība.

piedalījās 4 h mācībās par dažādu domāšanas (izziņas) līmeņu uzdevumiem;
piedalījās 6 h mācībās par 21. gadsimta prasmju attīstīšanu mācību stundās, izmantojot mācību uzdevumu sniegtās
iespējas;
lai nostiprinātu mācībās apgūtās prasmes,  praktiski strādāja 4  metodiskajās grupās, tiekoties 1 reizi mēnesī (no
oktobra līdz aprīlim), analizēja, izstrādāja un aprobēja dažādu domāšanas (izziņas) līmeņu uzdevumus konkrētās
klasēs un mācību priekšmetos;
novadīja kolēģiem 8 atklātās stundas, kas kopīgi tika izvērtētas un kurās kolēģi demonstrēja kopīgi izstrādāto
uzdevumu pielietošanu;
2 tiešsaistes nodarbībās iesaistījās 4h refleksijā par projekta ieguvumiem un prezentēja 3 kopīgi izplānotas, bet
klātienē nenovadītas mācību stundas;
vēroja četru  Liepājas 6. vidusskolas skolotāju vadītas 80 minūšu mācību stundas Rīgas 69. vidusskolas 5.a, 8.a, 8.b
un 7.b klasēs, pēc tam kopīgi tās analizējot.

PROJEKTA MĒRĶIS 
Sagatavot visu jomu pedagogus (27 mācību priekšmetu skolotāji, kas apvienojušies 4 mācīšanās grupās) dažādu
domāšanas (izziņas) līmeņu uzdevumu sastādīšanai un jēgpilnai izmantošanai mācību stundās 21. gadsimta prasmju
apguvei.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES
Savstarpējās mācīšanās procesā iesaistītie mācību priekšmetu skolotāji:

Uzdevumi 21. gadsimta prasmēm – atslēga kompetenču
 pieejai

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 69. vidusskola

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 1005,00 EUR



PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
Sākumskolas skolotāja Ludmila Suško: “Vēro, domā, dari, esi pārliecināts par sevi! Pārliecību sniedz kolēģu vērotās mācību
stundas. Atrodu ko jaunu, domāju līdzīgi, pārliecinos, ka darbojos radoši kā kolēģi.”

Mūzikas skolotāja un metodiskā darba koordinatore Žanete Apsīte: “ Sadarbībā ir spēks, ja visi runā “vienā valodā”. Jomas
ietvaros lieliska sadarbība, atbalstoša komanda, profesionāla pieeja.”

Nodarbība par dažādu domāšanas līmeņu uzdevumiem
 kopā ar Oskaru Kaulēnu

Atklātās stundas plānošanas process vienā 
no metodiskajām grupām

Matemātikas stunda 5. klasē, ko vada Liepājas 6. vidusskolas skolotāja Daiga Brauna



Skolotāji labāk izprata jaunu stundu organizēšanas un vadīšanas paņēmienus, ņemot vērā prasības, kādas šobrīd
tiek izvirzītas mācību stundai; 
Pilnveidotas zināšanas par kopēja darba plānošanu un stundas struktūru; Uzlabojās sadarbība starp izglītības
iestādes skolotājiem, un mēs iemācījāmies saskatīt kolēģa darbā stipras puses.

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 714,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Veidot vienotu izpratni par kompetenču pieejas ieviešanu visiem skolā strādājošiem pedagogiem, mācību jomu
koordinatoriem un administrācijai, nodrošinot pēctecības principu.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Projekta aktivitātes tiek saistītās gan ar teoriju, gan ar praktiskiem uzdevumiem par stundas sasniedzamiem
rezultātiem, atgriezenisko saiti, kā formulēt ieteikumus un mērķus, stundas struktūru un darba organizēšanas
posmiem gan skolā, gan pirmsskolā. Izglītības iestādes skolotāji projekta īstenošanas gaitā piedalījās 15h programmā
ar Mārupes Valsts ģimnāzijas direktora vietnieci A. Sokolovu, kura ar praktiskiem piemēriem dalījās pieredzē par
efektīvas stundas inovatīvām mācību metodēm, tika iepazīstināti ar atgriezeniskās saites iegūšanas paņēmieniem un
to lietošanas pieredzi. Lektora J. Līmeža darbnīca par atgriezeniskās saites iegūšanu, izmantojot IT tehnoloģijas
mācību stundās, aktualizēja pedagogu iespējas un zināšanas savā darbā.

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola

Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai



PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
Pedagogu domas pēc projekta var izteikt vienā teikumā: “Es sapratu, ka man vēl un vēl ir jāmācās.”

Lekcija/ diskusija par efektīvas stundas inovatīvām mācību metodēm 

 Darbnīca “Kopīgā darba plānošana pirmsskolā”



Mācīšanās traucējumu ietekme uz bērna emocionālo attīstību, uzvedību un mācību motivāciju. 
Atbalsta pasākumi pedagoģiskajā procesā.
Individuālā plāna izstrāde un īstenošana atbilstoši aktuāliem normatīviem dokumentiem.
Jaunākais informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pielietošanā mācību procesā kā viens no atbalsta pasākumiem
skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un garīgās attīstības traucējumi u.c.
Sakarā ar ārkārtas situāciju valstī valstī pedagogi strādāja attālināti, un projektā paredzētie 2 semināri un
savstarpējā stundu vērošana nenotika.

PROJEKTA MĒRĶIS 
Aktivizēt individualizēto uzdevumu izmantošanu mācību stundu laikā 5.-9. klasēs ar iekļautiem izglītojamiem (ar jauktiem
attīstības un mācīšanās traucējumiem u.c.).

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Sākot ar 2019./2020.m.g. 2. semestri, pedagogi varēja aprobēt jauniegūtās kompetences, strādājot ar iekļautiem
skolēniem un skolēniem ar speciālajām vajadzībām ikdienas stundās un gatavojot pārbaudes darbus. Pedagogi varēja
aprobēt iegūto informāciju, veidojot un realizējot individualizētos mācību uzdevumus,  izmantojot dažādus mācību procesa
elementus skolēniem ar jauktiem attīstības un mācīšanās traucējumiem, kā arī citiem izglītojamiem klātienes mācību
procesā, ka arī attālinātā mācību procesā.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Projekta laikā notika semināri:

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 53. vidusskola, Rīgas 61. vidusskola, 
Rīgas Čiekurkalna pamatskola

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 800,00 EUR

Individualizētie uzdevumi mācību stundās 5.-9. klasēs ar
iekļaujošās izglītības īstenošanu





PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 294,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Pilnveidot pedagogu prasmi mācību stundās izvirzīt izglītojamajiem skaidrus, izmērāmus, nozīmīgus un uz dziļāku
izpratni vērstus sasniedzamos rezultātus un sniegt atgriezenisko saiti.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Ir pilnveidota pedagogu prasme formulēt un analizēt sasniedzamo rezultātu, sniegt atgriezenisko saiti. 25 pedagogi
apmeklēja 14 stundu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Produktīva mācību stunda-mācīšanās
iedziļinoties”. Programmā apgūts: Saikne starp efektīvu sasniedzamo rezultātu, atgriezenisko saiti un skolēnu
mācību motivāciju. Produktīva mācību stunda – mācīšanās iedziļinoties. Produktīva mācību stunda – sasniedzamā
rezultāta izvirzīšana un sasniegšana. Izanalizējot darbu projektā, varam secināt, ka dalība projektā mums ir devusi
daudz - esam kļuvuši zinošāki, vairāk pārliecināti par sevi,  guvām jaunas idejas turpmākajam darbam, papildinājām
savu pieredzi ar noderīgiem metodiskajiem materiāliem par sasniedzamā rezultāta noteikšanu un kritērijiem, kas
saprotami skolēnam.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
25 pedagogi ir apguvuši 14 stundu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Produktīva mācību stunda-
mācīšanās iedziļinoties”. Praksē ir īstenota savstarpēja mācīšanās 10 mazajās grupās (2-3 cilvēki katrā) - veikta
savstarpēja stundu vērošana un analīze, fokusējoties uz sasniedzamo rezultātu un atgriezenisko saiti (iesaistot 25
pedagogus). Pedagogiem ir sniegta atgriezeniskā saite, kā arī tika dota iespēja saprast, kuras prasmes un kādā
līmenī vēl jāpilnveido (stundu apmeklēšana, pārrunas, aptaujas, pašvērtējums u.c.). Ir papildināta skolas e-lāde ar
izstrādātiem stundu materiāliem. Ir veikta un izanalizēta pedagogu aptauja (EDURIO), lai novērtētu prasmi izvirzīt
sasniedzamo rezultātu un sniegt atgriezenisko saiti (projekta sākumā un beigās).

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 33. vidusskola

Mēs ticam, ka varam, un varam, jo darām



Saikne starp efektīvu sasniedzamo rezultātu, 
saiti un skolēnu mācību motivāciju

Gūstam pieredzi viens no otra - savstarpēja
 mācīšanās

 Viena ideja ir laba - vairākas vēl labākas

PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
Veicot uzdevumus semināra nodarbībās, papildināju savu prasmi izvirzīt sasniedzamo rezultātu. Apzinos savu lomu
produktīvas stundas vadīšanā, skolēnu mācīšanās stratēģiju attīstīšanā, atgriezeniskās saites sniegšanā. Ko ieguva
skolēni? Domāju, ka, realizējot seminārā iegūtās idejas, skolēniem būs vēl interesantākas un jēgpilnākas stundas, labāk
spēšu vadīt produktīvas stundas, kā  arī sekmēšu skolēnu mācīšanās prasmju attīstīšanu. (Irēna Krūmiņa)
Semināri sniedza man priekšstatu, kā iesaistīt skolēnus SR izvirzīšanā un AS saņemšanā. Guvu izpratni, kā izvirzīt
skaidrus, izmērāmus un uz dziļāku izpratni vērstu SR. Iepazinos ar citu pedagogu pieredzi SR izvirzīšanā un AS saņemšanā.
Patika klātienē kopīgi ar kolēģiem modelēt produktīvu mācību stundu un veidot jēgpilnus uzdevumus, izvirzīt SR. (Aksana
Gertmane)



PROJEKTA MĒRĶIS 
Radīt labvēlīgu vidi un nodrošināt apstākļus, lai veicinātu pedagogu profesionalitāti un kompetenci - izglītojamo ikdienas
mācību sasniegumu (formatīvās) vērtēšanas prasmju plašu un kompetentu pielietojumu mācību procesā. 
Skolas vidē skolotājiem organizēt fokusgrupas diskusiju, tālākizglītības kursus, nodrošināt pieredzes apmaiņu un noslēguma
semināru ikdienas mācību sasniegumu vērtējuma kvalitātes uzlabošanai.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Projekta laikā pilnībā tika sasniegts tā sākotnējais mērķis - radīt labvēlīgu vidi un nodrošināt apstākļus, lai veicinātu
pedagogu profesionālo izaugsmi un kompetenci izglītojamo ikdienas mācību sasniegumu vērtēšanas prasmju uzlabošanai un
pielietojumam mācību procesā. Īstenotās pedagogu profesionālās pilnveides programmas, aktivitātes - prāta vētra, metodisko
metožu karuselis un atklāto stundu vērošana, kā arī ar projekta tematiku saistītās diskusijas - ir uzlabojušas skolotāju
savstarpējo pieredzes apmaiņu un vēlēšanos izmēģināt vērtēšanu kā instrumentu skolēnu mācīšanās prasmju uzlabošanai.
Projekts ir sekmējis Rīgas 85. vidusskolas attīstības plāna 2019. – 2022. gadam īstenošanu, nodrošinot pedagogu
tālākizglītošanu kompetenču pieejas ieviešanā un uzlabojot skolotāju formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās saites
izmantošanas prasmes, kā arī paplašinot skolotāju izpratni par summatīvās un formatīvās vērtēšanas nozīmi mācīšanās
procesa plānošanā. Projekta īstenošana sekmē pilnveidotā mācību satura pieejas ieviešanu 2020./2021 mācību gadā.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Pedagogu profesionālās pilnveides kurss “Skolēnu mācību sasniegumu formatīvā un summatīvā vērtēšana” 8 stundu apjomā.
Profesionālās kompetences pilnveides programma 8 stundu apjomā “Formatīvā vērtēšana kompetenču pieejā”. Diskusija
skolotāju kolektīvā un pieredzes apmaiņa, kas aktualizēja izmaiņas skolēnu ikdienas mācību sasniegumu vērtēšanā, uzsverot
formatīvās vērtēšanas lomu skolēna mācību sasniegumu uzlabošanā. “Metodisko metožu karuselis” – skolotāju metodiskās
pieredzes apmaiņa, kur radošā noskaņā tika aktualizēta skolotāju formatīvās vērtēšanas pieredze caurviju prasmju un
lietpratības kontekstā.

