Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra kopsavilkums par
2013. gadā paveikto un 2014. gada uzdevumi
1. prioritāte. Atbalsta pasākumu nodrošināšana daudzpusīgas pedagogu
profesionālās pilnveides attīstībai un jaunu formu ieviešanai
1.1. Metodisko izstrādņu skates organizēšana Rīgas pedagogiem.
2012./2013. mācību gadā Rīgas izglītības iestāžu pedagogi piedalījās Pedagogu
metodisko izstrādņu skatē, kuras mērķis bija aktivizēt pedagogu radošo darbību un pieredzes
apmaiņu un popularizēt pedagogu metodisko darbu un labās prakses piemērus mācību un
audzināšanas darbā.
Pedagogu metodisko izstrādņu skatē varēja piedalīties ikviens Rīgas izglītības iestādes
pedagogs, izvēloties vienu no piedāvātajām metodisko izstrādņu tēmām:
 Pilsoniskā apziņa, valstiskā identitāte un patriotisms
 Veselība un cilvēkdrošība
 Finanšu pratība un uzņēmējspējas
Pedagogu metodisko izstrādņu skatē piedalījās 48 pedagogi, iesniedzot 40 stundu
metodiskos aprakstus, no tām 32 bija mācību stundas un 8 klases stundas.
Kopumā Rīgas Izglītības un informatīvā centra speciālisti apmeklēja 40 mācību vai
klases stundas un vērtēja stundu aprakstus. Šajā mācību gadā aktīvākie bija Rīgas
Anniņmuižas vidusskolas un Rīgas 33. vidusskolas skolotāji.
Pedagogu metodisko izstrādņu skates noslēgumā 2013. gada 25. aprīlī pedagogi tika
apbalvoti ar I, II un III pakāpes diplomiem, atzinības rakstiem, pateicībām un veicināšanas
balvām.
Izvērtējot pedagogu metodisko izstrādņu skates vērotās stundas un metodiskos
aprakstus, par lielākajiem ieguvumiem žūrijas komisija atzina:
o talantīgu pedagogu iepazīšanu;
o iespēju vērot mūsdienīgas kolēģu stundas;
o mērķtiecīgu un strukturētu stundu vadīšanu;
o dažādu prasmju attīstīšanu skolēnos;
o dažādu mācību resursu izmantošanu;
o skolēnu iesaistīšanu stundu vadīšanā;
o stundu metodisko aprakstu kvalitāti.
1.2. Atbalsts pedagoģisko pētījumu veikšanai izglītības iestādēs
Projekta „Pētījumi izglītības iestādē” mērķis bija sekmēt pedagogu pētniecisko
darbību un veicināt tās rezultātu ieviešanu izglītības procesā. Projekta noslēgumā 2013. gada
aprīlī 32 autori iesniedza 16 pētījumus no 15 skolām, kuru saturs bija orientēts uz:
 izglītības iestādes konkurētspējas veicināšanu,
 pedagogu profesionālās sadarbības efektivitāti,
 aktualitātēm mācību /audzināšanas darbā.

1.3.
E-vides un supervīzijas kā mācību formas aktualizēšana un ieviešana
pedagogu profesionālajā pilnveidē.
16 stundu programmu „Pedagogu profesionālās pilnveides supervīzijas” apguvuši 11
pedagogi.
12 stundu tālmācības programmu „Interneta resursi izglītībā” e-vidē apguvuši 44
pedagogi.
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1.4. Atbalsta pasākumi jaunajiem pedagogiem
Vasaras skolā jaunajiem Rīgas pedagogiem, kas notika Ķeguma novada Tomes
pagasta „Umuros”, piedalījās 21 pedagogs. Vasaras skolas mērķis bija pulcināt Rīgas
skolotājus, kuru darba stāžs ir no viena līdz pieciem gadiem, lai viņi iepazītu viens otru,
radītu domu biedru grupu, pēc tam dalītos ar idejām, pārspriestu problēmas. Nodarbībās
pedagogi izzināja izglītības problemātiku globalizācijas apstākļos, apguva skolēnu
sasniegumu vērtēšanas modeļa izveidošanu un pedagoga vērtību sistēmas veidošanu,
uzzināja, kā izveidot vislabākās attiecības ar skolēnu ģimenēm, mācījās izprast motivācijas
lomu mācību procesā, kādas ir izaugsmes iespējas skolas vidē, uzzināja, kā tikt galā ar stresu
un nepakļaut sevi profesionālās izdegšanas sindromam. Skolotāji praktiski apguva dialoga
metodes pielietojumu un iespējas sadarbības veicināšanai, kā arī apguva praktiskas spēles un
skolēnu personības izzināšanas metodes klases stundās.
6. decembrī notika izglītojošs 4 stundu seminārs jaunajiem pedagogiem. To
apmeklēja 11 pedagogi. Semināra laikā skolotāji dalījās pieredzē, kā vasaras skolā gūtās
zināšanas īstenotas praktiskajā darbībā un izglītojās par tēmu „Attiecību veidošana
kolektīvā”.
2. prioritāte „Atbalsts pedagogiem 21. gadsimta zināšanu, attieksmju un prasmju
apguvei un attīstīšanai skolēnos”
2.1.1. Profesionālās pilnveides organizēšana skolu kolektīviem, ievērojot prioritātes:
-starpdisciplinārā saikne;
- pilsoniskums un patriotiskā audzināšana;
- atbalsts skolu metodiskās tēmas īstenošanai.
Kopumā tika saņemti 26 skolu pieteikumi. Izvērtējot tos, atbalstu saņēma 20 skolas,
kurās notika profesionālās pilnveides kursi. 2 skolās tika organizēti semināri par tēmu, kas
būtiska skolai. Kursus pabeidza 530 pedagogi.
Kā redzams zīmējumā, visvairāk – 13 skolas – izvēlējās noklausīties kursus par
metodisko tēmu, kas skolai aktuāla, piemēram, IKT lietošana mācību procesā; Kā strādāt ar
skolēniem, kuriem novērojamas mācību grūtības; Kas ir efektīva mācību stunda; Skolēnu
zināšanu vērtēšana. 5 skolām būtiska likās starpdisciplinārās saiknes stiprināšana, piemēram,
Efektīva mācību procesa organizācija atbilstoši 21. gadsimta prasībām; Komunikācijas
māksla ar sevi un citiem; Apzinātās lasītprasmes attīstīšana un pilnveide 1.-9. klašu
skolēniem; Interaktīvās tāfeles izmantošana mācību procesā.
2 skolām aktuāla likās tēma par patriotisma un pilsoniskuma ieaudzināšanu skolēnos.
2.2.2. Metodisko pasākumu un kursu organizēšana pedagogiem, ievērojot
prioritātes:
Kopumā profesionālās pilnveides kursus beiguši 5023 pedagogi, organizētas 229
pedagogu grupas, no tiem 60 izglītības iestādēs 1058 pedagogi apguvuši prasmi strādāt ar
„Microsoft Office 2010”. Organizēti 249 metodiskie pasākumi 1182 h apjomā un tos
apmeklēja 4513 pedagogi Savukārt 4 kursu grupās savu profesionalitāti paaugstinājuši 35
kultūras un mākslas iestāžu darbinieki.
2.3. Konference „Pilsoniskums un patriotiskā audzināšana”
Šā gada 30. oktobrī J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā pulcējās ap 100 Rīgas pedagogu,
lai piedalītos Rīgas Izglītības un informatīvā centra organizētajā konferencē „Pilsoniskums
un patriotisms šodien”. Konferences mērķis bija aktualizēt to, kā klases audzinātājam runāt
skolās ar skolēniem par pilsoniskuma jautājumiem, kā veiksmīgāk organizēt aktivitātes, lai
sekmētu patriotisma jūtu attīstīšanu pret savu klasi, skolu, valsti utt.
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3. prioritāte „Atbalsts dabaszinību satura ieviešanai skolās”
2013. gada 1. pusgadā dabaszinātņu priekšmetu un matemātikas inovatīvās pieredzes
skolas Rīgas Valsts 3. ģimnāzija un Rīgas Zolitūdes ģimnāzija turpināja īstenot profesionālās
pilnveides modeli „skola strādā ar citām skolām”, kas noslēdzās 2013. gada maijā. Rezultātā
ik mēneša pasākumus apmeklēja 16 sadarbības skolu 94 pedagogi, gūstot pieredzi un radošas
idejas savam turpmākajam darbam.
Turpinot un paplašinot pilnveidot dabaszinātņu un matemātikas skolotāju zināšanas un
pieredzi, 2013. gadā tika īstenots profesionālās pilnveides modelis „eksperti sadarbībā ar
skolu strādā ar citām skolām”. Tika iesaistītas 4 bāzes skolas un 26 sadarbības skolu 126
pedagogi, kuri 2013. gadā apmeklēja 26 seminārus. Katrs seminārs sastāvēja no 4 atklāto
stundu ( matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija) vērošanas un to analīzes.
Lai pilnveidotu pedagogu IT prasmes, 22 inovatīvās pieredzes skolu dabaszinātnēs un
matemātikā pedagogi mācījās Promethean Academy mācību vides programmatūru
ActivInspire.
Skolēnu mācīšanās motivācijas veicināšanai 2013. gada vasaras skolā 81 pedagogi un 19
direktora vietnieki izglītības jomā piedalījās 12 stundu programmas darbnīcās, kurās tika
analizēts mācību process matemātikā/ bioloģijā/ fizikā/ ķīmijā, kas sekmē skolēnu
motivāciju: mācību uzdevuma došana, skolēnu iesaistīšana, skolēnu sadarbības organizēšana
un diferencēšanas iespējas mācību stundā. Direktora vietnieki apguva tēmas: atgriezeniskās
saites došana skolotājam rezultātu uzlabošanai un uz skolotāju sadarbību skolēnu vispārējo
prasmju attīstīšanā balstīts metodiskais darbs skolā.
4. prioritāte „Rīgas pilsētas mūžizglītības attīstības rīcības plāna īstenošana.”
2013. gadā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem piedāvātas 37 dažādas kursu programmas, kurās
kopumā piedalījušies 475 iedzīvotāji.
21 kursu grupas organizētas Rīgas pilsētas iedzīvotājiem ar viņu līdzfinansējumu par
dažādām tēmām, savukārt, piedaloties finansēšanas konkursā, no RD IKSD Integrācijas
nodaļas saņemts atbalsts 8 kursu programmu īstenošanai Rīgas iedzīvotājiem „Latviešu
valoda veiksmīgai saziņai”. 8 kursu programmas valsts valodas apguvē īstenotas Rīgas
iedzīvotājiem, saņemot finansiālu atbalstu Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) izsludinātajā
projektu konkursā.
2014. gads uzdevumi
1. Atbalsta pasākumu nodrošināšana daudzpusīgas pedagogu profesionālās pilnveides
attīstībai 21.gadsimta zināšanu, attieksmju un prasmju apguvei un attīstīšanai:
1.1. Veicināt pilsonisko un patriotisko audzināšanu skolā, organizējot aktivitātes, kas
sekmēs pilsoniskumu un patriotisma jūtu attīstīšanu pret savu ģimeni, klasi, skolu, pilsētu
un valsti.
1.2. Attīstīt pedagogu prasmes reflektēt par savu pedagoģisko darbību.
1.3. Veicināt pedagogu un skolu vadības izpratni par veselības un cilvēkdrošības
jautājumiem un atbildīgu attieksmi un rīcību ikdienas situācijās.
1.4. Pilnveidot pedagogu prasmes attīstīt izziņas procesu un radošumu „Rīga – 2014 –
Eiropas kultūras galvaspilsētas” kontekstā.
2. Rīgas pilsētas mūžizglītības attīstības rīcības plāna īstenošana.
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Pedagogu profesionālā pilnveides un pieaugušo neformālā izglītības
raksturojums 2013. gadā
2013.gada 2.jūlijā izdotie Ministru kabineta noteikumi Nr.363 „Noteikumi par
pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās
kvalifikācijas pilnveides kārtību” nosaka, ka pedagogs ir atbildīgs par savas profesionālās
kvalifikācijas pilnveidi, apgūstot A vai B programmas, kuru apjoms triju gadu laikā nav
mazāks par 36 stundām (kopsummā). Noteikumi nosaka, ka visas pedagogiem piedāvātās
programmas ir jāsaskaņo vietējā pašvaldībā. Līdz šo noteikumu stāšanās spēkā 2013. gadā
RIIMC IZM saskaņota 51 jauna pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides
programma, savukārt 2013. gadā pašvaldībā saskaņotas 24 RIIMC izveidotās programmas.

2013. gadā RIIMC īstenoja 269 kursu programmas, no tām 229 programmas adresētas
pedagogu auditorijai, 4 kursu programmas – kultūras un mākslas iestāžu darbiniekiem,
savukārt 36 dažādas kursu programmas adresētas pieaugušo neformālās izglītības attīstīšanai.
Kopumā 2013. gadā apliecības par kursa programmas apguvi saņēmuši 5568 kursu
absolventi.
Kursu piedāvājums regulāri (reizi mēnesī) tiek izsūtīts visām vispārizglītojošām,
mūzikas un mākslas skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm, arī privātajām, ar
elektroniskā pasta palīdzību. Kursu grafiks tiek ievietots RIIMC mājas lapā www.riimc.lv.
Uz kursiem pedagogi un iedzīvotāji piesakās tiešsaistē. Kursu noslēgumā tiek veikta kursu
dalībnieku aptaujāšana, lai noskaidrotu kursu lietderību. Anketēšana tiek veikta gan t.s.
papīra formātā, gan telefoniski, veicot izlases zvanus kursu dalībniekiem, gan elektroniski.
Kursu īstenošanā saņemts finansējums un tas izlietots šādi:
Finansētājs
Britu Padome Latvijā
Rīgas domes Finanšu departaments
Iedzīvotāju līdzfinansējums

Grupu
skaits
1
5
20

Kursantu skaits
22
72
229
4

223
1
1
8
1
8
1

RIIMC
Krāslavas Izglītības pārvalde
Microsoft Latvija
Sabiedrības integrācijas fonds
Saldus Izglītības pārvalde
IKSD Integrācijas nodaļa
Longman

4922
32
19
105
29
115
23

Absolventu skaits kursos pēc adresāta
vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāji
vizuālās mākslas skolotāji
visi pedagogi
sporta skolotāji
speciālo skolu skolotāji
sociālie pedagogi
skolu bibliotekāri
skolotāju palīgi pirmsskolā
sākumskolas skolotāji
Rīgas 49. vidusskola
Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola
pirmsskolas, sākumskolas skolotāji
pirmsskolas skolotāji
pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji,…
mūzikas skolotāji
mājturības un tehnoloģiju skolotāji
matemātikas skolotāji
latviešu valodas sklotāji
ķīmijas skolotāji
kultūras darbinieki
Krāslavas novada skolotāji
klašu audzinātāji
jaunie pedagogi
izglītības psihologi
informātikas, mājturības, viz.mākslas…
informātikas skolotāji
iedzīvotāji
fizikas un mākslas pedagogi
fizikas skolotāji
direktori, direktoru vietnieki
dabaszinību skolotāji
dabaszinātņu un matemātikas skolotāji
BJC vadītāju vietnieki
bioloģijas skolotāji
angļu valodas skolotāji
1.-6. klašu skolotāji
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1
48
2206
69
27

45
21
144
277
47
25
58
1105
163
15
23
27
14
30
61
32
32
21
37
12
24
449
12
19
146
156
92
31
19
22
47

2
111
2
1
4
1
5
15
1
1
2
40
9
1
1
1
1
2
4

dalībnieku skaits
kursu skaits
1

2
1
2
1
2
36
1
1
7
4
1
1
1
1
2

86% 88% 90% 92% 94% 96% 98% 100%

Zīmējums. Absolventu skaits kursos pēc adresāta
2013. gadā kursi piedāvāti gan dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, gan izglītības
iestāžu vadītājiem skolās un pirmsskolās, klašu audzinātājiem, skolu bibliotekāriem u.c.
Kursos, kur kā adresāts norādīts „visiem pedagogiem”, piedalījušies 2206 pedagogi, savukārt
1105 pirmsskolas skolotājiem piedāvātas tieši viņiem adresētas kursu programmas.
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111 kursu programmas adresētas visiem pedagogiem, 39 kursu programmas –
pirmsskolas skolotājiem, 36 kursu programmas adresētas Rīgas iedzīvotājiem neformālās
izglītības attīstīšanai, 15 kursu programmas adresētas sākumskolas skolotājiem.

Zīmējums. Kursu absolventu skaits pa rajoniem/priekšpilsētām u.c. principiem
Lai arī rajonu/priekšpilsētu sadalījums vairs nav aktuāls, šajā zīmējumā uzskatāmi redzams,
kā veidojas kopīgais kursu absolventu skaits.
2013. gadā RIIMC piedāvāja pedagogiem iesaistīties arī mazās formas profesionālās
pilnveides pasākumos (semināri, meistarklases, atklātās stundas utt.). Kopā tika organizēti 282
metodiskie pasākumi 1182 h apjomā un tos apmeklēja 4852 pedagogi.
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Pārskats par prioritārajiem virzieniem un to izpildi
1. Atbalsta pasākumu nodrošināšana daudzpusīgas pedagogu profesionālās

pilnveides attīstībai un jaunu formu ieviešanai
Metodisko izstrādņu skates organizēšana Rīgas pedagogiem
2012./2013. mācību gadā Rīgas izglītības iestāžu pedagogi piedalījās Pedagogu
metodisko izstrādņu skatē, kuras mērķis bija aktivizēt pedagogu radošo darbību un pieredzes
apmaiņu un popularizēt pedagogu metodisko darbu un labās prakses piemērus mācību un
audzināšanas darbā.
Pedagogu metodisko izstrādņu skatē varēja piedalīties ikviens Rīgas izglītības iestādes
pedagogs, izvēloties vienu no piedāvātajām metodisko izstrādņu tēmām:

1.1.

Pedagogu metodisko izstrādņu skatē piedalījās 48 pedagogi, iesniedzot 40 stundu
metodiskos aprakstus, no tām 32 bija mācību stundas un 8 klases stundas.
Kopumā Rīgas Izglītības un informatīvā centra speciālisti apmeklēja 40 mācību vai
klases stundas un vērtēja stundu aprakstus. Šajā mācību gadā aktīvākie bija Rīgas
Anniņmuižas vidusskolas un Rīgas 33. vidusskolas skolotāji. Diagrammā atspoguļots
pedagogu iesniegto stundu metodisko aprakstu skaits no dažādām izglītības iestādēm:
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Pedagogu metodisko izstrādņu skates noslēgumā 2013. gada 25. aprīlī pedagogi tika
apbalvoti ar I, II un III pakāpes diplomiem, atzinībām, pateicībām un veicināšanas balvām.
Izvērtējot pedagogu metodisko izstrādņu skates vērotās stundas un metodiskos
aprakstus, par lielākajiem ieguvumiem žūrijas komisija atzina:
o talantīgu pedagogu iepazīšanu;
o iespēju vērot mūsdienīgas kolēģu stundas;
o mērķtiecīgu un strukturētu stundu vadīšanu;
o dažādu prasmju attīstīšanu skolēnos;
o dažādu mācību resursu izmantošanu;
o skolēnu iesaistīšanu stundu vadīšanā;
o stundu metodisko aprakstu kvalitāti.
Lai pilnveidotu pedagogu turpmāko radošo darbību, žūrijas komisija ieteica:
o stundas saturu plānot atbilstoši metodisko izstrādņu skates tēmai;
o izvirzīt reāli sasniedzamu stundas mērķi;
o stundas saturu veidot atbilstoši skolēnu vecumam;
o mācību darbā iesaistīt visus skolēnus;
o mērķtiecīgi izmantot mācību resursus;
o vadot stundu pārī, pedagogu darbu demonstrēt līdzvērtīgi;
o vērtēt mācību sasniegumus;
o veicināt skolēnu savstarpējo vērtēšanu.
1.2.

Atbalsts pedagoģisko pētījumu veikšanai izglītības iestādēs.

Lai sekmētu pedagogu pētniecisko darbību un veicinātu tās rezultātu ieviešanu
izglītības procesā, jau otro mācību gadu tika aicināti Rīgas izglītības iestāžu pedagogi
piedalīties projektā „Pētniecība izglītības iestādē”. Salīdzinot ar 2012. gadu aktivitāte dalībai
projektā bija daudz mazāka. Tika izstrādāti 16 pētījumi
( 2012.g. bija 23 pētījumi).
Izanalizējot iepriekšējā gada projekta stiprās un vājās puses, 2013. g. projektam „Pētniecība
izglītības iestādē” tika mainīta pētniecības forma un lektori, katrs pētījuma veicējs saņēma
individuālas konsultācijas, rezultātā uzlabojās pētījumu kvalitāte, skolotājiem bija iespēja
iemācīties strādāt komandā. Tomēr 2013.g. ir mazinājusies interese par pētījumiem, kas
varētu būt saistīts ar skolotāju motivācijas trūkumu pabeigt pētījumu vai tādēļ, ka vienlaicīgi
sakrita divi projekti. Vēl joprojām pedagogiem trūkst prezentācijas prasmes, gadu no gada
daļēji atkārtojas vieni un tie paši pedagogi, jo nav nodrošināti apstākļi konkurētspējas
radīšanai un netiek piedāvāta tālāka pedagogu izaugsme. Lai ieinteresētu pedagogus
piedalīties pētniecisko darbu projektos, ir jāmaina projektu publicitātes iespējas. Par
nozīmīgākajiem un aktuālākajiem darbiem ir nepieciešams izvērst plašāku diskusiju,
kvalitatīvākos darbus ieteikt publicēšanai kādā pedagogu žurnālā.
Organizējot projektu „Pētniecība izglītības iestādē” jau otro gadu, pārliecinājāmies,
ka pedagogi labprāt veic pētniecisko darbību izglītībā un popularizē tēmas aktualitāti un
savu pētījuma rezultātus. Tā ir lieliska iespēja Rīgas izglītības iestāžu pedagogiem
ieklausīties savu kolēģu pieredzē un iedrošināt arī pārējos kolēģus iesaistīties turpmāk šāda
veida projektos.
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2013./2014. mācību gada plānotais projekts par pedagoģisko pētījumu veikšanu tika atcelts,
lai pilnveidotu tā kvalitāti.

1.3.

E-vides un supervīzijas kā mācību formas aktualizēšana un ieviešana pedagogu
profesionālajā pilnveidē.

Nr.p.k. Rezultatīvie rādītāji
1.
Kursi „Pedagogu
profesionālās
pilnveides
supervīzijas”
2.
Kursi „Interneta
sadarbības rīki
mācību procesam”
3.
Kursi „Interneta
resursi izglītībā” evidē


Mērķgrupa
Visi pedagogi

Pasākumu skaits Dalībnieku skaits
1
11

Visi pedagogi

2

42

Visi pedagogi

2

43

Kopā 5

96

Tālmācības kursu programmas „Interneta resursi izglītībā” un „Interneta sadarbības
rīki mācību procesam” tika īstenotas pirmo reizi, izmantojot jaunu kursu formu. Kursu
lektori Gatis Šeršņevs no Auces Pieaugušo izglītības centra un Frids Sarcevičs no Auces
vidusskolas ir pieredzējuši informātikas speciālisti, kuri jau vairākus gadus piedalās arī
Latvijas sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcijās (LatSTE), kā arī ir sociālā tīkla „Nākotnes
skola” aktīvisti.
Kursi novērtēti pozitīvi, īpaši tāpēc, ka dalībniekiem bija iespēja piedalīties nodarbībās
katram esot sev ērtā vietā. Tāpat pozitīvi vērtējams tas, ka, ja dalībnieks nevarēja
noteiktajā laikā pieslēgties virtuālajai klasei, pēc nodarbības bija iespēja noskatīties
ierakstu un iegūt izdales materiālus. Atsauksmēs dalībnieki uzsver, ka tālmācības
9

programmas ir ļoti aktuālas, mūsdienīgas un noderīgas, vienīgi jārēķinās ar tehniskām
problēmām tiešsaistē.
1.4 . Atbalsta pasākumi jaunajiem pedagogiem.

Vasaras skolā jaunajiem Rīgas pedagogiem, kas notika Ķeguma novada Tomes pagasta
„Umuros”, piedalījās 21 pedagogs. Vasaras skolas mērķis bija pulcināt Rīgas skolotājus,
kuru darba stāžs ir
no viena līdz
pieciem gadiem,
lai viņi iepazītu
viens otru, radītu
domubiedru
grupu, pēc tam
dalītos ar idejām,
pārspriestu
problēmas.
Nodarbībās
pedagogi izzināja
izglītības
problemātiku
globalizācijas
apstākļos, apguva skolēnu sasniegumu vērtēšanas modeļa izveidošanu un pedagoga
vērtību sistēmas veidošanu, uzzināja, kā izveidot vislabākās attiecības ar skolēnu
ģimenēm, mācījās izprast motivācijas lomu mācību procesā, kādas ir izaugsmes iespējas
skolas vidē, uzzināja, kā tikt galā ar stresu un nepakļaut sevi profesionālās izdegšanas
sindromam. Skolotāji praktiski apguva dialoga metodes pielietojumu un iespējas
sadarbības veicināšanai, kā arī apguva praktiskas spēles un skolēnu personības
izzināšanas metodes klases stundās.
Savukārt rudenī jaunajiem
pedagogiem notika arī izglītojošs 4
stundu seminārs. To apmeklēja 11
pedagogi. Semināra laikā skolotāji
dalījās pieredzē, kā vasaras skolā
gūtās zināšanas īstenotas praktiskajā
darbībā un izglītojās par tēmu
„Attiecību veidošana kolektīvā”.

1.5.