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 85. vidusskola

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 328,00 EUR

Skolotāju formatīvās vērtēšanas un atgriezeniskās saites
izmantošanas prasmju veicināšana

PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
“Uzskatu, ka projekts bija veiksmīgs. Tas padziļināja izpratni par formatīvās vērtēšanas nozīmi mācīšanās procesā un
praktiskajām darba metodēm. Īpaši palīdzēja, ka kolektīvā varējām diskutēt par esošo situāciju un veidot vienotu izpratni par
vērtēšanas un atgriezeniskās saites nozīmi.” (A. Zariņa)



Būtība, atziņas, izaicinājumi top diskusijā Metodisko metožu karuselis 

Programma “Formatīvā vērtēšana kompetenču pieejā”
(vada I. Gaile)

Metodisko metožu karuselis 

Metodisko metožu karuselis 



Mācību dalībnieks izprot caurviju kompetences būtību.
Mācību dalībnieks pārzina dažādas mācību formas, organizējot nodarbības ārpus klases telpām.
Mācību dalībnieks prot veidot darba lapas ar jēgpilniem uzdevumiem.
Mācību dalībnieks ir apguvis, kā sadarboties ar savas jomas skolotājiem kompetenču pieejas kontekstā u.c. mācību gadā.

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 310,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Ar praktiskiem piemēriem iepazīstināt pedagogus ar mācību procesa organizēšanu ārpus skolas telpām. Pilnveidot pedagogu
prasmi sadarboties ar dažādu priekšmetu skolotājiem kompetenču pieejas kontekstā, izmantojot dažādas mācību formas,
organizēt nodarbības ārpus klases telpām.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Projekta ietvaros notika teorētiskas nodarbības par mācību stundām muzejā, seminārs par Rīgas Imantas vidusskolas pieredzi
projektu dienu “Skola ārpus skolas” organizēšanā. Skolotāji apmeklēja Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju un Dzelzceļa
muzeju, iepazinās ar muzeju piedāvājumiem, organizējot skolēniem aktīvu mācīšanos muzeja apmeklējuma laikā. Skolotāji
pildīja piedāvātās darba lapas, diskutēja ar muzeja darbiniekiem par citām iespējām.
Iegūto informāciju skolotāji izmantoja, plānojot, organizējot un analizējot projektu dienu norises. Mācību dalībnieki organizē
projektu, maksimāli izmantojot skolas teritorijas, mikrorajona un Rīgas pilsētas piedāvātās iespējas un resursus, sniedza
atgriezenisko saiti par notikušo projektu dienu. Kopumā notika 3 projektu dienas, diemžēl ārkārtējās situācijas dēļ 2
ieplānotās projektu dienas martā un aprīlī nenotika.

PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
“Lietderīgs projekts, ērta plānošana - dažādās nedēļas dienās un dažādās jomās. Skolēniem un priekšmetu skolotājām lieliska
pieredze sadarbībā citā telpā un apstākļos. Laba iespēja papildināt mācību saturu.” (skolotāja  Irina Beļacka) “Šis projektu
dienas formāts skolotājiem mācīja sadarboties un būt atvērtiem jaunām idejām. Pēc katras projektu dienas sanācām kopā un
izvērtējām gan to, ko varējām atzīmēt kā veiksmīgi realizēto, gan konstatējām trūkumus, lai nākamajās projektu dienās būtu
vēl vairāk sabalansēts jēgpilnais ar interesanto. Darbošanās rada jaunas idejas, un turpmāk vēlamies radīt vairāk kombinēta
tipa uzdevumus, ne tikai uz viena mācību priekšmeta bāzes veidotus.” (skolotāja Elita Atslēdziņa) “Bija interesanti iejusties
skolēnu vietā, apmeklējot muzejus, jo tikai tā var saprast, kādi ir plusi un kādi mīnusi, organizējot konkrētu ekskursiju. Liels
pluss ir izmantot uzdevumu lapas, tā skolēniem muzeja apmeklējums būs saistošāks un interesantāks. Domāju, ka Dzelzceļa
muzejā sadarbībā ar muzeja darbiniekiem var noritēt interesanta stunda gan vēstures, gan valodas, gan matemātikas
priekšmetā. Tikai jāsadarbojas.” (skolotāja Inga Kolosovska)
“Tas bija ļoti lietderīgi un izraisīja interesi mācīties, un motivēja gan skolēnus, gan skolotājus.” (skolotāja Jūlija Žandarova)

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas Daugavgrīvas vidusskola

Mācību procesa organizēšana ārpus skolas telpām



Rīgas Daugavgrīvas vidusskolas pedagogi iepazinās ar Rīgas
 Imantas vidusskolas pieredzi projektu dienu „Skola

ārpus skolas” organizēšanā

Skolotāji apmeklēja Dzelzceļa muzeju

Skolēni darbojas skolas teritorijā ”Zinātnes” grupās

Sākumskolas klases pētīja dabu pie jūras, veidoja
mākslas darbus

 5. – 10. klases skolēni darbojas Dekoratīvās mākslas 
un dizaina muzejā



50 pedagogi komunicē stundas sasniedzamo rezultātu un sniedz skolēniem atgriezenisko saiti konkrētajam mācību
priekšmetam un mācību stundai atbilstošā veidā;
30 pedagogi ir guvuši padziļinātu izpratni par produktīvu mācību stundu un praksē izmēģinājuši un izvērtējuši savu
kompetenci īstenot atsevišķus pieejas mācīties iedziļinoties elementus mācību stundās;
 30 pedagogi ir apguvuši un praksē izmēģinājuši mācību procesa vērtēšanas paņēmienus atbilstoši kompetenču pieejai
(uzdevumu atlase, pārbaudes darba izveidošana, snieguma līmeņu aprakstu un SOLO taksonomijas lietošana).
50 pedagogi plāno mācību procesu jomas mācību priekšmetu ietvaros un īsteno plānu realitātē vismaz viena temata
ietvaros savstarpējā sadarbībā;
50 pedagogi ir izveidojuši 2020./2021. m.g. 1. semestra mācību procesa plāna projektu atbilstoši mācību jomas
standartiem un programmām, ietverot tajā arī caurviju prasmes;
20 pedagogi ir apguvuši prasmi analizēt un izvērtēt savu vai vērotu kolēģa mācību stundu, veic refleksiju un izvirza
uzdevumus turpmākajam periodam.

Mācību procesa plānošana mācību priekšmetu jomas ietvaros.
Caurviju prasmju apguves plānošana un īstenošana mācību procesā.
Mācību stundas vērošana un analīze.
Mācību sasniegumu vērtēšana. Snieguma līmeņu apraksts, tā veidošana.

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 756,00 

PROJEKTA MĒRĶIS
50 pedagogu ir sagatavoti uzsākt mācību procesa īstenošanu atbilstoši kompetenču pieejā balstītai izglītībai Rīgas Kultūru
vidusskolā 2020./2021. mācību gādā.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Trīs metodiski semināri skolā: Mācību stundas plānošana atbilstoši sasniedzamajam rezultātam un atgriezenisko saiti par to.
 Lekcijas, semināri, darbnīcas:

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas Kultūru vidusskola

MĀCĪŠANĀS IEDZIĻINOTIES



PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
“Gūta detalizētaka izpratne par mācību satura plānošanu un starpdisciplināru pieeju.”
/Fizikas un informātikas skolotājs Aldis Bērziņš/

“Pateicoties kursiem, veidojās lielāka izpratne par caurviju prasmēm. Secināju, ka, lai arī vairākas lietas no šīm prasmēm jau
tiek pielietotas, tomēr, nosaucot tās konkrētos vārdos un izprotot dziļāku būtību, tās varēs palīdzēt turpmākajā pedagoģiskajā
darbā. “
/Sociālo zinību skolotāja Elita Lāce/

“Mainoties saturam, mainās arī vērtēšana. Ir ļoti svarīgi saprast, ko es varu (kā skolotājs) ar konkrētu uzdevumu pārbaudīt un
ko es varu piedāvāt skolēnam, lai viņš varētu pilnveidot savas prasmes. Ir svarīgi izprast, kā es varu to darīt. Ir svarīgi iemācīt
skolēnam izmantot zināšanas (dažādās situācijās), nevis tikai konstatēt faktus. Veidojot snieguma līmeņa aprakstu, skolēnam
kļūst skaidri kvalitatīva snieguma kritēriji, veidojas izpratne par to, ko nepieciešams uzlabot, pilnveidot.”
/Ekonomikas un uzņēmējdarbības skolotāja Jeļena Lapina/

Semināra sasniedzamo rezultātu izvērtējums Caurviju prasmju apguves plānošana

Pedagogu sadarbība mācību procesa plānošanā



PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 1200,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Adaptēt RAĢ metodiskā darba struktūru un pieejas efektīvam darbam kompetenču pieejā.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Izveidota metodiskā darba sistēma jaunā izglītības satura ieviešanai, nostiprināta pedagogu izpratne par kompetenču
pieejas būtību, mērķiem un sasniedzamajiem rezultātiem.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
No 2019. gada novembra līdz 2020. gada aprīlim ir notikušas 14 nodarbības, kuras vadījuši 7 pieredzējuši eksperti mākslas,
tehnoloģiju, dabaszinību, sociālo zinību, sporta un veselības, matemātikas un valodu jomā. Daļa no mācību cikla
nodarbībām ārkārtas situācijas dēļ notika attālināti, papildinot pedagogu mācīšanās pieredzi un dodot iespējas paplašināt
profesionālās sadarbības robežas. Noslēguma seminārs, kurā pedagogi veidoja metodiskās sistēmas kopainu un izvērtēja
izstrādnes horizontālās sadarbības grupās, tika organizēts, izmantojot Microsoft Teams funkcionalitāti. Tajā tika apzinātas,
saskaņotas un precizētas starppriekšmetu sadarbības, starpdicsiplinaritātes un caurviju iespējas ceļā uz mūsdienīgu
lietpratību un ikviena skolēna potenciāla pilnveidi.