Sākumskolas angļu valodas zināšanu pilnveides teorētiski-praktisko semināru

cikls.
80 h programma sadarbībā ar Britu Padomi tika iesākts 2012. gada rudenī un turpinājās
līdz 2013. gada maijam. Programmas mērķis bija pilnveidot sākumskolas angļu valodas
skolotāju zināšanas un mācību procesa vadīšanas metodiku, izprast, kā dažādi mācīšanas stili
ietekmē skolēnu zināšanas, kā iemācīt mācīties, ko un kā mācīt angļu valodu sākumskolā.
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Pedagogiem bija iespēja uzlabot angļu valodas zināšanas, komunicēt savā starpā angļu
valodā, vērot un analizēt savu kolēģu vadītās stundas. Diemžēl dažiem pedagogiem
sagādāja grūtības darbs e-vidē, tādēļ no plānotajiem 30 pedagogiem kursus beidza 26
pedagogi.
2. Atbalsts pedagogiem 21. gadsimta zināšanu, attieksmju un prasmju apguvei un

attīstīšanai skolēnos
2.1. Profesionālās pilnveides organizēšana skolu kolektīviem, ievērojot šādas
prioritātes:
 Starpdisciplinārā saikne
 Pilsoniskums un patriotiskā audzināšana
 Atbalsts skolu metodiskās tēmas īstenošanai
Nr.p.k.
1.

2.

3

4

5

6

7

Rezultatīvie rādītāji
(kursu programmas)
Pilsoniskums un
patriotiskā
audzināšana
Programmas "Hot
potatoes"
pelietošanas iespējas
sākumskolā
Interaktīvās tāfeles
programmatūras
ActivInspire
Personal
izmantošanas
iespējas mācību
procesā
Interaktīvās tāfeles
izmantošana mācību
procesā
Dialoga metodes
pielietošanas
iespējas efektīvas
sadarbības
veidošanā ar
skolēniem un
vecākiem mācību un
audzināšanas darbā
Skolēnu zināšanu
vērtēšana.
Pašnovērtējums
Pedagoga atbalsts
bērniem ar
mācīšanās
traucējumiem

Skola

Prioritāte

Dalībnieku
skaits
20

Rīgas 54.
vidusskola

pilsoniskums un
patriotiskā audzināšana

84. vidusskola

mācīšanās un
inovācijas

15

Rīgas Igauņu
pamatskola

mācīšanās un
inovācijas

16

Rīgas 14. vakara
(maiņu)
vidusskola
Rīgas Purvciema
vidusskola

mācīšanās un
inovācijas

21

starpdiciplinārā saikne

36

Pārdaugavas
pamatskola

starpdiciplinārā saikne

40

Rīgas Avotu
pamatskola

starpdiciplinārā saikne

26

11

8

9

10
11

12

13

14

15
16
17

18

vispārizglītojošā
skolā
Skolēnu
motivēšanas un
disciplinēšanas
stratēģijas labvēlīgas
mācību vides
veicināšanai
Pedagoga atbalsts
bērniem ar
mācīšanās
traucējumiem
vispārizglītojošā
skolā
Pilsoniskums un
patriotisms
Individuālais
izglītības
programmas plāns,
tā izstrāde un
īstenošana skolā
Individuālais
izglītības
programmas plāns,
tā izstrāde un
īstenošana skolā
Interaktīvās tāfeles
SmartBoard
programmatūras
pielietojums mācību
stundās un mācību
matariālu
sagatavošana
Pedagoga atbalsts
bērniem ar
mācīšanās
traucējumiem
vispārizglītojošā
skolā
Mācību stundas
efektivitāte
Mācību stundas
efektivitāte
Apzinātas
lasītprasmes apguve
un pilnveide 1.-9.
klašu skolēniem
Mācību stundas

Sanatorijas
vides pratība
internātpamatskola

36

Mežciema
pamatskola

starpdiciplinārā saikne

29

Rīgas valsts 3.
ģimnāzija
Valdorfskola

pilsoniskums un
patriotiskā audzināšana
starpdiciplinārā saikne

29

Rīgas 69.
vidusskola

starpdiciplinārā saikne

25

Ezerkrastu
pamatskola

mācīšanās un
inovācijas

20

Rīgas 34.
vidusskola

starpdiciplinārā saikne

24

Rīgas 22.
vidusskola
Zolitūdes
ģimnāzija
RCHV

starpdiciplinārā saikne

27

starpdiciplinārā saikne

28

starpdiciplinārā saikne

24

Rīgas 18. vakara

starpdiciplinārā saikne

27

33

12

efektivitāte
19

20

(maiņu)
vidusskola
Rīgas 80.
vidusskola

Interneta un
multimediju jauno
tehnoloģiju
pielietojums
mūsdienīgas stundas
kvalitātei
Mācību disciplīna
Rīgas J. Poruka
un tās veidošanās
vidusskola
nosacījumi
Kopā

mācīšanās un
inovācijas

32

mācīšanās un
inovācijas

28

20

536

Kopumā tika saņemti 26 pieteikumi. Izvērtējot tos, atbalstu saņēma 20 skolas, kurās
notika profesionālās pilnveides kursi. 2 skolās tika organizēti semināri par tēmu, kas būtiska
skolai. Kursus pabeidza 536 pedagogi.

Kā redzams zīmējumā, visvairāk – 13 skolas – izvēlējās noklausīties kursus par
metodisko tēmu, kas skolai aktuāla, piemēram, IKT lietošana mācību procesā; Kā strādāt
ar skolēniem, kuriem novērojamas mācību grūtības; Kas ir efektīva mācību stunda;
Skolēnu zināšanu vērtēšana. 5 skolām būtiska likās starpdisciplinārās saiknes
stiprināšana, piemēram, Efektīva mācību procesa organizācija atbilstoši 21. gadsimta
prasībām; Komunikācijas māksla ar sevi un citiem; Apzinātās lasītprasmes attīstīšana un
pilnveide 1.-9. klašu skolēniem; Interaktīvās tāfeles izmantošana mācību procesā.
Divām skolām aktuāla likās tēma par patriotisma un pilsoniskuma ieaudzināšanu
skolēnos.
2.2. Metodisko pasākumu un kursu organizēšana pedagogiem, ievērojot šādas
prioritātes:
 Pilsoniskums un patriotiskā audzināšana
 Vides pratība
 Starpdisciplinārā saikne
 Uzņēmējspējas un karjera
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Mācīšanās un inovācijas
2.2.1. Metodisko pasākumu organizēšana atbilstoši prioritārajiem virzieniem



Pilsoniskums un patriotiskā audzināšana

N.p.k. Rezultatīvie rādītāji
1.

Semināri
Multilingvālo elementu
izmantošanas iespējas latviešu
valodas un literatūras stundās
Mediācija efektīvai konfliktu
risināšanai skolās
Latvijas valsts simbolu lietošana
izglītības iestādē
Patriotiskās audzināšanas iespējas,
izmantojot skolas muzeja resursus,
klases stundās
Tradicionālas kultūras integrēta
apguve dažādos mācību
priekšmetos sākumskolā
Kopā



Mērķgrupa

direktoru
vietnieki
izglītības
jomā
visi
pedagogi
direktoru
vietnieki
audzināšanas
darbā
lat2

visi
pedagogi

5
1

Dalībnieku
skaits
69
12

1

12

1

27

1

8

1

10

5

69

Skaits

Vides pratība

N.p.k. Rezultatīvie rādītāji
1.



Semināri
Grupu darbs bioloģijas stundās,
ievērojot skolēnu intereses temata
"Sēnes" apguvei
Ieskats mūsdienu kultūrau
ģeogrāfijā
Kopā

Mērķgrupa Skaits
bioloģijas
skolotāji
ģeogrāfijas
skolotāji

2
1

Dalībnieku
skaits
35
20

1

15

2

35

Starpdisciplinārā saikne

N.p.k. Rezultatīvie rādītāji
1.

Semināri
Radošā darbnīca kā metode, lai
attīstītu skolēnu rakstu valodu

Mērķgrupa

krievu
valodas
(svešvalodas)

Skaits
18
1

Dalībnieku
skaits
392
12

14

Mākslas jomas priekšmetu satura
integrēta apguve literatūras stundās
Mākslas jomas mācību priekšmetu
satura integrācijas un
sākumskolēnu emocionālās
attīstības mijsakarības
Mājturības un tehnoloģiju, fizikas
mācību priekšmetu integrēta
apguve pamatskolā
IT instrumentu soma skolotājiem
Learninga Suite
Mūsdienu tehnoloģiju izmantošana
krievu valodas (svešvalodu)
mācīšana
Par vēsturi caur mākslu

Triptihs literatūrā, vizuālajā
mākslā un mūzikā
Lietvārdi. Fizikālās un ķīmiskās
pārvērtības
Kurzemes skolu pieredze mācību
procesa īstenošanā mājturībā un
tehnoloģijās
E-vides ceļvedis krievu valodas
skolotājiem

Ukraiņu tautas tradīcijas

Kooperatīvā mācīšanās un
mācīšanas metodes
Pieskāriens vizuālajā mākslā
Informācijas tehnoloģiju
integrēšana XX gs. literatūras

skolotāji
lat2

1

8

sākumskolas
skolotāji

1

23

mājturības un
tehnoloģiju
skolotāji
visi pedagogi

1

14

1

18

krievu
valodas
(svešvalodas)
skolotāji
vēstures,
kulturoloģijas
un mākslas
pedagogi
latviešu
valodas un
literatūras
skolotāji
latviešu
valodas un
literatūras
skolotāji
mājturības un
tehnoloģiju
skolotāji
krievu
valodas
(svešvalodas)
un literatūras
skolotāji
krievu
valodas
(svešvalodas)
un literatūras
skolotāji
angļu valodas
skolotāji
vizuālās
mākslas
skolotāju
lat2

1

20

1

17

1

9

1

38

1

38

1

11

1

86

1

11

1

22

1

15
15

mācīšanas metodikā
Muzikāli poētiskā pēcpusdiena O.
Vācietim 80 "Katram sava dzīves
dzija. Katrai dzijai savs mērs"
Muzikāli poētiskā pēcpusdiena O.
Vācietim 80 "Katram sava dzīves
dzija. Katrai dzijai savs mērs"
Radošā darbnīca kā metode, lai
attīstītu skolēnu rakstu valodu

2.

3.

4.

Meistarklases
Interaktīvo mācību materiālu
izmantošana stundās

latviešu
valodas un
literatūras
skolotāji
krievu
valodas un
literatūras
skolotāji
krievu
valodas
(svešvalodas)
skolotāji

1

12

1

26

1

12

1
1

12
12

4
1

56
11

matemātikas
skolotāji

1

10

filologi

1

28

matemātikas
skolotāji

1

7

1
1

23
23

24

483

kulturoloģijas
un filozofijas
skolotāji

Atklātās stundas
Matemātiskās funkcijas un
romantisms Bairona poēmā
"Korsārs" 10. klasē
Matemātiskās funkcijas un
romantisms Bairona poēmā
"Korsārs" 10. klasē
Atklātās stundas krievu literatūrā
un matemātikā 11. klasē "Zelta
šķēluma" likums A. Puškina darbā
"Pīķa dāma"
Atklātās stundas krievu literatūrā
un matemātikā 11. klasē "Zelta
šķēluma" likums A. Puškina darbā
"Pīķa dāma"
Radošā darbnīca
Drāmas elementi mācību stundā

literatūras
skolotāji

angļu valodas
skolotāji

Kopā


Uzņēmējspējas un karjera

N.p.k. Rezultatīvie rādītāji
1.

Mērķgrupa

Semināri
Interneta iespējas
visi pedagogi
mūsdienīgam mācību
procesam
Twiter- mācību procesa
visi pedagogi
dažādošanai
"Google drive" palīgs mācību visi pedagogi

14
1

Dalībnieku
skaits
227
17

1

12

1

19

Skaits

16

procesa dažādošanai un
skolas publisko dokumentu
administrēšanai
Datorprogrammas Microsoft
PowerPoint izmantošana
mācību stundās
Tiešsaistes rīki sevis
pilnveidei un atraktīvam
darbam ar klasi
Skolēnu
uzņēmējkompetences
attīstības iespējas
vispārizglītošajos mācību
priekšmetos
Skolotāja loma skolēnu
karjeras izvēlē un virzīšanā
Iespējas karjeras izglītības
integrēšanai mācību
priekšmetu stundās

2.



Skolēnu karjeras prasmju
attīstīšana un pilnveidošana
Interneta iespējas
mūsdienīgam mācību
procesam
Finanšu prasmju attīstīšana
mājturības un tehnoloģiju
stundās
Atbalsts skolēniem karjeras
vadības kompetences
veidošanā
Meistarklases
Interaktīvo mācību materiālu
izmantošana stundās
Karjeras attīstības atbalsts
skolēniem. ASV pieredze
Biznesa angļu valoda
vidusskolā
Kopā

1

25

visi pedagogi

1

13

direktoru
vietnieki
izglītības jomā

2

20

visi pedagogi

1

6

visi
pedagogi,
direktoru
vietnieki
izglītības jomā
karjeras izglītības
koordinatori
visi pedagogi

2

60

1

8

1

17

mājturības un
tehnoloģiju
skolotāji
visi pedagogi

1

20

1

10

3
1

34
12

1

5

1

17

17

263

kulturoloģijas un
mākslas pedagogi
karjeras izglītības
koordinatori
angļu valodas
skolotāji

Mācīšanās un inovācijas

N.p.k. Rezultatīvie rādītāji
1.

visi pedagogi

Semināri
Digitālais mācību materiālslabā prakse un materiāla
izveide mācību stundai, tā

Mērķgrupa

visi pedagogi

Skaits
113
1

Dalībnieku
skaits
2274
13

17

publicēšana Wikispaces
vietnē
Metodiskie ieteikumi
pētniecisko laboratorijas
darbu izstrādē ķīmijā
Metodiskie ieteikumi
pētniecisko laboratorijas
darbu izstrādē fizikā
Vasaras skola "Kā sekmēt
skolēnu mācīšanās
motivāciju matemātikā"
Vasaras skola "Kā sekmēt
skolēnu mācīšanās
motivāciju bioloģijā"
Vasaras skola "Kā sekmēt
skolēnu mācīšanās
motivāciju ķīmijā"
Kombinatorikas un
varbūtības teorijas uzdevumu
risināšana 7. klasē
Pētnieciskie uzdevumi
matemātikā 7.-9. klasē
Valsts pārbaudes darbu
rezultāti un mācību
priekšmeta aktualitātes
Mācību stundas vērošana un
analīze Rīgas 46. vidusskolā
Mācību stundas efektivitātepārmaiņu ieviešanas atslēga
Mācību procesa
organizēšanas pieredze
mūzikā Rēzeknes 5.
vidusskolā
Fizisko īpašību attīstīšana
sākumskolā
Izklājlapu lietotnes (Excel)
izmantošana sporta stundās
Mediācija efektīvai konfliktu
risināšanai skolās

ķīmijas skolotāji

2

fizikas skolotāji

2

36

37
matemātikas
skolotāji

2

45

bioloģijas
skolotāji

2

38

ķīmijas skolotāji

2

32

matemātikas
skolotāji

1

21

matemātikas
skolotāji
matemātikas
skolotāji

1

18

5

81

visi pedagogi

1

31

direktoru
vietnieki
mūzikas skolotāji

1

19

1

20

sporta skolotāji

1

17

sporta skolotāji

2

27

direktoru
vietnieki
izglītības jomā
Globālā izglītība skolu praksē direktoru
vietnieki
izglītības jomā
Attiecību veidošana darba
jaunie pedagogi
kolektīvā
Attīstošais dialogs
direktoru
vietnieki
izglītības jomā

1

12

1

20

1

6

1

19

18

Uzdevumi ekonomikā. Valsts
pārbaudes darbi
Radošā darbnīca kā metode,
lai attīstītu skolēnu rakstu
valodu
Informatīvi metodiskais
seminārs
Lakati rāmjos

Stresa menedžments un
relaksācijas tehnika
Video izmantošana angļu
valodas stundās
Mākslas jomas priekšmetu
satura integrēta apguve
literatūras stundās
Mākslas jomas mācību
priekšmetu satura integrācijas
un sākumskolēnu
emocionālās attīstības
mijsakarības
Inovatīvi risinājumi aušanā ar
pērlītēm
Mājturības un tehnoloģiju,
fizikas mācību priekšmetu
integrēta apguve pamatskolā
Mondriāns - abstrakcijas
principi plaknē un mūsdienu
dzīvē
Multilingvālo elementu
izmantošanas iespējas
latviešu valodas un literatūras
stundās
Skolēnu zinātniski
pētnieciskā darba kvalitatīva
recenzēšana
Inovatīvi risinājumi
literatūras kā mācību stundas
pilnveidē, apgūstot krievu
autoru daiļradi
Reggio Emilia pieeja agrīnajā
izglītībā
Projekta "Pētījumi izglītības
iestādē" darbu izstrādes

ekonomikas
skolotāji
krievu valodas
(svešvalodas)
skolotāji
kulturoloģijas un
filozofijas
skolotāji
mājturības un
tekstila
tehnoloģiju
skolotāji
visi pedagogi

1

20

1

26

1

31

1

17

1

21

angļu valodas
skolotāji
lat2 skolotāji

1

28

1

12

sākumskolas
skolotāji

1

8

mājturības un
tehnoloģiju
skolotāji
mājturības un
tehnoloģiju
skolotāji
vizuālās mākslas
skolotāju

1

17

1

23

1

19

lat2

1

12

visi pedagogi

1

31

latviešu valodas
un literatūras
skolotāji

1

9

pii vadītāji

1

31

visi pedagogi

1

8
19

vadīšana
Inovatīvi risinājumi aušanā ar mājturības un
pērlītēm
tekstila
tehnoloģiju
skolotāji
Metodiskie ieteikumi
ķīmijas skolotāji
pētniecisko laboratorijas
darbu izstrādē ķīmijā
Metodiskie ieteikumi
ķīmijas skolotāji
pētniecisko laboratorijas
darbu izstrādē ķīmijā
IT instrumentu soma
visi pedagogi
skolotājiem Learninga Suite
Eksperimenti ar cietinātu
mājturības un
audumu
tehnoloģiju
skolotāji
Metodiskie ieteikumi
fizikas skolotāji
pētniecisko laboratorijas
darbu izstrādē fizikā
Lai sapratu citus, iepazīsti
visi pedagogi
sevi. Savas personības
izzināšanas metodika
Daudzveidīgā jautāšana
latviešu valodas
latviešu literatūras stundās
un literatūras
pamatskolā
skolotāji
Metodes un paņēmieni darbā krievu valodas
ar mācību līdzekli Zdrastvuj
(svešvalodas)
6.,7. klasēm
skolotāji
Triptihs literatūrā, vizuālajā
latviešu valodas
mākslā un mūzikā
un literatūras
skolotāji
Aktualitātes izglītības saturā krievu valodas
un valsts pārbaudes darbos
(dzimtās) un
krievu valodā
literatūras
skolotāji
Aktualitātes un pedagogu
latviešu valodas
radošā darbība
un literatūras
skolotāji
Inovatīvi risinājumi skolēnu
visi pedagogi
lasītprasmes attīstīšanai
mājturības un
tehnoloģiju
Sausā būve, pamatelementi
skolotāji
Latvijas valsts simbolu
visi pedagogi
lietošana izglītības iestādē
Lietvārdi. Fizikālās un
latviešu valodas
ķīmiskās pārvērtības
un literatūras
skolotāji

1

9

1

18

1

18

1

14

1

17

1

22

1

25

1

33

1

18

1

17

1

45

1

50

1

35

1

1

16
27

1

9

20

Valodas pastāvīgums un
mainīgums
Aktualitātes un pedagogu
radošā darbība
R. Ezeras romāns "Aka"
interpretācija literatūras un
latviešu valodas stundās
Kāpēc skolotājam ir
nepieciešams pedagoģiskais
optimisms
Pērlīšu pīšanas un izšūšanas
tehnikas
Kurzemes skolu pieredze
mācību procesa īstenošanā
mājturībā un tehnoloģijās
Apkakles transformācija no
apģērba detaļas par suverēnu
aksesuāru
Audzināšanas darba
organizēšana Ziemeļvalstu
ģimnāzijā
Inovatīvi risinājumi
sadarbības attīstīšanai klases
stundās
Patriotiskās audzināšanas
iespējas, izmantojot skolas
muzeja resursus, klases
stundās
Eksperimenti ar cietinātu
udumu
E-vides ceļvedis krievu
valodas skolotājiem

latviešu valodas
un literatūras
skolotāji
latviešu valodas
un literatūras
skolotāji
latviešu valodas
un literatūras
skolotāji
direktoru
vietnieki
audzināšanas
darbā
mājturības un
tehnoloģiju
skolotāji
mājturības un
tehnoloģiju
skolotāji
mājturības un
tehnoloģiju
skolotāji
direktoru
vietnieki
audzināšanas
darbā
direktoru
vietnieki
audzināšanas
darbā
direktoru
vietnieki
audzināšanas
darbā
mājturības un
tehnoloģiju
skolotāji
krievu valodas
(svešvalodas) un
literatūras
skolotāji
literatūras
skolotāji

Inovatīvi risinājumi
literatūras kā mācību stundas
pilnveidē, apgūstot krievu
autoru daiļradi pasaules
literatūras kontekstā 12. klasē
Ukraiņu tautas tradīcijas
krievu valodas
(svešvalodas) un

1

9

1

43

1

18

1

9

1

20

1

38

1

10

1

8

1

8

1

8

1

15

1

38

1

8

1

11
21

Individuālā izglītības plāna
izstrāde izglītojamiem ar
speciālās izglītības
vajadzībām
Morālo vērtību jautājumi
klases audzināšanās stundā
Papīra plastika
Metodiski ieteikumi fizikas
pētniecisko darbu izstrādē
Radošā darbnīca "Sadarbība
klasē"
Etnogrāfija sākumskolai.
Mūsu vērtības-koks
Radošs process latviešu
valodas stundā- smags darbs
vai prieka noslēpums
Angļu valodas mācīšana ar
dažādu valodas prasmes
līmeni
Eksāmena rakstīšanas daļas
analīze
Papīra plastika
Skolotāja pašmotivācijas
modelis
Grupu darbs bioloģijas
stundās, ievērojot skolēnu
intereses temata "Sēnes"
apguvei
Bioloģijas mācību stundas
vērošana un analīze Rīgas 25.
vidusskolā
Kā sagatavot skolēnus vācu
valodas 9. un 12. klases
eksāmenam
Kooperatīvā mācīšanās un
mācīšanas metodes
Tradicionālas kultūras
integrēta apguve dažādos
mācību priekšmetos
sākumskolā
Pieskāriens vizuālajā mākslā
Informācijas tehnoloģiju
integrēšana XX gs. literatūras

literatūras
skolotāji
visi pedagogi

1

28

klašu audzinātāji

1

23

vizuālās mākslas
skolotāju
fizikas skolotāji

1

13

1

15

klašu audzinātāji

1

22

sākumskolas
skolotāji
latviešu valodas
un literatūras
skolotāji
angļu valodas
skolotāji

1

9

1

29

1

28

angļu valodas
skolotāji
vizuālās mākslas
skolotāju
visi pedagogi

1

40

1

12

1

49

bioloģijas
skolotāji

1

20

bioloģijas
skolotāji

1

11

vācu valodas
skolotāji

1

21

angļu valodas
skolotāji
visi pedagogi

1

86

1

10

vizuālās mākslas
skolotāju
lat2

1

11

1

22
22

mācīšanas metodikā
Skolēnu mācību motivācijas
veicināšana krievu valodas
(svešvalodas) stundās
Prommethan academy
mācību vides programmatūra
Activeinspire
Prommethan acadamy
mācību vides programmatūra
Activeinspire
Prommethan acadamy
mācību vides programmatūra
Activeinspire
Muzikāli poētiskā
pēcpusdiena O. Vācietim 80
"Katram sava dzīves dzija.
Katrai dzijai savs mērs"
Informācijas tehnoloģiju
integrēšana XX gs. literatūras
mācīšanas metodikā
Informācijas tehnoloģiju
integrēšana XX gs. literatūras
mācīšanas metodikā
Ieskats mūsdienu kultūru
ģeogrāfijā
Ziemassvētku rotājumu
darināšana mājturības un
tehnoloģiju stundās 1.-6.
klasēs
Aktualitātes latviešu valodas
un literatūras mācību procesā
Radošas darbības attīstīšana
mājturības un tehnoloģiju
mācību procesā, gatavojot
skolēnus olimpiādei
Muzikāli poētiskā
pēcpusdiena O. Vācietim 80
"Katram sava dzīves dzija.
Katrai dzijai savs mērs"
Valodas kultūras jautājumi
Publiskā runa
Valoda un komunikācija
Patstāvīgo vārdšķiru apguve
pamatskolā
Aktualitātes latviešu valodas
un literatūras mācību procesā

krievu valodas
(svešvalodas) un
literatūras
skolotāji
dabaszinību
skolotāji

1

15

1

7

dabaszinību
skolotāji

1

9

dabaszinību
skolotāji

1

7

latviešu valodas
un literatūras
skolotāji

1

15

latviešu valodas
un literatūras
skolotāji
latviešu valodas
un literatūras
skolotāji
ģeogrāfijas
skolotāji
mājturības un
tehnoloģiju
skolotāji

1

24

1

21

1

15

1

14

latviešu valodas
un literatūras
skolotāji
mājturības un
tehnoloģiju
skolotāji

1

19

1

19

krievu valodas un
literatūras
skolotāji

1

12

visi pedagogi
visi pedagogi
visi pedagogi
lat2

1
1
1
1

20
5
10
19

lat2

1

22
23

Aktualitātes latviešu valodas
un literatūras mācību procesā
Aktualitātes latviešu valodas
un literatūras mācību procesā
Novitātes krievu literatūrā

2.

3.