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas Angļu ģimnāzija

RAĢ metodiskā darba adaptācija kompetenču pieejas
īstenošanai



Rīgas Angļu ģimnāzijas pedagogi nodarbībās

PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
“Vieslektora nodarbībās sapratām, ka mēs jau daudz ko no tā, ko vajadzētu darīt pa jaunam, sen jau darām.” (Gunta Purmale, 
 angļu valodas skolotāja) 
"Vērtīgi, ja nodarbību vada mācību jomas eksperts, kas ir arī pieredzējis mana priekšmeta speciālists, tad gūtā pieredze ir daudz
noderīgāka, jo jaunās satura reformas uzsākšanas sākumposmā jau tāpat ir daudz neskaidru jautājumu, tāpēc neko daudz
nepalīdz, ja eksperta atbildes uz konkrētiem jautājumiem, piemēram, par izmaiņām vērtēšanā, vienīgi akcentē skolas brīvību
lēmumu pieņemšanā. Protams, ir labi to izmantot, taču eksperta argumentēts viedoklis tomēr palīdzētu daudz vairāk.” (Indra
Jēkabsone, ģeogrāfijas skolotāja)



2019. gada oktobrī un 2020. gada janvārī Rīgas 45. vidusskolā viesojās lektors A. Vorobjovs, kurš iepazīstināja 25
pedagogus ar teoriju par diferenciāciju un individualizāciju. (1. attēls)
22. oktobrī pedagogi, projekta atbalstīti, devās pieredzes apmaiņā uz Cēsu 2. pamatskolu. Semināra nodarbībā
direktore I. Brammane un skolotāju atbalsta grupa iepazīstināja ar "Skola 2030" pilotskolas metodiskā darba
organizēšanu, diferenciācijas pieredzi un jautājumiem, kas vēl jārisina mācību darba organizēšanas uzlabošanai. 

Projekta ietvaros tika piedāvātas 36 mācību stundas, kur katru vēroja 2-10 kolēģi. Tika veikta stundu analīze -
apaļais galds. Izveidoti materiāli dažādos mācību priekšmetos. Gūtas iemaņas arī iegūto paraugu un zināšanu pārnesē
no citiem mācību priekšmetiem.
17. septembrī skolotāji atskatījās uz paveikto, daloties ieguvumos un pārdomās par projektu.

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 523,60 EUR
Paredzētais skolas līdzfinansējums (280,00) netika iztērēts, jo pandēmijas dēļ iecerētais pieredzes brauciens martā
nenotika.

PROJEKTA MĒRĶIS 
Pilnveidot valodu jomā pedagogu kompetenci diferenciācijas un individualizācijas nodrošināšanā mācību stundā,
diferencētu un individualizētu uzdevumu izstrādē.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Nostiprinātas zināšanas par diferenciāciju un individualizāciju mācību procesā atbilstoši jaunā mācību satura "Skola
2030" prasībām. Iegūta pieredze, balstoties uz labās prakses piemēriem Cēsu 2. pamatskolā un  Āgenskalna Valsts
ģimnāzijā. Pedagogi ir motivēti profesionālajai pilnveidei, izstrādājot un aprobējot diferencētus un individualizētus
uzdevumus, metodiskos paņēmienus, sadarbojoties un savstarpēji vērojot mācību stundas Rīgas 45. vidusskolā.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 

(2. attēls)

PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS 
Kolēģe L. Pujāte: “Darbība projektā visiem ir ieguvums - izpratne, kā strādāt klasē ar dažādiem skolēniem, kā sekmēt viņu
motivāciju izzināt. Nodrošināt individuālu pieeju katram skolēnam, jo tā jau tikai mūsu bērni kļūst pašpārliecinātāki un
veidojas vēlme arī turpmāk mācīties un iegūt zināšanas.'' 
Jaunā angļu valodas kolēģe E. Renerte novērtēja, ka “gatavošanās  process un  atvērtās  mācību stundas vadīšana
veicinājusi vairāk  analizēt gan skolēnu sasniegumus, gan pašas veikumu, pārdomājot turpmāko mācību  stundu  norisi,
izmantojot diferencētu pieeju, lai radītu piemērotāku iespēju  atbilstošai  vielas apguvei visiem skolēniem”.

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 45. vidusskola

Diferenciācija un individualizācija valodu jomas mācību stundās –
palīgs skolēnam mācību procesā



Iedvesma un pārdomas seminārā

Pozitīvais pieredzes apmaiņā Cēsīs

Diferenciācijas meklējumos



Pedagogi iepazinās, kā plānot mācību stundu saturu, pamatojoties uz izglītojamajam sasniedzamo rezultātu.
Pedagogi ir paaugstinājuši profesionālās zināšanas un prasmes jaunu pedagoģisko formu un metožu izmantošanā.
Pedagogi mācījās izprast vērtēšanas paradigmas maiņu izglītībā – no sasniegumu novērtēšanas uz vērtēšanu kā
atgriezenisko saiti.
Pedagogi novērtēja savstarpējas sadarbības un starpdisciplinārās pieejas nozīmi, plānojot ikdienas mācību procesu.
Pedagogi iepazinās ar citu skolu labo praksi efektīvu mācību stundu sagatavošanā un vadīšanā.
Dažādu jomu pedagogi ir pilnveidojuši prasmi vadīt mācību stundas, integrējot dažādu mācību priekšmetu saturu.
Pedagogi ir guvuši praktisko pieredzi un atgriezenisko saiti stundu savstarpējā vērošanā un analīzē.

Pieredzes apmaiņas braucieni uz Rīgas, Ventspils, Mārupes, Igaunijas skolām.
Atklāto stundu vērošana.
Lekcijas par kompetenču pieeju izglītībā (vērtēšanas paradigmas maiņa izglītībā; savstarpējas sadarbības un
starpdisciplinārās pieejas nozīme).

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 
Projekta kopsumma - EUR 811,00
RIIMC finansējums - EUR 541,00
Izglītības iestādes līdzfinansējums - EUR 270,00

PROJEKTA MĒRĶIS 
Pilnveidot  valodu jomā pedagogu kompetenci diferenciācijas un individualizācijas nodrošināšanā mācību stundā, diferencētu
un individualizētu uzdevumu izstrādē.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Rīgas 84. vidusskolas pedagogi ir pilnveidojuši savu profesionālo sagatavotību kompetencēs balstīta izglītības satura
ieviešanai skolā:

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 84.vidusskola

KOPĀ VARAM



PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
Galvenais, kas jāņem vērā skolotājam, uzsākot mācību procesu, balstoties uz kompetenču pieeju izglītībā, ir saprast, ko es gribu
iemācīt un kāpēc es to gribu iemācīt; jāsamazina stundā paveicamo darbu apjoms; jāļauj bērniem pašiem mācīties, pašiem
nonākt pie secinājumiem – ļaut bērniem būt tādiem, kādi tie ir!

Rīgas 84. vidusskolas skolotāju radošais darbs grupās 
Ventspils ģimnāzijā Oskara Kaulēna vadībā

Ķīmijas stunda 8. klasē. Rīgas 84. vidusskolas
skolotāja Santa Brutāne

Rīgas 84. vidusskolas pedagogi iepazīst Valmieras Valsts ģimnāzijas
 pieredzi. Lektore Renāte Bērziņa



Teorētiskajās un interaktīvajās nodarbībās aktualizējām zināšanas par sasniedzamo rezultātu, jēgpilniem
uzdevumiem un atgriezenisko saiti (situāciju analīze, pieredzes apmaiņa, veiksmes stāsti).
Pieredzes apmaiņas izbraukuma seminārs uz Lapmežciema pamatskolu.
Metodiskās dienas. (Sakarā ar Covid 19 pandēmiju pārceltas uz 2020./2021. mācību gadu.)
Praktiskās nodarbības (pedagogi izvērtēja atklātās stundas un sniedza atgriezenisko saiti pēc 3P metodes: paslavē,
pajautā, piedāvā.

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 1099,85 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Akcenta pārbīde no frontālās mācīšanas uz mācīšanos iedziļinoties.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Izveidota izpratne par sasniedzamā rezultāta izvirzīšanu un atgriezeniskās saites pielietošanas nozīmi mācību stundās.
Skolotāju sadarbības procesa rezultātā izmainītas metodiskās pieejas pielietojums mācību stundās.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 

PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS 
“Pieredzes apmaiņas stundās bija iespēja redzēt citu kolēģu profesionālo pieeju - jēgpilnu uzdevumu uzdošanu,
atgriezeniskās saites nodrošināšanu un sasniedzamā rezultāta izpratnes veidošanu un izpildi.”/S. Nagle/

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 3. pamatskola

Mācīšanās iedziļinoties, tās īstenošana skolā



Rīgas 3. pamatskolas pedagogi seminārā “Kā rosināt skolēnus mācīties iedziļinoties”



pedagogi ir nostiprinājuši zināšanas par starppriekšmetu mērķu veidošanu;
papildinājuši zināšanas par jēgpilnu mērķi un stundu;
pieredzes apmaiņas braucienā vērojuši stundas un ieguvuši idejas savām stundām;
pārliecinājušies par to, ka pedagogu savstarpējā sadarbība ir nepieciešama;
izvirzīja skolas vīziju un mērķi.

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 
Piešķirtais finansējums – 546,00 EUR
Izlietotais finansējums – 483,00 EUR 
Skolas līdzfinansējums – 229,90 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Pilnveidot pedagogiem prasmi izvirzīt starppriekšmetu mērķi.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Projekta īstenošanas laikā:

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Projekta ietvaros pedagogi aktīvi piedalījās semināros, kuros dalījās ar savām pārdomām un pieredzi, tika organizēts apmaiņas
brauciens uz Smārdes pamatskolu, kurā bija iespēja vērot stundu un analizēt to. Rīgas 41. vidusskolas pedagogiem bija iespēja
savas veidotās stundas rādīt plašākai auditorijai – saviem kolēģiem un pedagogiem no Smārdes pamatskolas. Pēc stundu
novadīšanas pedagogi diskusijā apsprieda ieguvumus.

PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS: 
“..tā ir lieliska ideja – es piedāvāšu skolēniem veidot starppriekšmetu projektus - iespēja izvēlēties priekšmetu un tad darbu
pielāgot tam, lai vecinātu pašvadītu mācīšanos.” (Alīna Kirkopa)

“Pārdomājot mācību uzdevumus, mēģināšu domāt līdzi, kā attiecīgā darba veikšanā varētu iesaistīties citi pedagogi, lai
skolēna veiktais darbs būtu jēgpilnāks.” (Linda Svilpe)

“Mums jāmācās sadarboties savā starpā, lai skolēniem rādītu piemēru, kā tas ir – darboties pāros un grupās!” (Toms Reinis)

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 41. vidusskola

Starppriekšmetu saikne – nozīmīgs komponents mācību satura
apguvei



Projekta ievadnodarbība ar G.Ozolu Ziemassvētku brīvlaika nodarbība ar
Ivetu un Jāni Čilipāniem

Projekta viens no rezultātiem – starppriekšmetu stunda, 
kuru veidoja literatūras skolotāja I. Dimzule un vēstures 

skolotāja M. Tomasa

Projekta noslēguma diena ar A. Ozoliņu,  pedagogi apspriež
 vērtēšanu un savstarpējo sadarbību



PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 864,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Veidot uz pedagogu grupu individuālo vajadzību orientētu profesionālās pilnveides procesu, gatavojoties kompetenču pieejas
ieviešanai skolā.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Projekta īstenošanas gaitā: 
1) uzlabotas pedagogu profesionālās prasmes un teorētiskās zināšanas, ievērojot kompetenču pieeju mācību procesā, pedagogi 
 iemācījās paaugstināt uzdevuma kognitīvo potenciālu;
2) labās prakses pārņemšana no Mežciema pamatskolas un Rīgas Angļu ģimnāzijas, kā rezultātā tika iepazīti konkrēti piemēri
mūsdienīgu mācību stundu sagatavošanā un vadīšanā, kas būtu izvērtējami un pārņemami atbilstoši Rīgas 64. vidusskolas
izvirzītajam metodiskajam mērķim;
3) sadarbības uzlabošana starp izglītības iestādes pedagogiem, regulāri tiekoties metodiskajos pasākumos, veidojot savstarpējas
mazās sadarbības grupas, lai turpinātu iepriekšējos gados iesākto darbu, pilnveidojot to, papildinot ar aktuālajām idejām.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Projekta laikā tika īstenota 14h pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma “Skolēnu produktīva mācīšanās un
problēmuzdevumi mācību procesā”. Aktivitātes rezultātā 32 pedagogi apguva to, kas ir produktīva mācīšanās, prata atšķirt to no
reproduktīvas. Skolotājiem bija iespēja iepazīt labās prakses pieredzi Mežciema pamatskolā un Rīgas Angļu ģimnāzijā. Rīgas
Angļu ģimnāzijā 15 pedagogiem un skolas direktoram bija iespēja vērot mērķtiecīgi organizētu vienas metodes (CLIL-Content
and Language Integrated Learning) ieviešanu stundās, no administrācijas puses tika izstāstītas šīs metodes veiksmes un
grūtības. Skolotāji piedalījās Raitas Šūpolas 7h pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmā “Izaugsmes
domāšana kā iespēja skolēna un skolotāja sadarbības veicināšanā”, kuras laikā pedagogi runāja un domāja par kļūdu kā
izaugsmes iespēju. Kursa ietvaros tika aktualizēts jautājums par izaugsmes domāšanas modeli kā attieksmes un uzvedības
maiņas iespēju.

Skola kā mācīšanās organizācija, kura pastāvīgi mainās un pielāgojas
jaunajiem apstākļiem

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 64. vidusskola



Lektore G. Lāce

Darbs grupās G. Lāces nodarbībā

PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
Augstu novērtējam projekta laikā radušās iespējas, to pedagogu un pasniedzēju profesionalitāti, kuri dalījās ar savu pieredzi.
Iegūtās zināšanas ir būtisks pienesums Rīgas 64. vidusskolas pedagogu profesionālajā izaugsmē, domājot par jauno kompetenču
izglītību.



PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 760,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Sagatavot pedagogus pārmaiņām izglītības procesā un attīstīt pedagogu profesionālo meistarību, kas sekmētu skolēnu
pašvadības prasmju attīstīšanu sākumskolā.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Izstrādāti vienoti metodiskie paņēmieni skolēnu pašvadības prasmju attīstīšanai. Ieviesta vienota  atgādne skolēnu
pašdisciplinēšanas paradumu nostiprināšanai. Pedagogiem paaugstināta izpratne par pašvadītas mācīšanās procesa
organizēšanu skolēniem ikdienas skolas gaitās. Skolotājiem ir vienoti metodiskie paņēmieni, kas veicinās skolēnos
pašvadītu mācīšanos.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Skolotāji piedalījās četrās nodarbībās. Ievadnodarbībā, kuras laikā, darbojoties dažādās grupās, vienojās, ka nepieciešams
veidot vienotus skolēnu disciplinēšanas paradumus, kas veicinātu skolēnā pašvadības prasmi ikdienas uzdevumos,
nesaistītus ar mācību procesu. 2. nodarbības noslēgumā skolotāji apkopoja jautājumus, kurus viņi var izmantot ikdienas
komunikācijā un rosināt skolēnu domāšanu un pašvadītu mācīšanos. Skolotāji kā instrumentu ieguva sarunas struktūru, un
tika izveidota grāmatzīme - atgādne, kurā var ieskatīties, lai vieglāk strukturēt un vadīt sarunu ar skolēniem. 3. nodarbībā
skolotāji piedalījās pieredzes apmaiņas izbraukumseminārā Ropažu vidusskolā, kur iepazinās ar viņu pieredzi skolēnu
pašvadības attīstīšanai, ar atgādnēm, ko izmanto darbā. Piedalījās meistarklasē, iejūtoties 1. klases skolēnu lomā.
4.nodarbībā skolotāji aktualizēja vienotu izpratni par pašdisciplīnu mācību procesā, kas veicina skolēnu pašvadītu
mācīšanos.

PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS 
Šķietami it kā nekas liels - grāmatzīme ar spēcīgajiem jautājumiem, bet, ieskatoties tajā ikdienā, ir iespēja sev atgādināt,
ka jēdzīgi uzdots jautājums vedina uz jēgpilnu atbildi. Ja es kā pedagogs uzdošu spēcīgos jautājumus, arī skolēni tos apgūs.
Arī jēgpilnu jautājumu uzdošana ved uz situāciju, notikumu atrisinājumu. /Marta Šarlote Radziņa/

Es savā darbā vairāk uzmanības pievērsīšu atgādnēm par sasniedzamo rezultātu visa temata ietvaros (pieredze no
viesošanās Ropažu vidusskolā). Tas ļauj skolēniem regulāri veikt pašvērtējumu par to, kas jau apgūts, kas vēl jāmācās
(piemēram, pēc formatīvās vērtēšanas darbiem). /Ilze Opmane/

Paš – Vadība

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas Valda Zālīša sākumskola



.Pedagogi grupās izstrādā vienotus skolēnu
 disciplinēšanas paradumus

Izveidotā atgādne ,,Sarunas struktūra''

 Izveidotais plakāts ,,Vadu sevi pats!’



PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 657,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Skolotāji apgūs un pielietos praksē interdisciplināru, efektīvu mācību stundu un jēgpilnu uzdevumu veidošanu, jēgpilnas
atgriezeniskās saites iegūšanu un tās interpretācijas metodes, attīstot skolēnu kompetences un dziļās domāšanas prasmes, kā
arī paplašinās izpratni par veiksmīgas sadarbības veidošanu, pielietos to mācību un audzināšanas procesā kompetenču izglītībā.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Klausoties lektoru stāstījumu un aktīvi līdzdarbojoties nodarbībās, skolotāji iepazina jaunu sadarbības formu, kā veidot dažādu
mācību priekšmetu saikni, savstarpēji sadarbojoties dažādu priekšmetu skolotājiem. Pasniedzēja A. Kumerdanka  un Imantas
vidusskolas skolotāja I. Veinberga palīdzēja skolotājiem izprast efektīva mācību procesa plānošanu un iepazīt formatīvās
vērtēšanas paņēmienu ietekmi mācīšanas un mācīšanās procesā, kā arī izzināt dažādas metodes atgriezeniskās saites iegūšanai
gan klausoties lekciju, gan strādājot grupās. Skolotāji pasniedzēja U. Dzērves vadībā vēroja mācību stundu videoierakstu
fragmentus un analizēja jēgpilnu stundas gaitu, tādējādi akcentējot jaunā mācību satura struktūras un izveides principus, kas
palīdz skolotājiem efektīvas mācību stundas plānošanā un vadīšanā. Skolotāji iepazina interdisciplināras mācību nodarbības
veidošanu, izmantojot muzejpedagoģijas programmu. Aktīva diskusija un praktiska darbošanās notika psiholoģes I.  Aunītes
vadībā, kura akcentēja dažādu vecumposmu skolēnu motivāciju mācīties un sadarboties ar pieaugušajiem, palīdzot pedagogiem
izprast veselīgu un neveselīgu sadarbību raksturojošas iezīmes, kas ļauj pilnveidot dažādus sadarbības modeļus. Savās stundās
skolotāji veido un pielieto dažādu izziņas līmeņu uzdevumus. Izzinātas dažādas metodes atgriezeniskās saites iegūšanai, tai
skaitā izmantojot IT. Skolotāji apguva, kā veidot snieguma līmeņa aprakstus, kas palīdz  skolotājiem  mācīt, saskaņot  mācīšanu
ar  vērtēšanu  un  palīdz  skolēniem  mācīties. Īpaši nozīmīgas atziņas gūtas, iepazīstot Valmieras sākumskolas  pieredzi jaunā
mācību satura un pieejas aprobācijā. Gūtās zināšanas gan lekcijās, gan muzejpedagoģiskajā nodarbībā skolotāji izmanto stundu
vadīšanā, savstarpējo stundu vērošanā un stundu analīzē, kā arī pielieto praktiskajās nodarbībās apgūto mūsdienu  informācijas
tehnoloģiju pielietošanu mācību procesā.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Kursu laikā skolotāji noklausījās un aktīvi līdzdarbojās lekcijā par kompetenci attīstošu mācīšanos, seminārā par formatīvās
vērtēšanas efektivitāti, nodarbībā par produktīvas mācību stundas vadīšanu un sasniedzamo rezultātu katras stundas ietvaros
1. – 6. klasēs, interdisciplinārā nodarbībā muzejā, nodarbībā  par sadarbības psiholoģiskajiem un praktiskajiem aspektiem.
Mācījās grupās eksperta vadībā, kā novadīt interdisciplināru, kompetenci attīstošu nodarbību, lai  mācītu bērniem attīstīt
radošumu un dziļo domāšanu, un  kā mācību satura veidošanā izmantot mūsdienīgas tehnoloģijas. Notika pieredzes apmaiņa
Valmieras sākumskolā  gan vērojot stundas, gan  daloties pieredzē efektīvas, uz skolēnu sasniedzamiem rezultātiem virzītas
mācību stundas plānošanā un analīzē, skolas darba organizācijā, diskusijā par jaunākajām aktualitātēm mācību procesā.
Neizpalika projekta dalībnieku savstarpēja stundu vērošana un novadīto stundu  analīze, un projekta noslēguma diskusija, kurā
projekta dalībnieki diskutēja par ieguvumiem un kas no kursos apgūtā tiks izmantots turpmākajā mācību procesā.

Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 6. vidusskola



PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
„Projekta laikā papildināju savas teorētiskās zināšanas, pateicoties kurām varu vēl profesionālāk, mūsdienīgāk vadīt stundas,
audzināšanas darbu klasē.” (sākumskolas skolotāja Beāte Beatrise Lubāne)

Kursu laikā bija iespēja izprast, cik svarīgi skolēnam ir īss un kodolīgs, viņam saprotams sasniedzamais rezultāts un pozitīvā
uzmundrināšana. Mūsdienu skolēnam ir jāmāca mācīties un kritiskāk izvērtēt savu un cita veikumu, gūstot pozitīvas atziņas.”
(Rendija Baranovska – Šaplaka)

Diskusija „Mūsdienu skolēna motivācija mācīties”

Muzejpedagoģiskā nodarbība „Kā mācīt bērniem radošumu”



2 0 2 0  

Izglītība
izaugsmei



Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs arī 2019./2020 mācību gadā jau tradicionāli aicināja Rīgas izglītības
iestādes piedalīties projektā “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā”. Projekta mērķis bija sniegt atbalstu
kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā un veicināt mērķtiecīgu pedagogu profesionālo pilnveidi. Projekta konkursā
piedalīties un pretendēt uz finansējuma saņemšanu varēja ikviena Rīgas pašvaldības dibināta pirmsskolas izglītības
iestāde. Pirmsskolas izglītības iestādes īstenoja dažādas aktivitātes savas pirmsskolas pedagogiem un saņēma
finansējumu aktivitāšu īstenošanai. Projekta īstenošana tika plānota līdz 2020. gada 30. aprīlim, taču saistībā ar
ārkārtas situāciju valstī dažām izglītības iestādēm tā tika pagarināta līdz 2020. gada 30. septembrim. Projektā
atbalstu guva 13 pirmsskolas.

Projekts “Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai 
pirmsskolā”

Veselība un fiziskās aktivitātes pirmsskolā "Augam lieli, stipri
Latvijā"

Runājošā siena

IT krātuve - kvalitatīva darba nodrošinājumam speciālajā izglītībā

Es dabā - brīvs, radošs, patstāvīgs

 PROJEKTA NOSAUKUMS

Gada grāmata - bērnu vēlmju un ideju spogulis

Bērna kultūrizpratni veicinošs mācību saturs un metodika
kompetenču izglītības ieviešanai pirmsskolā

Rīgas 11. pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas 110. pirmsskolas izglītības iestāde

Pedagoga radošums kā izglītības kvalitātes garants

Rīgas 221. pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas 3. speciālā pamatskola

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde
"Blāzmiņa"

Vērtībās balstītu ieradumu veidošana pirmsskolā Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde
"Dzirnaviņas"

SKOLA



Vai spējam labāk saprast savas emocijas, un kā labāk to iemācīt
bērniem?

Bērncentrēts mācību process

 PROJEKTA NOSAUKUMS

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde
"Sprīdītis"

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde
"Zīļuks" un Rīgas 255. pirmsskolas
izglītības iestāde

Lai top! Rīgas Ziedoņdārza pirmsskola

SKOLA

Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde
"Laismiņa"

Pedagogu lietpratības pilnveidošana mācību procesa plānošanā Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde
"Margrietiņa"

Projekta aktivitātes - ievadlekcijas, praktiskās nodarbības, meistarklases, radošās darbnīcas, pieredzes stāsti,
semināri, konsultācijas, metodiskās dienas, atklātās nodarbības, muzejnodarbības, sadarbības formas starp vairākām
pirmsskolas izglītības iestādēm, pirmsskolu vizītes, mācīšanās pilsētvidē, ārpus klases u.c. - mērķtiecīgi tika virzītas
kompetenču pieejas ieviešanai, izglītojot pedagogu kolektīvu. Dažas pirmsskolas ieguva jaunu pieredzi attālinātām
mācībām un pieredzes apmaiņai saistībā ar ārkārtas situāciju valstī un papildināja savas zināšanas un prasmes
informācijas tehnoloģiju izmantošanā. 
Projektā atbalstītās pirmsskolas sadarbojās ar vienu RIIMC koordinatoru,  kurš palīdzēja īstenot mācību aktivitātes
pirmsskolās.
Projekta dalībnieki savus ieguvumus, rezultātus un labās prakses piemērus apkopoja un prezentēja projekta “Atbalsts
kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā” noslēguma pasākumā.

Dace Sondare - projekta vadītāja un 
Iveta Razumovska - projekta koordinatore





PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 483,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Aktualizēt fizisko aktivitāšu nozīmi un nepieciešamību pirmsskolas vecuma bērniem, akcentēt bērnu kustību attīstību ar
ritmikas palīdzību. 

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Pilnveidota pedagogu kompetence rotaļnodarbību un muzikāli ritmisko aktivitāšu organizēšanā. Izveidots metodiskais
materiāls "Augam lieli, stipri Latvijā!”

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Mēs, Rīgas 11. pirmsskolas izglītības iestādes pedagogu kolektīvs,  lepojamies ar paveikto projektā "Augam lieli, stipri
Latvijā!’’ Mūsu iestādes pedagogi aktīvi un ar prieku iesaistījās projekta plānotajās aktivitātēs.  Kursi rosināja vairāk
izvērtēt kustību aktivitāšu nozīmi ikdienas pedagoģiskā procesa organizēšanā, mērķtiecīgi motivēja izveidot sporta
aktivitāšu centrus grupas telpās un āra laukumā. Plānotie rezultāti projekta sākuma posmā ir realizējušies. Pilnveidojusies
pedagogu kompetence kustību aktivitāšu un muzikāli ritmisko aktivitāšu organizēšanā, izstrādāts metodiskais  materiāls
,,Augam lieli, stipri Latvijā!”. Teorētiskās zināšanas likām lietā, un pirmsskolas skolotājas izstrādāja metodiskos
materiālus ikdienas aktivitāšu organizēšanai, kā arī mērķtiecīgi pilnveidoja lietu vidi grupas telpā, āra laukumā kustību
aktivitāšu organizēšanai. Pirmsskolas sporta skolotāja Līga Zīverte izstrādāja vingrojumu kompleksu - plecu un roku
vingrinājumi, muskuļu nostiprināšanas vingrinājumi, vingrinājumi gūžas locītavām, muskuļus stiprinošie vingrinājumi,
vingrinājumi muskuļu stiepšanai - un ieteikumus vecākiem aktivitāšu organizēšanai kopā ar bērniem. Pirmsskolas mūzikas
skolotāja Santa Zaula - Dūmiņa izveidoja praktisku materiālu bērna organizētai un pašvadītai darbībai kustību aktivitāšu
organizēšanā. Pirmsskolas mūzikas skolotāja Daina Neibolte apkopoja un sistematizēja metodisko materiālu - kustību
spēles un ritmikas vingrinājumu izmantošana aktīva pedagoģiskā procesa organizēšanā. Pirmsskolas skolotāja Gita Širova
izveidoja metodisko materiālu "Attīstošās kustību joslas". Pirmsskolas skolotāja Zanda Laula izveidoja metodisko
materiālu "Nāc un vingrot sāc!”- joga bērniem. Prieks par paveikto darbu! Plānojam iedzīvināt ikdienas procesā visas mūsu
kopīgi apgūtās  teorētiskās  un praktiskās zināšanas. Zinošs, kompetents pedagogs, organizējot mērķtiecīgu mācību
procesu, rada apstākļus bērna organizētai un pašvadītai mācību darbībai.

Augam, lieli, stipri Latvijā - bērna kustību prieka sekmēšana pirmsskolā

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 11. pirmsskolas izglītības iestāde



PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
Mūsu kopīgā atziņa - galvenais, lai bērns ir savu kustību autors! Skolotājām nevar būt lielāks gandarījums par paveikto darbu,
kā redzēt dzīvespriecīgus, kustīgus, veselus un laimīgus bērnus!

Kustību prieks āra nodarbībās

Rīgas 11. pirmsskolas izglītības iestāde

Praktiskā darbošanās nodarbībā



PROJEKTA MĒRĶIS 
Apkopot iestādes skolotāju idejas par to, kādai jābūt pedagoģiskai plānošanai pēc formas un satura atbilstoši kompetenču
pieejai, kas veicina katra bērna mācīšanos padziļināti.
Izstrādāt “jaunu” skolotāju dokumentu, kas palīdz strādāt, plānot ikdienas darbu, vērojot bērna attīstību un interesējoties
par bērna vēlmēm un sasniegumiem, sadarbojoties pedagogiem ar vecākiem.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Skolotāji ir iepazinušies ar citu pirmsskolas iestāžu pedagogu pieredzi plānošanā. Skolotājas saprot savstarpējās sadarbības
nozīmi, plānojot mācību procesu. Pilnveidota izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas sistēma iestādē. Skolotājas izstrādā
plānus un vērtēšanas materiālus un dalās ar kolēģiem.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Projekta laikā tika piedāvātas dažādas mācīšanās aktivitātes. ”Prāta vētras” lielākais ieguvums bija kopīgas diskusijas par
plānošanas nozīmi skolotāju darbā, kā arī apmaiņa ar digitāliem materiāliem, kuri atspoguļoja tematu nosaukumus, tēmas
izzināšanu un praktisko darbu. Mācību kursu “Pedagoģiskā procesa plānošana kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā”
novadīja LU lektore I. Eglīte. Darbojoties tiešsaistes sistēmā ELIIS, iestādes skolotājas iepazinās ar drošību internetā,
informācijas glabāšanas un izplatīšanas veidiem. Seminārā psiholoģes I. Dreimanes vadībā uzzinājām, ka prātu nepieciešams
trenēt un pirmsskolā to var darīt caur elpošanas vingrinājumiem, meditāciju, koordinācijas spēlēm un uzdevumiem,
koncentrēšanās spēlēm, sadarbības spēlēm un uzdevumiem, ikdienas sarunām un izaicinājumiem. Meistarklase “Kā top
grāmata” paplašināja skolotāju redzesloku un veidoja jaunu kontaktu ar Dr.paed., Mg.hist. V. Purēnu.

Gada grāmata – bērnu vēlmju un ideju spogulis

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 110. pirmsskolas izglītības iestāde

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 500,00 EUR



PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
“Projekts piedāvāja skolotājām plašāku izpratni, kā īstenot kompetenču pieeju, plānojot darbu atbilstoši prasībām pirmsskolā
un vadlīnijām, kas tika apstiprinātas šajā mācību gadā. Rosināja mūs, skolotājas, kritiskāk paskatīties un izvērtēt grupas vidi,
kurā ienāk bērni, un radīt vidi – centrus - tā, lai bērni varētu gūt prasmes darbojoties.”
 /Pirmsskolas skolotāja A. Bišere/

“Patīkami bija redzēt, kā iedegās skolotāju acis, kad viņas paņēma rokās SIA “Izdevniecības “RaKa” grāmatas, kuras izdotas
pirmsskolniekiem un kuras palīdz gatavot bērnus skolas gaitu uzsākšanai. Būs lieliski, ja kāda no mūsu skolotājām uzrakstīs
metodisko materiālu, izmantojot Dr. paed., Mg.hist. V. Purēna rekomendācijas “Kā kļūt par autoru?”” 
/Iestādes vadītāja V.Hudjakova/

Kursi  “Pedagoģiska procesa plānošana kompetenču pieejas
 ieviešanai pirmsskolā”

Meistarklase “Kā top grāmata”

Aktivitāte "Prāta vētra" 



ir apguvuši un izpratuši tautas tradīciju sistēmiskas apguves un bērna kultūrizpratnes attīstības mijsakarības izglītības
satura reformas kontekstā pirmsskolā; 
prot plānot pēctecīgu, sistēmisku un integrētu kultūras tradīciju apguves procesu ikdienā un svētkos atbilstoši valsts
pirmsskolas izglītības vadlīnijām un bērnu attīstības individuāli psiholoģiskajām īpatnībām; 
prot saskatīt  bērnā un viņa ģimenē sadarbības partneri, radot interesi par kultūras tradīciju iepazīšanu ikdienā un
gadskārtu svētkos; 
izprot  pirmsskolas, ģimenes un sabiedrības  sadarbības nozīmi, dabas un sociokultūras vides pedagoģisko potenciālu
bērna kultūrizpratnes veicināšanā pirmsskolā; 
saskata savas profesionālās kompetences pilnveidošanas iespējas turpmākajā darbā.  