Skolēnu motivēšana mācību
procesam
Meistarklases
Dažādas metodes vecāku
sapulces organizēšanā un
vadīšanā
Interaktīvo mācību materiālu
izmantošana stundās
Atklātās stundas
Mana pilsēta Rīga
Zinu, kas ir blīvums. Protu
pārsteigt draugus ar veselīga
kokteiļa pagatavošanu
Finanšu domāšanas attīstība
matemātikā

latviešu valodas
un literatūras
skolotāji
latviešu valodas
un literatūras
skolotāji
krievu valodas
(dzimtās) un
literatūras
skolotāji
visi pedagogi

direktoru
vietnieki
audzināšanas
darbā
kulturoloģijas un
mākslas pedagogi
literatūras
skolotāji
matemātikas
skolotāji

metodisko
izstrādņu skates
ietvaros
Latvijas svētki: Līgo
metodisko
izstrādņu skates
ietvaros
Veselība un cilvēkdrošība
latviešu valodas
un literatūras
skolotāji
Ādas tips un tās veselība
angļu valodas
skolotāji
Procenti mūsu dzīvē
angļu valodas
skolotāji
Cilvēka balsta kustības
angļu valodas
orgānu sistēmas saudzēšana
skolotāji
Gribu būt bagāts. Ģimenes
angļu valodas
budžets.
skolotāji
Gribu zināt vairāk par sevikrievu valodas
mana fiziskā, psihiskā,
(svešvalodas)
emocionālā, sociālā un garīgā skolotāji
veselība
Pilsoniskā apziņa, valstiskā
angļu valodas
identitāte un patriotisms
skolotāji

1

17

1

29

1

24

1

49

2
1

21
9

1

12

33
1

232
4

1

6

1

8

1

5

1

8

1

5

1

8

1

3

1

8

1

6

1

7
24

Metodiskie paņēmieni tēmas
"Salikts sakārtots un salikts
pakārtots teikums" apguvē
Ekskursijas plānošana
Latvijas kultūras kanons
Valodas pastāvīgums un
mainīgums
Sižetiskā stunda "Dzīvnieku
ceļojums gaisa balonā"
Profesija manā ģimenē
Ciemos pie putniem
Kura profesija ir vislabākā
Atklātās stundas vadīšana un
sākumskolas angļu valodas
skolotāju stundu vērošana un
analīze
Atklātās stundas vadīšana un
sākumskolas angļu valodas
skolotāju stundu vērošana un
analīze
Atklātās stundas vadīšana un
sākumskolas angļu valodas
skolotāju stundu vērošana un
analīze
Atklātās stundas vadīšana un
sākumskolas angļu valodas
skolotāju stundu vērošana un
analīze
Veselība un vitamīni
Uzņēmējdarbības formas un
iemaņu attīstīšana
Kultūru krustpunktā
Video materiālu izmantošana
krievu valodas (svešvalodas)
stundās
Atklātā stundas vadīšana un
sākumskolas angļu valodas
skolotāju stundu vērošana un
analīze

angļu valodas
skolotāji

1

5

angļu valodas
skolotāji
angļu valodas
skolotāji
filologi

1

5

1

5

1

5

matemātikas
skolotāji
literatūras
skolotāji
matemātikas
skolotāji
metodisko
izstrādņu skates
ietvaros
metodisko
izstrādņu skates
ietvaros

1

4

1

8

1

2

1

5

1

6

angļu valodas
skolotāji

1

7

angļu valodas
skolotāji

1

7

angļu valodas
skolotāji

1

7

angļu valodas
skolotāji
angļu valodas
skolotāji
krievu valodas
(svešvalodas)
skolotāji
angļu valodas
skolotāji

1

2

1

4

1

5

1

11

angļu valodas
skolotāji

1

9

25

4.

5.

Atklātā stundas vadīšana un
sākumskolas angļu valodas
skolotāju stundu vērošana un
analīze
Atklātā stundas vadīšana un
sākumskolas angļu valodas
skolotāju stundu vērošana un
analīze
Atklātā stundas vadīšana un
sākumskolas angļu valodas
skolotāju stundu vērošana un
analīze
Atklātās stundas krievu
literatūrā un matemātikā 11.
klasē "Zelta šķēluma" likums
A. Puškina darbā "Pīķa
dāma"
Atklātās stundas krievu
literatūrā un matemātikā 11.
klasē "Zelta šķēluma" likums
A. Puškina darbā "Pīķa
dāma"
Atklātās stundas/semināri
Stundas vērošana un analīze
skolā, fokusējoties uz
konkrētu mūsdienīgas
stundas aspektu
Izbraukuma semināri
Audzināšanas darbs
pieredzes Jaunpiebalgas
vidusskolā

angļu valodas
skolotāji

1

angļu valodas
skolotāji

1

9
filologi

7.

Konferences
Skolotāja radošās darbības
izaugsmes psiholoģiskie
aspekti
Metodiskās pēcpusdienas
Metodiskā pēcpusdienamācību procesa aktualitātes
(Latgales priekšpilsētas
skolās )
Metodiskā pēcpusdienamācību procesa aktualitātes

1

matemātikas
skolotāji

1

9
28

literatūras
skolotāji

1

7

46
46

546
546

2
1

42
26

1

16

1
1

31
31

13
1

250
26

1

31

dabaszinību
skolotāji

direktoru
vietnieki
audzināšanas
darbā
Mācību procesa organizēšana vizuālās mākslas
vizuālajā mākslā Rēzeknes
skolotāju
izglītības iestādēs. Labās
prakses piemēri
6.

9

visi pedagogi

krievu valodas
(svešvalodas)
skolotāji
angļu valodas
skolotāji

26

(Zemgales priekšpilsētas
skolās)
Metodiskā pēcpusdienamācību procesa aktualitātes
(Centra un Ziemeļu rajona
skolās)
Metodiskā pēcpusdienamācību procesa aktualitātes
(Latgales priekšpilsētas
skolās )
Metodiskā pēcpusdienamācību procesa aktualitātes
(Vidzemes priekšpilsētas
skolās)
Radošums mācību procesā
(Rainboe of Creativity)
Bez stresa mācību stundās

9.

Skolotāja radošais darbs un
pieredze (Zemgales
priekšpilsētas skolās)
Metodiskā pēcpusdienamācību procesa aktualitātes
(Kurzemes rajona skolās)
Angļu valodas mācīšanās,
izmantojot interneta resursus
Metodiskā pēcpusdienamācību procesa aktualitātes (
Latgales priekšpilsētas
skolās)
Metodiskā pēcpusdienamācību procesa aktualitātes
(Vidzemes priekšpilsētas
)skolās
Metodiskā pēcpusdienamācību procesa aktualitātes
(Latgales priekšpilsētas
skolās)
Vasaras skola
Vasaras skola "Kā sekmēt
skolēnu mācīšanās
motivāciju bioloģijā"
Vasaras skola "Kā sekmēt
skolēnu mācīšanās
motivāciju ķīmijā"
Kopā

krievu valodas
(svešvalodas)
skolotāji

1

15

vācu valodas
skolotāji

1

23

angļu valodas
skolotāji

1

21

angļu valodas
skolotāji
vācu valodas
skolotāji
krievu valodas
(svešvalodas)
skolotāji
krievu valodas
(svešvalodas)
skolotāji
angļu valodas
skolotāji
angļu valodas
skolotāji

1

23

1

4

1

22

1

20

1

22

1

18

vācu valodas
skolotāji

1

11

krievu valodas
(svešvalodas) un
literatūras
skolotāji

1

14

4
2

70
38

2

32

214

3466

bioloģijas
skolotāji
ķīmijas skolotāji

27

2.2.2. Profesionālās pilnveides kursu organizēšana atbilstoši prioritārajiem virzieniem
Nr.p.k.
1
2

3
4

5
6

7

8

9
10
11

12
13
14

15
16

17

Rezultatīvie rādītāji (kursu
programmas)
Darbs ar lietotni "Microsoft
Office 2010”
Sākumskolas angļu valodas
skolotāju profesionālā
pilnveide
Inovāciju vadība izglītības
iestādē
Rokas instrumenti un to
jēgpilna pielietošana koka
un metāla tehnoloģiju
apguvē
Pieskāriens mākslā
Pozitīvas gaisotnes
veidošanas iespējas 1.- 6.
klasē
Pieaugušā cilvēka pasaules
uztveres tuvināšanās
iespējas bērnu vajadzību
izpratnei
Muzikālā audzināšana bērnu
muzikālo un intelektuālo
spēju attīstīšanai
Motivācijas loma mācību
procesā skolā
Radošā rakstīšana:
problēmas un risinājumi
Varavīksnes anatomija II.
Optikas tēmu apskats fizikas
un mākslas stundās
vidusskolā
Pārliecināta un mērķtiecīga
publiskā komunikācija
Pozitīvā un radošā
domāšana
Lasītprasmes,
rakstītprasmes un runas
attīstīšana pirmsskolas
vecuma bērniem
Radošuns izglītības iestādē
Programmas "Hot potatoes"
pielietošanas iespējas
sākumskolā
Sievišķo un vīrišķo enerģiju

Mērķgrupa
visi pedagogi

Pasākumu
skaits
60

Dalībnieku
skaits
1054

sākumskolas
angļu valodas
skolotāji
skolu direktori

1

22

1

19

mājturības un
tehnoloģiju
skolotāji

1

23

vizuālās mākslas
skolotāji
1.-6. klašu
skolotāji

1

12

2

47

visi pedagogi

2

18

pirmsskolas
mūzikas skolotāji

2

58

visi pedagogi

1

18

latviešu valodas
skolotāji
fizikas un
mākslas pedagogi

1

14

1

12

pirmsskolu
badītāji, metodiķi
visi pedagogi

1

16

1

21

pirmsskolu
skolotāji

3

91

visi pedagogi
sākumskolas
skolotāji

1
1

14
14

visi pedagogi

1

17
28

18

19

20

21
22

23
24

25
26

27

28

29

30

31

32

un personību mijiedarbība
skolā un dzīvē
Kompozīcijas un
glezniecības mijiedarbība
(1.daļa)
Interešu izglītības un
profesionālās ievirzes
iestādes darba organizācijā
Interaktīvās tāfeles
programmas ActivInspire
pielietošanas iespējas
sākumskolā
Digitālā satura veidošana un
publicēšana internetā
Pēctecība mācību satura
apguvē pirmsskolā un
sākumskolā
Pedagogu un vecāku loma
bērna karjeras izvēlē
Sadarbības iespējas ar
sākumskolas skolēniem,
kuriem ir uzvedības un
mācīšanās grūtības
Starppersonu ietekmēšana
un darbs komandā
Tīmekļa lappušu veidošana
un attēlu apstrāde.
Videoapstrādes pamati ar
programmu MovieMaker
Interaktīvās vides (media)
izmantošana mācību procesa
organizēšanai skolā
Bērnu runas un rakstu
valodas attīstīšana 5-6 gadus
veciem bērniem pirmsskolas
izglītības iestādē
Skolotāju palīgu loma
mācību un audzināšanas
procesā pirmsskolā
Pedagoga atbalsts bērniem
ar mācīšanās traucējumiem
vispārizglītojošā skolā
Latviešu valodas
klausīšanās un runāšanas
pamatprasmju apguve
mazākumtautību pirmsskolā
Mājokļa plānošana un
virtuālā modelēšana.

vizuālās mākslas
skolotāji

1

24

BJC vadītāju
vietnieki

1

31

sākumskolas
skolotāji

2

29

visi pedagogi

1

15

pirmsskolas,
sākumskolas
skolotāji
visi pedagogi

2

58

1

14

sākumskolas
skolotāji

1

23

visi pedagogi

1

10

visi pedagogi

1

18

visi pedagogi

1

16

pirmsskolas
skolotāji

4

123

skolotāju palīgi
pirmsskolā

5

144

visi pedagogi

1

32

pirmsskolu
skolotāji

1

32

informātikas,
mājturības,

1

12
29

Datorprogramma ArchiCad
33
34

35
36

37

38

39

40
41

42

43
44

45

46

47

Starpkultūru sadarbība,
komunikācija un tolerance
Radošumu veicinoša papīra
tehnikas izmantošana
sākumskolā
WEB lapu dizains

vizuālās mākslas
skolotāji
visi pedagogi
sākumskolas
skolotāji

informātikas
skolotāji
Mācību procesa organizācija speciālo skolu
speciālajā pamatskolā
skolotāji
izglītojamiem ar garīgās
attīstības traucējumiem
Saskarsmes procesa virzība sākumskolas
ar izteikti emocionāliem
skolotāji
skolēnu vecākiem
Kompozīcijas un
vizuālās mākslas
glezniecības mijiedarbība
skolotāji
(2.daļa)
Mācīšanās specifika un tās
pirmsskolas
riska faktori pirmsskolas
skolotāji
vecumā
Pedagoģiskā kompetence
visi pedagogi
darbā ar agresīviem bērniem
Adaptācijas procesa nozīme, sākumskolas
īpatnības, sadarbības
skolotāji
iespējas skolēnu
vecumposma kontekstā
Pirmās klases skolēna
sākumskolas
personības izzināšanas
skolotāji
metodes, adaptācijas periods
Pārliecinoša un mērķtiecīga visi pedagogi
publiskā komunikācija
Sporta stundu aktivitātes un sporta skolotāji
veicinošie faktori skolēnu
attīstības pozitīvai
dinamikai
Matemātisko prasmju
pirmsskolu
apguve un bērnu pozitīvo
skolotāji
emociju loma mācību
procesā pirmsskolā
Bērnu personības
pirmsskolu
veidošanās un agrīnā
skolotāji
socializācija pirmsskolā
Pirmsskolas izglītības
pirmsskolu
iestāžu vide, tās izveide un
skolotāji
nosacījumi integrētas
programmas realizācijai

1

27

1

24

1

14

1

27

1

23

1

24

2

64

1

21

1

23

1

29

1

28

1

38

5

110

1

20

1

29

30

48

49

50

51

52

53
54

55

56
57

58

59
60

61

Bērnu dzimtās (krievu)
valodas attīstīšana
mazākumtautību pirmsskolā
Pedagoģiskā kompetence
darbā ar agresīviem bērniem
Praktiskas metodes un
paņēmieni bērna radošo
prasmju attīstīšanai
tēlotājdarbības, veidošanas
nodarbībā pirmsskolā
Skolēnu motivēšanas un
disciplinēšanas stratēģijas
labvēlīgas mācību vides
veicināšanai
Iestādes administratīvā un
finansiāli-saimnieciskā
vadība. Sagatavošanās
auditam
Kā ar bērnu runāt par
mākslu pirmsskolā
Metodes un pieredze darbā
ar bērniem, kuriem ir
dzirdes traucējumi,
pirmsskolā
Sporta stundu aktivitātes un
veicinošie faktori skolēnu
attīstības pozitīvai
dinamikai
Starppersonu ietekmēšana
un darbs komandā
Informātikas
(programmēšanas)
olimpiāžu praktikums
Praktiskas metodes un
paņēmieni bērna radošo
prasmju attīstīšanai
tēlotājdarbības, veidošanas
nodarbībā pirmsskolā
Pilsoniskums un patriotiskā
audzināšana
Telpu noformēšana
pirmsskolā Lāčplēša dienā
un Valsts svētkos
Individuālais izglītības
programmas īstenošanas
mācību plānu izstrādes
metodika

pirmsskolu
skolotāji

1

23

direktori,
direktoru
vietnieki
pirmsskolu
skolotāji

1

27

3

78

visi pedagogi

1

27

pirmsskolu
vadītāji

4

83

pirmsskolu
skolotāji
pirmsskolu
skolotāji

3

85

1

31

sporta skolotāji

1

31

visi pedagogi

1

19

informātikas
skolotāji

1

10

pirmsskolas
skolotāji

1

26

visi pedagogi

1

25

pirmsskolu
skolotāji

1

23

visi pedagogi

1

23

31

62
63

64

65
66
67

68
69

70

71

72

73

74
75

76

77

78

Attiecību didaktika un
mācīšanās motivācija
Bērni ar uzvedības
traucējumiem pirmsskolas
izglītības iestādē
Apzinātas lasītprasmes
apguve un pilnveide 1.-9.
klašu skolēniem
Blogu veidošana
Programmas GoogleApps
izmantošana skolas darbā
Bērni ar dažāda veida
traucējumiem pirmsskolas
izglītības iestādē
Bērns un sports pirmsskolā

visi pedagogi

1

16

pirmsskolu
skolotāji

1

25

visi pedagogi

1

31

skolu bibliotekāri
visi pedagogi

1
1

21
16

pirmsskolu
skolotāji

1

29

pirmsskolu
skolotāji
pirmsskolu
skolotāji

1

32

1

32

pirmsskolu
skolotāji

2

41

visi pedagogi

1

29

sākumskolas
skolotāji

1

26

visi pedagogi

1

16

ķīmijas skolotāji
Rīgas 18. vakara
(maiņu)
vidusskolas
pedagogi
pirmsskolu
skolotāji

1
1

14
25

1

29

pirmsskolu
izglītības iestāžu
vadītāji
Psiholoģiskie aspekti darbā pirmsskolu
ar talantīgiem, apdāvinātiem skolotāji
bērniem pirmsskolā

1

19

1

22

Latviešu valodas apguve
mazākumtautību
pirmsskolas vecuma
bērniem
Ziemassvētku pasākumu
sagatavošana un
organizēšana pirmsskolā
Skolēnu motivēšanas un
disciplinēšanas stratēģijas
labvēlīgas mācību vides
veicināšanai
Mācīšanā darot-aktualitāte
matemātikas mācību satura
apguvē sākumskolā
Pašattīstība, personīgo
resursu atklāšana, pielietojot
radošas metodes
Sensoru izmantošana ķīmijā
E-kursu vadības sistēmas
Moodle izmantošana skolas
mācību procesā
Veiksmīgas pedagogu un
vecāku sadarbības
veidošana pirmsskolas
izglītības iestādē
Pārliecināta un mērķtiecīga
publiskā komunikācija

32

79

80

81

82
83

84

85

86
87

88

89
90

Logopēdisko spēļu un
vingrinājumu izmantošana
valodas attīstīšanā
pirmsskolā
Ziemassvētku rotājumu
izgatavošana tēlotājdarbības
un aplicēšanas nodarbībās
pirmsskolā
Kā sasniegt skolēnu
vecākus, izmantojot
elektroniskos saziņas
līdzekļus
Alternatīvas mūzikas
mācīšanas iespējas
Dialoga metodes
pielietošanas iespējas
efektīvas sadarbības
veidošanā ar skolēniem un
vecākiem mācību un
audzināšanas darbā
Rokas instrumenti un to
jēgpilna pielietošana koka
un metāla tehnoloģiju
apguvē
Pieskāriens mākslā
Skolēnu zināšanu vērtēšana.
Pašnovērtējums
Radoši paņēmieni klases
audzinātāja darbā, veidojot
Ziemassvētku rotājumus
Aktualitātes skolēnu mācību
sasniegumu vērtēšanā
vispārējā izglītībā
Pieredzes apmaiņa izglītības
iestādes darba organizācijā
ORFF metodikas elementu
izmantošanas aspekti
pirmsskolas un sākumskolas
vecuma bērnu muzikālās
darbības organizēšanā