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 487,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci īstenot bērna kultūrizpratni veicinošas  mācības pirmsskolā

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Projekta dalībnieki – pirmsskolas skolotāji - projekta īstenošanas laikā:

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Projekta dalībnieki devās mācību un pētniecības braucienā uz Ķekavas pagasta saimniecību “Dabas zirgi”, kur saimniece Līga
Broduža kopā ar folkloras kopu “Brička” pastāstīja par savu pieredzi darbā ar bērniem, un kopīgi tika apgūtas novitātes
tradicionālo dziedamo rotaļu apgūšanas saturā un metodikā. Bārbeles brīvdabas muzejā “Ausekļa dzirnavas” notika saistoša
un piesātināta muzejnodarbība autentiskās amatniecības izmantošanā darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem. Bauskas
novadpētniecības muzejā notika muzejnodarbība par senajām tradīcijām, zīmēm un to iedzīvināšanu mūsdienās. Projekta
ietvaros tā dalībnieki noklausījās arī 6 stundu teorētisko kursu, kuru piedāvāja LU docente un folkloras pētniece Gunta Siliņa-
Jasjukeviča. Teorētiski tika skaidrota kultūrizpratnes nozīme izglītības satura reformas kontekstā. Stāstījums tika ilustrēts ar
daudziem praktiskiem piemēriem un videomateriāliem, kā arī piedāvāti literārie materiāli un noderīgas interneta saites.
Projekta aktivitātes turpinājās līdz pat Meteņdienai, tās saistījās ar iepazītās un iegūtās pieredzes radošu izpausmi, veidojot
mācību metodiskos materiālus:  tematisko plānu, mācību saturu un tam atbilstošu metodiku veidošanu  integrētai, sistēmiskai
un pēctecīgai kultūrizpratnes īstenošanai pirmsskolas izglītības iestādes mācību procesā. Tika izstrādāts Meteņdienas norišu
plāns, kurā tika izmantotas jaunizveidotās pasākumu formas, kas atbilst jaunajam mācību saturam un veido pedagogu un
izglītojamo jaunu pieredzi.

/

Bērna kultūrizpratni veicinošs mācību saturs un metodika kompetenču izglītības
ieviešanai pirmsskolā

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 221. pirmsskolas izglītības iestāde



PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
“Visvērtīgākā bija Ķekavas pagasta saimniecības “Dabas zirgi” nodarbība – tiešām pilnīgi jaunas
 un ļoti noderīgas norises, kuras var praktiski ieviest jaunajā mācību saturā.” (Līga Groza)

Bluķa vilkšana 

Meteņi



Pedagogu dalība  Latvijas valsts mežu vides izglītības programmā Tērvetes dabas parkā. 
Psiholoģes A. Asperes seminārs “Bērnu pozitīvā disciplinēšana brīvdabas nodarbībās”.
Dabas izglītības centra “Ziemeļvidzeme” speciālistes I. Somas seminārs “Radošums un mācīšanās brīvā dabā” (izzinoša
lekcija, praktiska darbošanās, darbs apakšgrupās).
Projekta dalībnieku organizētās atklātās nodarbības un metodiskā materiāla izstrāde.
Atgriezeniskās saiknes veidošana, projekta aktivitāšu izvērtēšana turpmākā darba plānošanai.

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 
RIIMC finansējums – 500,00 EUR
Līdzfinansējums - 74,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Attīstīt pedagogu kompetences brīvdabas pedagoģijā, lai bērniem brīvdabas nodarbības kļūtu daudzveidīgas

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Turpmākajam darbam iegūtas noderīgas praktiskas idejas. Apkopota pedagogu labās prakses pieredze par nodarbību
organizēšanu brīvā dabā. Pedagogi ir atvērtāki un vairāk uzdrošinās īstenot savas radošās idejas, organizējot nodarbības brīvā
dabā. Organizētās aktivitātes saliedēja kolektīvu un veidoja vienotu izpratni par iespēju dažādot mācīšanās procesu ar
brīvdabas nodarbību palīdzību.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 

PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
Atziņa pēc atklāto nodarbību organizēšanas brīvā dabā: “Daba sniedz milzīgas iespējas izpausties gan bērniem, gan
pedagogiem. Mēs, pieaugušie, palaižam niecīgu ideju un vērojam, kā bērni to audzē visdažādākajos veidos uz visām četrām
debess pusēm.” (Egita Lonska)
“Vērtīgs projekts!  Piepildīta diena Tērvetē! Visi pasniedzēji idejām bagāti un radoši. Patika metodes, kā apvienot zināšanas
par dabu ar valodas un matemātikas prasmju pilnveidošanu.” (Maruta Ozoliņa)
Piedalīšanās kursos palīdzēja rast idejas mācību satura plānošanā – paņēmieni, piemēri, dažādu prasmju attīstīšana un
pilnveidošana. Idejas, kā veidot mācību vidi tā, lai tā rosinātu bērnus darboties.” (Daira Kairiša)

Brīvdabas pedagoģijas idejas un priekšrocības pirmsskolas vecuma bērnu attīstībā

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde



Pedagogi muzejnodarbībā Tērvetē Gūstot jaunas idejas pasniedzējas I.Somas 
vadītajā nodarbībā

 Iegūto zināšanu pielietošana praksē, organizējot mācīšanos brīvā dabā



Bērni seko līdzi pierakstītajiem jautājumiem, kurus grib noskaidrot;
Bērni ierosina, kuru nezināmo jautājumu gribētu izzināt kā nākamo;
Daļa skolotāju priecājas, ka vairs nav jādomā, ko darīt grupā, bet, bērniem izvēloties jautājumu, atliek to sagatavot;
Bērni vēlas uzzināt tādas lietas, kas mums, pieaugušajiem, pašiem prātā pat neienāktu;
Bērniem ir lielāka interese iesaistīties, darboties, piefiksēt savus atklājumus;
Jebkura vecuma bērni seko līdzi tai informācijai, kuru paši ir teikuši vai pielikuši:
Ir daudz vairāk sarunu par izzināmo tematu;
Bērni savus izgatavotos darbus vēlas pielikt pie sienas, reizēm tos vairākas dienas pēc kārtas papildina. Stāsta par
saviem darbiem.

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 446,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Sniegt vienotu izpratni un organizēt praktiskās nodarbības metodes “Runājošā siena” izmantošanā mēneša temata
sasniedzamā rezultāta realizācijā.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Sagatavotas 4 prezentācijas par “Runājošo sienu” darbību dažāda vecuma grupās.Apmācīti 22 pedagogi.Iekārtotas un
kļuvušas aktīvas runājošās sienas lielākajā daļā grupu.Apmeklēta Līvānu pirmsskolas izglītības iestāde “Rūķīši”.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Runājošās sienas metodes pedagogi apguva pakāpeniski. No sākuma noskaidroja pedagogu domas par to, ko viņi sagaida no
kopīgās mācīšanās. Noskaidroja, kas zināms par jēdzienu „runājošā siena”. Apkopotās domas fiksēja uz plakātlapām. Pirmajās
kopīgajās mācībās pedagogi strādāja darba grupās. Savā starpā sadarbojās un vienojās, ko gribētos uzzināt jaunu. Iejutās
bērnu lomās un kopīgi radīja aktīvu „runājošo sienu”. Pedagogiem bija iespēja analizēt jēgpilnas un bērniem saprotamas
informācijas izvietošanu. Pirms pedagogi devās uz grupām praktiski izmēģināt pirmās idejas, viņi teorētiski analizēja, kas
varētu būt uz sienas? Ko no tā varētu uzlikt bērni? Pedagogi arī praktiski iekārtoja savu pirmo „runājošo sienu” un iepazina
teorētiskās atziņas par informācijas izvietošanu telpā un tās nozīmi bērnu dzīvē. Lektores Innas Burovas vadībā tika iepazīta
“Runājošo sienu” pielietošana citās valstīs. Atsevišķu semināru veltījām konkrētu grupu tēmu izzināšanai, lai izprastu, kāpēc
temata apguvei būtu jāatvēl mēnesis un varbūt pat vairāk laika. Sadaloties pedagogiem grupās, tika izvēlēts viens temats,
metodes un nepieciešamais laiks.

PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS: 

Runājošā siena

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestāde



Grupu darbs

Rīgas 234. pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Inese Šīmane un projekta idejas autore

Informācijas fiksēšana



PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 
RIIMC finansējums – 498,00 EUR
Līdzfinansējums - 140,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Sekmēt atbalstu pedagogiem mācību satura plānošanā un vērtēšanā speciālajā izglītībā IT vidē

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Skolotāji prot sadarboties rotaļnodarbību organizēšanā, obligātā mācību satura plānošanā un vērtēšanā.
Visiem projektā iesaistītajiem pedagogiem ir prasme veidot materiālus, pievienot tos krātuvei un darboties IT vidē ar
mācību plānu krātuvi, kas atbilst iestādes specifikai  un kompetenču pieejā balstītā mācību saturā. 
Uzlaboti skolotāju darba apstākļi, gatavojoties rotaļnodarbībām, jo mācību procesa nodrošināšanai speciālajā izglītībā ir
pieejama IT mācību plānu krātuve, kas atbilst iestādes specifikai.
Pēc projekta IT mācību plānu krātuve tiek papildināta atbilstoši iestādes vajadzībām ar metodiskajiem materiāliem un
labās prakses piemēriem.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Pieredzes apmaiņa, veiksmes stāsti
Projekta sākumā notika izbraukuma seminārs uz Cēsu 2. pamatskolas pirmsskolas izglītības grupām, kas piedalījās "Skola
2030" jaunās mācību pieejas aprobācijā.  Skolotāji vēroja vidi, materiālo bāzi, atklātās rotaļnodarbības CD ierakstos. 
Metodiskās dienas
Lekcijā „Pedagoģiskā procesa plānošana un īstenošana kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā” pedagogi pilnveidoja
zināšanas par obligātā mācību satura plānošanu un mācību sasniegumu vērtēšanu atbilstoši kompetenču pieejai. 
Seminārs praktikums „Mācību plānu un vērtēšanas kritēriju izveide elektroniskajā mācību vidē” sniedza atbalstu
skolotājiem darbā ar e-klases resursiem obligātā mācību satura plānošanā un vērtēšanas kritēriju izveidē. 
Praktiskais darbs „IT mācību plānu krātuves izveide” nodrošināja vērtīgu mācību atbalstu kolēģiem IT prasmju pilnveidē
UDV vidē. 
Radošās darbnīcas
Darbnīcās skolotāji spēja sastrādāties kopīgu rotaļnodarbību organizēšanā, izmantojot izveidoto IT mācību plānu krātuvi. 