pirmsskolu
skolotāji

1

22

pirmsskolu
skolotāji

1

28

klašu audzinātāji

1

7

mūzikas skolotāji

1

15

visi pedagogi

1

24

mājturības un
tehnoloģiju
skolotāji

1

23

vizuālās mākslas
un kulturoloģijas
skolotāji
visi pedagogi

1

12

1

25

klašu audzinātāji

1

25

Rīgas 49.
vidusskolas
pedagogi
izglītības iestāžu
vadītāji
pirmsskolas
skolotāji

1

47

1

25

1

29

33

Zīmējums. Kursu sadalījums pa prioritātēm
Kā redzams zīmējumā, lielākā vērība (145 kursu programmas) veltīta mācīšanās un
inovāciju attīstīšanai mācību procesā. Būtisku vietu ieņem arī starpdisciplinārās
saiknes attīstīšana.
 Pieredzes apmaiņa izglītības iestādes darba organizācijā skolu direktoriem tika
organizēta
pirmo
reizi, kad 25 Rīgas
skolu
direktori
piedalījās
izbraukumseminārā
uz
Zaķumuižas
pamatskolu
un
Ogres . vidusskolu.
Pasākuma
mērķis
bija
pilnveidot
izglītības
iestāžu
vadītāju
profesionālās
kompetences
vispārējās izglītības
iestādēs, gūstot pieredzi citu izglītības iestāžu darba organizācijā. Par ļoti vērtīgiem
semināra dalībnieki atzina praktiķu pieredzes apmaiņu, kuru sniegtā informācija
rosināja domāt un mēģināt motivēt kolēģus par atbalsta pasākumu organizēšanu arī
savās skolās. Visvairāk iestāžu vadītāji vēlējās uzzināt, kā skolas vada citur Latvijā.
„Ļoti veselīgi ieskatīties citu skolu darbā”, savos vērtējumos raksta semināra
dalībnieki. Turpmāk arī daži Rīgas skolu direktori gatavi dalīties pieredzē, kā strādā
savā skolā un aicināt kolēģus iepazīties ar skolas darba organizāciju.
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 Arī 2013. gadā īpaša uzmanība tika veltīta Microsoft 2010. Office ieviešanai skolās –
kursi notika 60 skolās, un tos pabeidza 1054 pedagogi.
 Blogu veidošana, lektore Inese Kupfere, RIIMC. Programma adresēta Rīgas skolu
bibliotekāriem, lai papildinātu zināšanas IKT prasmēs, izveidojot blogu jeb emuāru.
Nodarbībās dalībnieki tika iepazīstināti gan ar teoriju, gan iesaistīti praktiskās
darbībās - katrs izveidoja 2 jaunus blogus (blogspot.com un wordpress.com).
Atsauksmēs dalībnieki uzsver, ka nodarbības bija ļoti noderīgas, taču daudz
jāpraktizējas pašiem un jārēķinās ar iespējamām tehniskām problēmām, piemēram,
lēnu interneta darbību.
 Programmas GoogleApps izmantošana skolas darbā, lektors Dmitrijs
Vinogradovs, Rīgas Purvciema vidusskolas informātikas skolotājs. Programma
paredzēta pedagogu IKT prasmju praktiskai papildināšanai, izmantojot programmas
„Google Apps” pakalpojumus izglītībai: sadarbībā ar kolēģiem, kopīgi veidojot
internetā dokumentus, prezentācijas un elektroniskas tabulas. Efektīvāka e-pasta
organizēšanai, kopīgu kalendāru izveidošanai savā skolā un pētījumu, aptaujas,
viktorīnu veikšanai un atsauksmju saņemšana. Dalībnieki atsaucas, ka programma
noderīga un ērti lietojama, atsaucīgs un zinošs lektors, taču grupā dažādi IKT prasmju
līmeņi, tāpēc temps bijis salīdzinoši lēns.
 Pilsoniskums un patriotiskā audzināšana, lektore Anita Zaļaiskalne, Rīgas Angļu
ģimnāzijas kulturoloģijas skolotāja. Programma paredzēta klašu audzinātāju zināšanu
un kompetenču pilnveidošanai vērtībizglītības jomā. Programmas saturs veidots,
ietverot tēmas: pilsoniskums un patriotisms kā sabiedrības vērtības; valsts svētki,
piemiņas un atceres dienas; pilsoniskuma un patriotiskuma apziņas izjūtas veicināšana
klases audzinātāja pedagoģiskajā darbībā. Kursa programma vērtēta pozitīvi, taču
dalībnieki uzsver, ka diezgan grūti „ieliekama” kādos rāmjos un vērtīgākais ir citu
kolēģu pieredzes apmaiņa.
 Informātikas (programmēšanas) olimpiāžu praktikums, lektors Mārtiņš Opmanis,
LU mācībspēks. Kursa mērķis sniegt atbalstu skolotājiem sarežģītāko Latvijas
informātikas olimpiāžu uzdevumu risināšanas procesā, kā arī metodoloģiski palīdzēt
veidot noteiktu, ar olimpiāžu tematiku saistītu, tēmu izklāstu. Kurss diezgan
specifisks, jo paredzēts šauram skolotāju lokam, taču programmēšanas skolotāji ļoti
apmierināti par iegūtajām zināšanām un prasmēm.
 Pedagoģiskā kompetence darbā ar agresīviem bērniem, lektore Ilona Krone, LU
psiholoģe. Programmas mērķauditorija: iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki.
Programmā tika pilnveidotas pedagogu prasmes analizēt savas zināšanas par
agresivitāti un tās izpausmēm, analizēt un izprast agresivitātes cēloņus, izvēlēties
atbilstošās darba metodes un paņēmienus agresivitātes izpausmju gadījumā, analizēt
LR normatīvos aktus, lai izprastu, kāds ir normatīvais regulējums darbā ar šādiem
bērniem, izstrādāt rīcības algoritmu agresivitātes izpausmju gadījumā, trenēties rīcības
algoritma izmantošanai. Iestāžu vadītāji tēmu atzina kā ļoti svarīgu un ieteikumos
rakstīja, ka vēlas kursu padziļināt, kā arī ieteica šīs tēmas piedāvāt skolotājiem kopā
ar atbalsta personālu.
 Mācību procesa organizācija speciālajā pamatskolā izglītojamiem ar garīgās
attīstības traucējumiem, lektore Iveta Mantromoviča, Jūrmalas Izglītības pārvaldes
speciālās izglītības speciāliste. Programma padziļina pedagogu izpratni par mācīšanās
traucējumu veidiem, garīgās attīstības traucējumiem, pedagoģiskās palīdzības
iespējām skolēniem ar lasīšanas traucējumiem, rakstīšanas iemaņu un/vai aritmētisko
iemaņu traucējumiem; sniegtas teorētiskas zināšanas un praktiska palīdzība
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individuālo izglītības plānu. Kursa novērtējumā dalībnieki uzsver, ka programma
sniedza nepieciešamo papildinformāciju un jaunākās aktualitātes un ieteica
programmu apmeklēt arī saviem kolēģiem.
Mājokļa plānošana un virtuālā modelēšana. Datorprogramma ArchiCad.
Lektors Kaspar Kiris, LU pasniedzējs. Kursu laikā iegūstamās zināšanas un prasmes
satur pamata informāciju par datorgrafikas pamatprincipiem kopumā, kā arī par telpas
projektēšanas pamatiem. Pedagogi programmu var izmantot mācību stundu
dažādošanai. Atsauksmēs pedagogi uzsver, ka šo programmu izmantos arī stundās,
mācot skolēnus, lai dažādotu stundu saturu.
Pozitīvā un radošā domāšana, lektores Dace Sadovska un Diāna Berga, Rīgas 25.
vidusskolas skolotājas. Kursu dalībnieki papildināja gan teorētiskās, gan praktiskās
zināšanas-izpratni par pozitīvo, radošo domāšanas paņēmienu un metožu būtību,
trenējās metožu pielietošanā (veicot praktiskus uzdevumus). Atsauksmēs skolotāji
atzina, ka pozitīvi vērtējamas smaidošās un radošās lektores un ļoti pozitīvā gaisotne,
viena dalībniece uzsvēra, ka „esmu pati kļuvusi "gaišāka" pēc nodarbībām”.
Bērni ar dažāda veida traucējumiem pirmsskolas izglītības iestādē, lektore Ilze
Blūmentāle, audioloģe, Pedagoģiski medicīniskās komisijas locekle un Ilze
Klatenberga, Latvijas Dzirdes centra logopēde un speciālā pedagoģe. Programma
paredzēta, lai papildinātu pedagogu zināšanas par bērniem ar dažādiem traucējumiem
pirmsskolas izglītības iestādē: AST, psihomotorās attīstības aizturi, garīgās attīstības
traucējumiem un dzirdes traucējumiem. Dalībnieki kursu novērtējuši pozitīvi, lektorus
kā labus un pieredzējušus, kā arī atzinīgi novērtējuši sistēmisku un saprotamu
problēmas izklāstu.
Pozitīvas gaisotnes veidošanas iespējas 1.-6. klasē, lektore Ingūna Helviga,
Mg.paed., Rīgas V. Zālīša pamatskolas skolotāja. Kursa programma novērtēta pozitīvi
un dalībnieki apmierināti, ka kursos pilnveidojuši savas prasmes. Lektore raksturota
kā profesionāla, toleranta, kura pielieto individuālu pieeju kursu dalībniekiem.
„Hot potatoes" pielietošanas iespējas sākumskolā. Profesionālās pilnveides kursu
novērtēšanas anketās lektores Guntas Sakavičas ( Mag. paed., Rīgas 84. vidusskolas
skolotāja) darbs un programmas lietderība augsti novērtēts. Daudzi skolotāji atzinuši,
ka kursos ir daudz materiālu, lektores ar savu atraktivitāti, darba formu daudzveidību
nodrošināja lielu interesi visu kursu garumā. Skolotāji ieguva daudzveidīgu gatavu emateriālu.
Mācīšanā darot-aktualitāte matemātikas mācību satura apguvē sākumskolā.
Lektores Inetas Helmanes (RPIVA, docente, Dr. paed.) darbs un programmas
lietderība vērtēšanas skalā no 1 līdz 6 tika novērtēti uz 4. Skolotāji atzinuši, ka kursos
guvuši jaunas praktiskas lietas, kuras reāli var izmantot darbā ar skolēniem, tēmas
aktuālas un interesantas.
Skolēnu motivēšanas un disciplinēšanas stratēģijas labvēlīgas mācību vides
veicināšanai, Saskarsmes procesa virzība ar izteikti emocionāliem skolēnu
vecākiem, Sadarbības iespējas ar sākumskolas skolēniem, kuriem ir uzvedības
un mācīšanās grūtības. Visu šo programmu lektore ir Dace Lapiņa, SSPA lektore,
psiholoģe-konsultante. Anketās lektores darbs novērtēts kā teicams, lektore strādā ar
lielu pārliecību, sasniedzot mērķi. Daudzi skolotāji atzinuši, ka kursos ir daudz izdales
materiālu, darba formu daudzveidība nodrošināja lielu interesi visu kursu garumā.
Skolotāji ieguva daudzveidīgu izdales materiālu.
Radošumu veicinoša papīra tehnikas izmantošana sākumskolā, lektore Sarma
Geka, Mag. paed., Saulkrastu PII „Rūķītis” pirmsskolas vecuma bērnu vizuālās
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mākslas pulciņa vadītāja. Kursos skolotāji praktiski apguva dažādas darba tehnikas un
izveidoja darbus. Noslēgumā bija sarīkota skolotāju darbu skate. Pedagogi atzinīgi
novērtēja lektores radošumu un veiksmīgo nodarbību gaitu.
Sporta stundu aktivitātes un veicinošie faktori skolēnu attīstības pozitīvai
dinamikai, lektore Irina Tihomirova, Mg.paed., Rīgas 24. pamatskolas skolotāja.
Anketās lektores darbs novērtēts kā teicams, lektore strādā ar lielu pārliecību,
sasniedzot mērķi. Lektore ar savu atraktivitāti un prasmēm, darba formu daudzveidību
nodrošināja lielu interesi visu kursu garumā.
Apzinātas lasītprasmes apguve un pilnveide 1.-9. klašu skolēniem, lektore Zenta
Anspoka, Dr.paed. , mācību spēks RPIVA. Daudzi skolotāji atzinuši, ka darbam
ieguvuši daudz jaunu ideju – lasītprasme apguvei un pilnveidei, radošas spēles un
vingrinājumus skolēniem dzimtās valodas stundām, kā arī teorētiskas zināšanas un
praktiskas iemaņas valoddarbības veidu- klausīšanās, runāšanas un lasīšanas attīstīšanā, un rakstīšanas procesa organizēšanā un vadīšanā.
Alternatīvas mūzikas mācīšanas iespējas, lektore Elīna Lūse, Mag. paed., Rīgas
Kultūru vidusskolas skolotāja. Kursanti atzinīgi novērtē lektori kā zinošu, atsaucīgu,
praktizējošu, elastīgu, ar interesantiem izdales materiāliem , saistoši sasaista teoriju ar
praksi. Lektore atzīta kā „neizsmeļošu ideju vācelīte” un viņas nestandarta pieeja un
risinājumi stundās, strādājot ar bērniem - par pašu interesantāko.
Skolēnu zināšanu vērtēšana. Pašnovērtējums un Individuālo izglītības
programmas īstenošanas mācību plānu izstrādes metodika, lektore Inese
Muižniece, Mag. paed., Garkalnes pamatskolas direktora vietniece mācību un
audzināšanas darbā. Kursu novērtēšanas anketās lektores darbs novērtēts kā teicams,
lektore strādā ar lielu pārliecību, sasniedzot mērķi. Kursos ieguvuši jaunas praktiskas
lietas, kuras reāli var izmantot darbā ar skolēniem, tēmas aktuālas un interesantas.
Pedagogi apguva nepieciešamās teorētiskās un praktiskās pamatzināšanas par
dokumentiem, uz kuriem balstās pedagogu darbs.
Kompozīcijas un glezniecības mijiedarbība (1. un 2. daļa), lektore Sņežana Tišlere,
Tukuma novada vizuālās mākslas metodiskās apvienības vadītāja. Skolotāji atzinuši,
ka kursos ieguvuši jaunas praktiskas lietas, kuras reāli var izmantot darbā ar
skolēniem, daudz ideju vizuālās mākslas mācību stundām, jaunas mācīšanas metodes,
tas, ka bija iespēja visu praktiski izmēģināt - darbojoties, izbaudīt, redzēt citu kolēģu
darbus.
Rokas instrumenti un to jēgpilna pielietošana koka un metāla tehnoloģiju
apguvē, lektors Māris Liepa. Pedagogi pilnveidoja prasmes mājturības un tehnoloģiju
II mācību procesa organizēšanā, mērķtiecīgi izvēloties praktiskos uzdevumus un tiem
piemērotus rokas instrumentus koka un metāla tehnoloģijās saistībā ar tautas
tradicionālo kultūru. Pedagogi praktiski izstrādāja dažādus uzdevumus, veidoja
vērtēšanas kritērijus un novērtēja darba gaitu un izstrādājumu.
Pieskāriens mākslā, lektors Vilnis Heinrihsons. Skolotāji iepazina dažādu autoru
darbus (attēli, interviju fragmenti, video), veidoja vingrinājumus, praktiskus
uzdevumus, kuros tiks izmēģināta dažāda veida interakcija, izmantojot pieskārienu.
Skolotāji izmantoja komunikāciju un veidoja sadarbību, izmantojot dažādas skaņas un
kustības. Kursos tika apskatīta M.Abramovičas māksla,
pētīts un analizēts
Mikelandželo gleznojums „Ādama radīšana”. Pedagogi iepazina performances
„Radīšana” veidošanu M. Muižnieces Rīgas Mākslas skolā un veidos savas gleznas
nelielā performancē. Pedagogi atzinīgi novērtēja lektora radošumu un veiksmīgo
kursu gaitu.
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2013. gadā Rīgas pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem kopumā piedāvājām 26
dažādas kursu programmas. Daudzas no šīm programmām bija ļoti pieprasītas, un pēc
pirmsskolu vadītāju, metodiķu un pedagogu lūguma tās tika atkārtotas.
Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāji un vadītāju vietnieki izglītojās 2 kursu programmās:
 Pārliecināta un mērķtiecīga publiskā komunikācija. Kursus vadīja
Komercizglītības centra lektore, psiholoģe, psiholoģijas maģistre Ina Balamovska.
Lektore praktiski pilnveidoja pirmsskolu vadītāju un metodiķu publiskās uzstāšanās
prasmes. Dalībnieki kursu saturu novērtēja kā ļoti labu un labu, lektora darbu atzina
par ļoti efektīvu. Šo kursu piedāvājām atkārtoti, jo visus pirmsskolu vadītājus un
metodiķus, kuri vēlējās tos apmeklēt, nevarēja iekļaut vienā kursu grupā.
 Iestādes administratīvā un finansiāli-saimnieciskā vadība. Sagatavošanās
auditam. Kursus vadīja RD IKSD Audita un revīzijas nodaļas vadītāja Anna Zālīte.
Lektore sniedza praktiskus ieteikumus iestādes nomenklatūras un dokumentu
pārvaldības jautājumos. Dalībnieki kursus atzina par ļoti labiem un lektora darbu
novērtēja par ļoti efektīvu. Pēc vadītāju pieprasījuma tika nokomplektētas 4 kursu
grupas.
Pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi kursos pilnveidoja savas profesionālās prasmes,
lai sekmīgi varētu īstenot pirmsskolas izglītības mācību satura programmu valodas, latviešu
kā otrās valodas, matemātikas, vizuālās mākslas, fiziskās veselības un mūzikas jomā.
 Sadarbībā ar profesionāliem un pieredzējušiem lektoriem Valēriju Selgu, Mag.paed,
logopēde Rīgas 241. pirmsskolas izglītības iestādē un Mežciema pamatskolā, un
Tatjanu Kuļbacku, Mag.paed., logopēde Rīgas 92. vidusskolā, izveidotas 3 kursu
programmas pirmsskolas skolotājiem: Bērnu runas un rakstu valodas attīstīšana 56 gadus veciem bērniem pirmsskolas izglītības iestādē, Bērnu dzimtās (krievu)
valodas attīstīšana mazākumtautību pirmsskolā un pozitīvas mācību vides
veidošana un Logopēdisko spēļu un vingrinājumu izmantošana valodas
attīstīšanā pirmsskolā. Nodarbībās bija gan teorētiskie jautājumi, gan arī praktiskās
nodarbības. Abas programmas bija paredzētas 2 mērķauditorijām – pirmsskolas
skolotājiem, kuri strādā ar latviski runājošiem bērniem, un pedagogiem, kuri strādā ar
krievu valodā runājošiem bērniem. Atsauksmes par kursiem ir ļoti labas, lektoru darbs
un kursu saturs novērtēts kā ļoti labs. pirmsskolas pedagogu skaits, kuri vēlas
apmeklēt šos kursus ir liels, tāpēc tika nokomplektētas vairākas grupas.
 Lasītprasmes, rakstītprasmes un runas attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem,
lektore Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas skolotāja, mācību līdzekļu autore,
Mag.paed. Ilze Jerāte. Kursos pedagogi pilnveidoja priekšstatu par mūsdienīgu
valoddarbības prasmju attīstīšanu pirmsskolā. Pedagogi atzinīgi novērtēja lektores
darbu, pieredzi un kursu saturu. Kursi bija ļoti pieprasīti un tika nokomplektētas
papildus vēl 2 grupas. Nākamajā gadā ir ieplānots atkārtot šos kursus pieprasījuma
dēļ.
 Latviešu valodas apguves jautājumiem mazākumtautību pirmsskolā tika īstenotas 2
kursu programmas:
Latviešu valodas apguve mazākumtautību pirmsskolas vecuma bērniem, ko
vadīja Rīgas 141. pirmsskolas izglītības iestādes skolotājas, Lat2 tālākizglītotājas
Ilona Tempelfelde un Rita Mežaleone.
Latviešu valodas klausīšanās un runāšanas pamatprasmju apguve
mazākumtautību pirmsskolā, ko vadīja Rīgas 239. pirmsskolas izglītības iestādes
latviešu valodas skolotājas Tatjana Meņšcikova un Valentīna Larionova.
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Abas kursu programmas tika novērtētas kā labas, kursu dalībnieki ieguva jaunas
idejas darbam un interesantus metodiskos materiālus. Kursu ietvaros skolotāji
apmeklēja atklātās nodarbības un dalījās pieredzē, kas tika atzinīgi novērtēts.
Būtiski ir attīstīt pirmsskolas vecuma bērniem matemātiskās prasmes, lai sekmīgi
sagatavotu mācībām skolā. Ar šādu mērķu īstenojām programmu „Matemātisko
prasmju apguve un bērnu pozitīvo emociju loma mācību procesā pirmsskolā”.
Lektore bija Ineta Helmane, Dr.paed, RPIVA, mācību metodisko līdzekļu autore.
Kursu programma bija pieprasīta, daudzi pirmsskolas skolotāji vēlējās to apgūt, tāpēc
tika organizētas 5 kursu grupas. Atsauksmes par kursiem bija ļoti labas, daudzi
skolotāji aptaujas anketās minēja, ka šo kursu programmu vajadzētu paplašināt.
Pirmsskolā būtiska loma ir vizuālās mākslas tehniku un dažādu darba formu
pielietošanai un to sasaistei ar gadskārtu un valsts svētkiem. 5 dažādas kursu
programmas rosināja attīstīt bērnu radošo darbību un mākslas pasaules uztveri:
Praktiskas metodes un paņēmieni bērna radošo prasmju attīstīšanai
tēlotājdarbības, veidošanas nodarbībā pirmsskolas izglītības iestādē. Kursus
vadīja Rīgas 5. speciālās internātpamatskolas skolotāja, mācību līdzekļu autore,
Mag.paed. Ilze Jerāte.
Kā ar bērnu runāt par mākslu pirmsskolas izglītības iestādē? Lektore – Latgales
priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas skolotāja Ginta Kristjansone.
Telpu noformēšana pirmsskolā Lāčplēša dienā un Valsts svētkos”. Lektore –
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes „Vadakstīte” skolotāja Sarma Geka.
Ziemassvētku pasākumu sagatavošana un organizēšana pirmsskolā. Lektore –
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes „Vadakstīte” skolotāja Sarma Geka.
Ziemassvētku rotājumu izgatavošana tēlotājdarbības un aplicēšanas nodarbībās
pirmsskolā. Lektore – Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolas skolotāja
Ginta Kristjansone.
Pirmsskolu skolotāji atzinīgi novērtēja kursu saturu un lektoru darbu un izveidoja
nodarbībās tapušo darbu izstādi. Atsauksmēs bija daudz pateicības vārdu gan
lektoriem, gan organizatoriem.
Mūzikas pedagogu prasmju pilnveidei tikai piedāvātas 2 kursu programmas.
Daudzās Eiropas valstīs atzinību ir guvusi Orfa metodika, kura veiksmīgi attīsta bērnu
muzikalitāti. Rīgas pirmsskolas mūzikas skolotājiem šo metodiku izprast un pielietot
piedāvāja kursa programma ORFF metodikas elementu izmantošanas aspekti
pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu muzikālās darbības organizēšan un
Muzikālā audzināšana (līdz 3 gadu vecumam) muzikālo un intelektuālo spēju
attīstīšanai pirmsskolā. Šīs kursu programmas aktualizēja muzikālo spēju attīstīšanu
agrīnā vecumā.
Kursus vadīja viena no pieredzes bagātākajām mūzikas skolotājām Baiba Brice,
Mag.paed., kura Orfa metodi sekmīgi pielieto darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem
un arī ir vairāku mācību līdzekļu autore. Kursu dalībnieki novērtēja Baibas Brices
darbu kā izcilu.
Kursa Bērns un sports pirmsskolā programma tika veidota gan sporta skolotājiem,
kuri strādā pirmsskolā, gan tiem pirmsskolas skolotājiem, kuri vada sporta
nodarbības. Lektori bija Latvijas Sporta pedagoģijas augstskolas mācībspēki Rasma
Jansone, Andra Fernāte, Valsts izglītības satura centra speciāliste Ilze Bautre un Rīgas
169. pirmsskolas izglītības iestādes sporta skolotāja Dace Ozola. Programma tika
izveidota tā, ka skolotāji pārrunāja teorētiskus jautājumus un piedalījās praktiskajās
nodarbībās. Kopumā atsauksmes par kursiem bija labas. Skolotāji visaugstāk
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novērtēja praktiskās nodarbības, bet atsauksmes par teorētiskajām nodarbībām bija
vidējas.
Pirmsskolas vecuma bērnu mācīšanās specifikas jautājumi un ar to saistītā uzvedības
maiņa tika pārrunāta kursu prorgrammās Mācīšanās specifika un tās riska faktori
pirmsskolas vecumā, Bērni ar uzvedības traucējumiem pirmsskolas izglītības
iestādē, Bērnu personības veidošanās un agrīnā socializācija pirmsskolā. Kursus
vadīja psiholoģe Dace Bērziņa, Mg.psych., lektore, RPIVA. Atsauksmes par kursu
saturu un lektores darbu bija lieliskas.
Pirmsskolas izglītības iestāžu vide, tās izveide un nosacījumi integrētas
programmas realizācijai. Šie kursi aktualizēja integrētas mācīšanas jautājumus. Tos
vadīja Rīgas Āgenskalna pirmsskolas vadītāja, mācību līdzekļu autore, Mag.paed.
Vineta Jonīte. Atsauksmes par kursiem un lektores darbu bija ļoti labas.
Psiholoģiskie aspekti darbā ar talantīgiem, apdāvinātiem bērniem pirmsskolā,
lektore Rīgas Valda Zālīša sākumskolas izglītības psiholoģe Aira Briede. Atsauksmēs
skolotāji rakstīja, ka kursu temats ir aktuāls, lektore interesanti un saprotami skaidroja
talantīgu un apdāvinātu bērnu pazīmes un uzvedības īpatnības. Atsauksmes par
kursiem bija labas.
Veiksmīgas pedagogu un vecāku sadarbības veidošana pirmsskolas izglītības
iestādē, lektore Rīgas 14. pirmsskolas izglītības iestādes ”Ābecītis” metodiķe, mācību
līdzekļu autore Līvija Balčūne. Kursi aktualizēja pirmsskolas pedagogu un vecāku
sadarbības formas un labās prakses piemērus. Atsauksmes par kursiem bija labas.
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādēs pilotgrupās darbu uzsāka skolotāju palīgi. Lai
pārrunātu viņu darba specifiku organizējām kursus Skolotāju palīgu loma mācību
un audzināšanas procesā pirmsskolā. Kursus vadīja psiholoģe Dace Bērziņa,
Mg.psych., lektore, RPIVA, kura ir arī praktizējošs psihologs pirmsskolā. Atsauksmes
par kursiem bija ļoti labas, lektores darbs izcili novērtēts. Veidojām papildus grupas,
jo pieprasījums pēc šiem kursiem bija liels.
Daudzās pirmsskolās bērni apgūst angļu valodu. Sadarbībā ar Dace Mišku, Oksfordas
Universitātes izdevniecības pārstāvi Latvijā, izglītojām pirmsskolas angļu valodas
skolotājus seminārā Stāstījuma loma angļu valodā pirmsskolā. Pedagogiem bija
liela interese par valodas mācīšanas metodēm maziem bērniem, seminārs bija labi
apmeklēts. Atsauksmes par lektores darbu – izcilas. Plānoju turpināt sadarbību un
īstenot kursu programmu pirmsskolu angļu valodas skolotājiem.
Tā kā IZM un Valsts izglītības satura centrs īstenoja ES projektu pedagogu
profesionālās pilnveides jomā un daudzi skolotāji tajos izglītojās, kursi valodu
skolotājiem nebija pieprasīti. Tika piedāvātas 4 dažādas kursu programmas, no kurām
īstenota tikai viena - Radošā rakstīšana: problēmas un risinājumi, kuru vadīja
Liepājas augstskolas lektore Anda Kuduma. Kopumā atsauksmes par kursu bija labas.
Saņemot skolotāju e-pastus, kas ir saturā un formā dažādas kvalitātes, tika secināts, ka
skolotāji ļoti slikti raksta e-pasta vēstules. Tas neveicina sadarbību ar vecākiem.
Izveidojām kurs programmu Kā sasniegt skolēnu vecākus, izmantojot
elektroniskos saziņas līdzekļus. Diemžēl programma neguva skolotāju atsaucību,
varbūt jāpārdomā kursa programmas nosaukums, jo tas, iespējams, nepietiekami
atklāj kursa saturu. Iespējams, skolotāji kritiski neizvērtē savas zināšanas un prasmes.
Divas kursu programmas – Radošs līderis un Normatīvo dokumentu pielietojums
kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanā skolā ieinteresējušas Krāslavas un
Saldus pedagogus, un tās par šo pašvaldību līdzekļiem īstenotas konkrētās pašvaldības
pedagogiem.
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 Sadarbībā ar Rīgas domes Finanšu departamentu īstenotas 5 kursu programmas
Efektīva izglītības iestādes administratīvā darba organizācija un jaunāko RD IT
risinājumu izmantošana pirmsskolu un skolu administrācijai.
 2013. gada nogalē tika veikta Rīgas vispārējās izglītības iestāžu vadītāju aptauja
par profesionālās pilnveides vajadzībām. No 118 skolu direktoriem aptaujā
piedalījās lielākā daļa jeb 66% izglītības iestāžu vadītāji. Aptaujas anketās 64%
direktoru ļoti vēlas iepazīt citu kolēģi pieredzi, taču paši dalīties pieredzē gatavi tikai
40% aptaujāto. Kā vislabāko laiku mācībām aptaujātie atzinuši skolēnu brīvlaikus, kā
arī mācības no rītiem. Daži no aptaujātajiem arī minējuši konkrētus lektorus, kurus
vēlētos dzirdēt, piemēram, I. Balamovski, E. Papuli, I. Juhņeviču. Savu skolu
pedagogiem direktori iesaka apmeklēt klašu audzinātāju kursus, IKT kursus, dažādus
metodikas kursus, kā arī kursus par bērnu drošību un darbu ar bērniem ar speciālām
vajadzībām.
Vēlamā kursu tematika, atbilžu skaits
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Kā redzams zīmējumā, skolu direktori visvairāk vēlētos apgūt tādas tēmas kā izpratne
par tiesību aktu pielietošanu un izglītības kvalitātes novērtēšana, kā arī finanšu pratība
un IKT izmantošana, mazāku interesi izraisa sociālās saskarsmes un personības
izaugsmes pilnveidošana, organizācijas kultūras uzlabošana un māka uzstāties
publiski.
2.3.