IT krātuve - kvalitatīva darba nodrošinājumam speciālajā izglītībā

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas 3. pamatskola 



PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
“Skolotāju sadarbība IT vidē nodrošināja caurviju prasmju vienotību plānošanā dažādās mācību jomās. Uz personības attīstības
specifiku un vajadzībām balstīta ziņa bērnam sekmēja viņa izpratni, tādējādi veicinot pakāpenisku kompetenču veidošanos.
Iegūtās pieredzes izvērtēšana un analīze ļāva pilnveidot speciālās pirmsskolas izglītības mācību programmu saturu.” (Ingrīda
Iesalniece – pirmsskolas izglītības skolotāja)

Pedagogi pilnveido prasmes obligātā mācību satura plānošanā un mācību sasniegumu vērtēšanā
 speciālajā izglītībā atbilstoši kompetenču pieejai

Skolotāju IT prasmju pilnveide UDV vidē - IT mācību plānu krātuves izveide



Uzlabotas profesionālas prasmes un teorētiskās zināšanas, balstītas uz dabas pedagoģiju, aktīvi darbojoties semināra laikā
lektores vadībā. 
Iepazīti labās prakses piemēri dabas pedagoģijā, apmeklējot Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādi “Mežmaliņas” un
Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādi “Zīļuks”, kuras ir specializējušās  vides izglītības jomā. 
Iegūto zināšanu izmantošana ikdienas darbā ar bērniem. Bērns kā pētnieks dabas vidē, pedagogs kā procesa virzītājs. 
Izstrādāti tuvākās apkārtnes pētījuma objekti, kuros bērni izziņas procesu uztver kā brīvu spēli, kur pats bērns ir atklājējs. 
Apkopotas un popularizētas gūtās idejas  praktiskajā darbībā ar bērniem.

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 470,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Pilnveidot Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes ”Blāzmiņa” pedagogu zināšanas un prasmes bērnu radošas domāšanas, radošas
darbības attīstībā dabā.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Teorētiskas un praktiskas zināšanas lektores Anitas Ieriķes vadībā, pieredzes brauciens uz pirmsskolu „Mežmaliņas” un Jelgavas
pirmsskolu “Zīļuks”,  zināšanu aprobēšana un pielietošana ikdienas nodarbībās.

PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
“Es kā pedagogs apzinos, ka varu un spēju izmantot inovatīvas āra mācīšanas metodes un līdzekļus, kas atbilst brīvdabas darba
pedagoģijai un iet roku rokā ar jauno izglītības programmu. Tas ir apbrīnojami, cik daudz mani audzēkņi var paveikt, iemācīties,
eksperimentēt, vērot, pētīt un uzzināt, gūstot pieredzi no dabas.” /Zane Šteinberga/

"Nav nevienas jomas, SR, kurus nevar apgūt dabā. Pastaiga jāplāno, un jābauda bērnu radošums, interese un prāta asums.”
/Dženija Lāce/

“Bērns kļūst vērīgāks pret apkārtējo dabu, attīsta savas pētniecības prasmes, izjūt apkārtējo dabu caur maņām. Brīvā,
nepiespiestā gaisotnē apgūst mācību saturu.” /Līga Cebule/

Brīvdabas pedagoģija Rīgas pirmsskolas izglītības iestādē “Blāzmiņa” – Es dabā – brīvs,
radošs, patstāvīgs

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde „Blāzmiņa”



 Āra nodarbība - dabas materiālu iepazīšana un
grupēšana pēc krāsām

Bērnu realizētā ideja - gliemežu hipodroms

Āra nodarbība-matemātisko prasmju apgūšana Āra nodarbība-radošais darbs ar dabas materiālu
 (smiltis) un PVA līmi

 Āra nodarbība - Zīmējums pēc tieša vērojuma dabā + mērīšana ar lineālu



Izveidoti trīs metodiskie un praktiskie materiāli (“Tautas deja un rotaļa pirmsskolā”, “Telpu rotājums gadskārtu
svētkiem”, “Zīmes un raksti”), kurus pedagogi efektīvi izmanto, organizējot mācību procesu.
Novadītas un izanalizētas divas atklātās rotaļnodarbības un vieni gadskārtu svētki.
Iestādes pedagogi paaugstinājuši savu profesionālo kompetenci un aktīvi sadarbojas mācību satura plānošanā un kopīgu
rotaļnodarbību un citu aktivitāšu organizēšanā.
Pedagogi attīstījuši radošumu un pilnveidojuši savu praktisko pieredzi par metodēm un paņēmieniem, kurus aktīvi
izmanto darbā, veicinot vērtībās balstītu ieradumu veidošanu bērniem.

Projekta ietvaros bija īstenotas vairākas aktivitātes. Apaļā galda diskusijā pedagogi izvirzīja uzdevumus un ceļus projekta
mērķa sasniegšanai. 
Brīvdabas muzeja apmeklēšana un lekcija “Latviešu rakstu zīmes” sniedza zināšanas par latvju rakstiem un spēka zīmēm,
pedagogi ieguva pieredzi, zināšanas, kuras īstenoja savā darbā ar bērniem.
Praktiskā nodarbībā “Apglezno savu akmeni” pedagogi darbojās ar zīmēm un rakstiem, attīstīja savu radošumu, saņēma
padomus, kā ieinteresēt bērnus, organizējot rotaļnodarbības. 
Lielu interesi un atsaucību pedagogi izrādīja meistarklasēs par krievu un latviešu rotaļām un dejām, praktiskajā seminārā
par telpu rotāšanu, kā arī Tautas tērpu centra “Senā klēts” apmeklēšanas laikā. 
Pēc aktivitātēm darba grupas ķērās pie metodisko materiālu izstrādāšanas. Izstrādātie materiāli palīdzēja rotaļnodarbību,
Saulgriežu svētku plānošanā un īstenošanā. 
Noslēguma seminārā pedagogi dalījās ar projekta laikā gūtajiem labās prakses piemēriem, diskutēja par veiksmēm un
neveiksmēm, izvirzīja nākotnes mērķus.

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 
RIIMC finansējums - 468,46 EUR
Līdzfinansējums - 140,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci par vērtībās balstītu ieradumu veidošanu pirmsskolā.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 

PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
“Projekts iedvesmoja mūs uz aktīvu darbību! Iegūtās zināšanas palīdz plānot un organizēt mācību procesu, kas virzīts uz
kultūras izpratni. Dejas, dziesmas, tautastērpi, tautas tradīcijas, telpu rotāšana, zīmes un ornamenti - visu šo un vēl daudz ko
citu zinām mēs, un zinās bērni!” (Sandra Holodņuka)
“Vislabākais veids, kā bērnam attīstīt vērtībās balstītos ieradumus – rast bērnam iespēju ikdienā caur rotaļām, pasakām,
svētkiem, brīvu darbošanos iepazīt tautas gudrību.” (Marianna Jode)

Vērtībās balstītu ieradumu veidošana pirmsskolā

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzirnaviņas”



Diskusija “Vērtībās balstītu ieradumu veidošana
 pirmsskolā”

Lekcija “Latviešu rakstu zīmes”. Praktiskā nodarbībā
 “Apglezno savu akmeni”

Lekcija “Latviešu rakstu zīmes”. Praktiskā nodarbībā
 “Apglezno savu akmeni”

Tautas tērpu centra “Senā klēts” apmeklēšana

Atklātā rotaļnodarbība “Rotaļu un deju vakars”.
 Mācāmies deju

Izbraukuma seminārs Bīriņu pils parkā



Lektores Ievas Lazdas lekcija par piemērotu mācību līdzekļu, mācību vides un informācijas avotu izmantošanas iespējām
un to nozīmi rotaļnodarbību plānošanā dabaszinātņu mācību jomā.
Seminārs par pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanas iespējām dabaszinātņu mācību jomā.
Mācību un metodiskā līdzekļa pirmsskolas mācību programmas īstenošanai “Dabaszinātņu mācību joma” individuālais
lasījums. Praktiskais darbs, grupu darbs, atgriezeniskā saite.
Atklāto rotaļnodarbību dabaszinātņu mācību jomā plānošana, organizēšana, analīze, atgriezeniskā saite.
Praktisku eksperimentu un vērojumu organizēšana un analīze lektores Intas Somas vadītajās Vides nodarbībās.
Izzinošas vides izveide un pilnveide - “Kukaiņu māja”, “Iežu pētniecības laukumiņš”, komposta kaudzes papildināšana,
putnu būrīšu tīrīšana un atjaunošana.
Meistarklase un metodisko materiālu izstrāde dabaszinātņu mācību jomā.
Vides nodarbība Ķemeru tīrelī “Purva ekosistēma”.
Entomologa Arta Treimaņa lekcija “Bioloģiskās daudzveidības apzināšana un to novērošanas iespējas pirmsskolā. Kukaiņu
daudzveidība”. Ciemošanās “Tauriņu mājā”.
Vides pedagoģes Anitas Ieriķes vides nodarbība, praktikums.
Metodiskā materiāla prezentēšana un projekta izvērtēšana.

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 497 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Pilnveidot pedagogu profesionālo kompetenci par vērtībās balstītu ieradumu veidošanu pirmsskolā

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Pilnveidotas pedagogu profesionālās prasmes un teorētiskās zināšanas, ievērojot kompetenču pieeju mācību saturā.
Apzināta iestādes apkārtne, dzīvā daba, būtnes un objekti tajā, notiekošie procesi, to cēloņi un likumsakarības, nozīme un
dabas aizsardzības nepieciešamība.
Iestādes teritorijā izveidota “Kukaiņu māja”, “Iežu pētniecības laukumiņš”, iztīrīti un atjaunoti putnu būrīši. Turpināsies
sadarbība ar vecākiem sakņu dārza ierīkošanā un āra spēļu izgatavošanā pašvadītas mācīšanās prasmju pilnveidei
dabaszinātņu mācību jomā.
Ar bērnu palīdzību papildināta komposta kaudze - dārznieka "melnais zelts", lai veicinātu bērnu izpratni par dabas resursu
saudzēšanu un iegūtu vērtīgas barības vielas, kas pēc tam noderēs zemes mēslošanai puķu dobēs un zālājos.
Izstrādāti metodiskie materiāli, un turpinās materiālās bāzes papildināšana āra rotaļnodarbību organizēšanai dabaszinātņu
mācību jomā.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 

Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai pirmsskolā

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Laismiņa”



PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
Sarma Bērziņa: “Lektore Ieva Lazda ar savu emocionālo, profesionālo lekciju mani iedvesmoja pozitīvi raudzīties uz dabu kā
brīnumu. Mudināja vērīgi meklēt un pētīt katru sīkāko dabas objektu kā brīnumu, iedvesmojot bērnus patstāvīgai, izzinošai
darbībai.”
Inga Lielbikse: ”Lektores Intas Somas praktiskajā lekcijā iepazinos ar dažādām iespējām, kā, izmantojot dabas resursus
iestādes teritorijā, var apgūt dažādas mācību jomas. Iedvesmota pagatavoju arī pati daudzas spēles.”

Vērojumu un eksperimentu plānošana
 

Izzinošas mācību vides apzināšana iestādes teritorijā



30 pedagogi, kuri prot prognozēt darba rezultātus un plānot savu darbību mācību un audzināšanas procesā pirmskolā;
11  atklātās nodarbības;
3 plāni pa posmiem uz 5 mēnešiem.

Izglītoti un motivēti pedagogi darbam;
Iestādes saprotamais un darbā izmantojamais iestādes plānošanas modelis.

pirmsskolas mācību programmas lasīšana;
seminārs - praktikums „Kompetenču pieeja ikdienas darba plānošanā pirmsskolā” (lektore Inita Irbe);
atklātās nodarbības;
izbraukums Rīga-Līvāni-Rīga.  Mērķis – Līvānu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” labās prakses pieredzes vērošana;
pieredzes apmaiņa un jauno zināšanu un prasmju izplatīšana pedagogu lokā sadarbībā ar Rīgas 80. pirmsskolas izglītības
iestādi.

PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 
RIIMC finansējums – 467,00 EUR
Līdzfinansējums – 125,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Pilnveidot skolotāju prasmes izvirzīt mērķus un apzināti plānot  pedagoģisko darbību atbilstoši sasniedzamajiem rezultātiem.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI
Kvantitatīvais rezultāts:

Kvalitatīvais rezultāts:

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 

PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS:
“Ar dalību šajā projektā esmu ieguvusi jaunu pieredzi un tagad zinu, kā labāk iekārtot mācību vidi, lai mudinātu bērnus
patstāvīgi darboties centros, darbnīcās, ārā, kā nebaidīties un izvairīties no kļūdām, kā radoši izmantot esošus resursus, kā
saprast plānošanas programmu un tās izmantošanas iespējas, kā iesaistīt vecākus mācību procesā, labvēlīga gaisotne ir kā
kolektīva atbalsta pamats, kā pielāgot un izmantot idejas savā darbā.” Nataļja Matijenko

Pedagogu lietpratības pilnveidošana mācību procesa plānošanā

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Margrietiņa”



Atklātas nodarbība Rīgas pirmsskolā“Margrietiņa” 
 

Pirmsskolas pedagogi mācās 
 



PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 499,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Padziļināt pedagogu zināšanas un apgūt metodes, kas attīsta bērna sociāli emocionālās prasmes, kas ietver sevis, savu
emociju, domu un uzvedības apzināšanu, spēju saprast citus un veidot pozitīvas attiecības.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI 
Pedagogi padziļinājuši zināšanas bērnu sociāli emocionālās audzināšanas jomā un izstrādājuši 10 praktiskus paņēmienus un
metodes, kas palīdz bērnam labāk saprast, kā viņš jūtas un ko darīt, lai atbrīvotos no “sliktām” emocijām.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Projekta ietvaros  dalībnieki devās uz Siguldas “Sokrāta tautskolu”, lai pilnveidotu zināšanas par cilvēciskajām vērtībām - kā
mācīt vērtības, izprotot to visdziļāko būtību saistībā ar bērnu emocionālo audzināšanu.  Ieguvums bija ne tikai teorētiskas
zināšanas, bet arī praktiska iepazīšanās ar japāņu autores Satja Sai grāmatu “Izglītība cilvēciskajās vērtībās”. Grāmatā
aplūkojamie nodarbību plāni ir domāti darbam ar 4 - 7 gadus veciem bērniem, un ir vērtīgs materiāls skolotājiem, liekot
pamatu bērnu emocionālās inteliģences attīstībai.
Lai nostiprinātu un praksē pārbaudītu projekta ietvaros iegūtās jaunās zināšanas, tika organizētas atklātās nodarbības un
pilnveidoti jau iepriekš izveidotie “emociju stūrīši” ar lietām, kas palīdz bērnam līdzsvarot emocijas.
Tika organizētas atklātās nodarbības, piemēram, skolotāja Juta ar bērniem runāja par satraukuma sajūtu, kura līdzīga
“taureņiem, kas lido vēderā”. Šajā nodarbībā skolotāja ne tikai mācīja atpazīt šo emociju, bet arī rosināja bērnus veikt dažādus
elpošanas vingrinājumus, ar kuru palīdzību iespējams pārvarēt satraukumu. Tādā veidā bērni guva priekšstatu, kā var
iemācīties savas sajūtas kontrolēt.
Projekta laikā tika izgatavots metodisks materiāls -  bumba “emociju kontrole”, kas ir daudzfunkcionāla rotaļlieta, ar kuras
palīdzību bērns var veiksmīgi apgūt emociju pašregulācijas  procesu.

PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
“Piedzīvot dusmas un apzināt dusmas - tie ir divi dažādi stāvokļi.” (skolotāja Evija Ločmele)
Skolotāja Dace Ozola: “Emociju apzināšana nebūt nav tik pašsaprotama, kā sākotnēji varētu šķist. Bieži vien uz jautājumu: "Kā
tu jūties?"- neko vairāk par labi, normāli vai ne visai labi cilvēki diemžēl nespēj atbildēt. Taču, iespējams, vārds labi patiesībā
nozīmē iedvesmots, vārds normāli slēpj sevī garlaicību, bet ne visai labi – dusmas.”
Un vēl kāda būtiska projekta dalībnieku atziņa, ka veidot bērniem veselīgu pašapziņu un identitāti ir ļoti svarīgi, jo, piemēram,
ja cilvēks savu pašvērtējumu saista ar saviem sasniegumiem, tad neveiksmes gadījumā cilvēks var zaudēt ticību sev un sākt
apšaubīt savas spējas. Tādēļ pedagogiem un  vecākiem ir jāceļ bērna pašvērtība, nesaistot to ar viņa  panākumiem.

Vai spējam saprast savas emocijas, un kā to labāk iemācīt bērniem?

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”



Skolotāja Juta vada nodarbību par satraukuma sajūtu Pašgatavota bumba "Emociju kontrole"

Izvēlies un padomā, kas tev liek justies labāk?



PIEŠĶIRTAIS FINASĒJUMS: 310,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Apgūt praktiskas iemaņas grupu skolotājām ikdienas darbā, plānojot un organizējot mācību procesu jomu centros, atbalstot
katra bērna individuālo attīstību, balstītu uz zināšanu un prasmju novērtējuma rezultātiem.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI Skolotājas guva praktisku pieredzi par to, kā organizēt bērncentrētu mācību procesu,
kas ir šāda procesa galvenie uzdevumi un kam šādā mācību procesā ir noteikti jābūt. Ieguvām profesionāļu izstrādātas bērnu
vērtēšanas kartes gan skolotājām, gan vecākiem. Tika izstrādāta arī iestādes vērtēšanas kārtība, lai šis process iestādē
notiktu vienoti.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Galvenās mācību aktivitātes bija diskusija un praktiskas darbošanās par jauno programmu, Montesori mājas apmeklējums un
pieredzes apmaiņa trijās Siguldas pirmsskolas izglītības iestādēs, kā arī lekcijas par vērtēšanu.

PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
“Redzētais ļāva aptvert, cik dažādi un brīvi varam organizēt vadīto rotaļdarbību un bērnu brīvo rotaļdarbību. Darbību secība - 
 mana vai bērnu - nemaina rezultātu, uz kuru mēs tiecamies. Ka katrs bērns pie šī rezultāta var nonākt pa savādāku ceļu, ar
savādākām darbībām un galvenais - savā laikā.” (Kristīne Martinsone)
“Lekcijās uzzināju daudz jaunu lietu, sīkāk izpratu, kā bērni jāvērtē, kā jāveido sarunas ar vecākiem. Skolotājam ir jāpazīst
bērns, lai varētu viņu novērtēt, jāveic vērtēšana individuāli, lai pēc tam ar vecākiem varētu pārrunāt bērna prasmes.” 
(Laura Brūvele)

Bērncentrēts mācību process

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Zīļuks” un
Rīgas 255. pirmsskolas izglītības iestāde



 Vadītas lasīšanas darba process

 Viesošanās Monteossori mājā

 G. Kleinbergas lekcija

 Viesošanās Siguldas pirmsskolā



Skolotāji patstāvīgi un radoši organizē pedagoģisko procesu, pielietojot kompetenču pieeju pirmsskolas mācību satura
apguvē.
Pedagogi plāno savu darbību, iedziļinoties bērnu vajadzībās.
Skolotāji vērtē bērnu darbību un darba rezultātus, izmantojot formatīvo un summatīvo vērtēšanu.
Pirmsskolas skolotāji patstāvīgi veido jaunus mācību līdzekļus.
Skolotāji radoši izmanto pašizpausmes iespējas.
Pilnveidotās sadarbības prasmes sekmē kolektīva saliedētību un iestādes darbu.
Apgūtais sekmē personības tālāku izaugsmi.

PIEŠĶIRTAIS FINANSĒJUMS: 500,00 EUR

PROJEKTA MĒRĶIS 
Nodrošināt  pirmsskolas izglītības pedagogiem iespēju pilnveidot profesionālās zināšanas un prasmes ekspertu vadībā
kompetenču pieejas īstenošanā kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslas, tehnoloģiju mācību jomās un bērnu darbības,
sasniegumu vērtēšanā.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/IEGUVUMI

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES 
Māras Muižnieces Rīgas Mākslas skolas mākslas pedagogu un datorspeciālista vadībā notika trīs mācību bloki: 12 stundu
pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma "Bērna lietpratības attīstīšana darbā ar krāsām pirmsskolā", 10
stundu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma "Darbs un eksperimenti ar dažādiem materiāliem bērna
lietpratības un radošuma attīstībā" un 5 stundu tiešsaistes seminārs "Pirmsskolas pedagoga IT prasmju pilnveidošana mācību
materiālu izveidē".

Lai top! 

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS: Rīgas Ziedoņdārza pirmsskola

PROJEKTA LAIKĀ GŪTĀS ATZIŅAS
Jautrīte Glaudiņa: “Projekta pasākumi notika brīvā un radošā gaisotnē ar mākslinieku profesionālu atbalstu, kas iedvesmoja
patstāvīgai radošuma izpausmei pedagoģiskajā darbā un brīvbrīžos.”

Anda Dēliņa: “Projekta "Lai top" ietvaros patiešām tapa radoši un vērtīgi darbiņi – maskas un dekorācijas bērnu svētkiem un
dramatizācijām. Ieguvu arī praktiskus padomus mūzikas rotaļnodarbībām nepieciešamo atribūtu izgatavošanai, īstenojot
kompetenču pieeju mācību saturā. Liels paldies par iespēju piedalīties projektā, jo skolotājiem darbā ar bērniem nemitīgi ir
jāpapildina savas zināšanas dažādās jomās, lai būtu kompetenti un aizrautības pilni darba procesā.”



 Mana pilsēta vecākās grupas kolektīvais darbs

Masku parāde



2 0 2 0  
Izglītība
izaugsmei



“Veido nākotni,
 vai tā veidos tevi!”

(Gerds Leonhards)



RĪGAS IZGLĪTĪBAS UN 

INFORMATĪVI METODISKAIS 

CENTRS