Konference „Pilsoniskums un patriotiskā audzināšana”

2013. gada 30. oktobrī J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolā pulcējās ap 100 Rīgas
pedagogu, lai piedalītos Rīgas Izglītības un informatīvā centra organizētajā konferencē
„Pilsoniskums un patriotisms šodien”. Konferences mērķis bija aktualizēt to, kā klases
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audzinātājam runāt skolās ar skolēniem par pilsoniskuma jautājumiem, kā veiksmīgāk
organizēt aktivitātes, lai sekmētu patriotisma jūtu attīstīšanu pret savu klasi, skolu, valsti utt.
Konferenci atklāja Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja
Eiženija Aldermane, kura uzsvēra, ka šobrīd tēma par pilsoniskumu un patriotismu ir ļoti
aktuāla un ka pedagogiem ir iespēja skolēniem izskaidrot un runāt par šo svarīgo jautājumu.
Konferencei bija divas daļas: teorētiskā jeb izglītojošā daļa un praktiskā daļa ar
paneļdiskusiju un darba grupām. Ievaddaļā LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā
pētniece Dagmāra Beitnere – Le Galla stāstīja par „latvietības sociālo raksturu un
pašapziņu” no socioloģijas aspekta, savukārt LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes
nodaļas profesora Jura Rozenvalda uzstāšanās tēma bija „Pilsoniskā iesaiste Latvijas
sabiedrības integrācijas procesā” un dalījās ar dažādu pētījumu datiem. Tirgus un
sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS pētniece Ieva Strode prezentēja aptaujas
rezultātus pētījumam par labu pilsoni.
Par ļoti vērtīgiem konferences dalībnieki atzina skolotāju praktiķu Rolanda Ozola,
Anitas Ūdres, Jāņa Arāja pieredzes apmaiņu, kuru sniegtā informācija rosināja domāt,
sakārtot jau esošās domas, stiprināja pārliecību.
Konferences noslēgumā paneļdiskusijas dalībniekiem Norai Ikstenai, Ivetai Kažokai,
Ingrīdai Amantovai, Mārtiņam Barkānam, Andrim Bērziņam vadītājs Ansis Bogustovs
lūdza izteikt savu viedokli par 3 jautājumiem:
o Kas ir lojalitāte pret savu valsti? Ko nozīmē būt lojālam?
o Viena no patriotisma pazīmēm ir piederības sajūta savai valstij. Kā savienot
piederību savai valstij ar iespējām aizbraukt uz ārzemēm mācīties un strādāt?
o Kā labklājība ietekmē/neietekmē patriotisma jūtas cilvēkā?
Visvairāk pedagogi gaidīja atbildes uz jautājumu: kā skolēnos attīstīt patriotisma jūtas?
Konferences vadītājs Ansis Bogustovs noslēgumā apkopoja darba grupu ierosinājumus par
iespējamo Latvijā zināmo cilvēku pieaicināšanu svētku reizēs skolā, kā arī par iespējamo
pasākumu scenāriju, kuru skola var izmantot dažādās svētku reizēs.
2.4.

Karjeras nedēļa „Es būšu…”

Karjeras nedēļa Rīgā (un vēl 10 pašvaldībās) notika no 7.-11.oktobrim. Tas bija
pasākumu kopums, lai palīdzētu jauniešiem izzināt savas karjeras iespējas; izvēlēties nākamo
profesiju un izglītības ceļu atbilstoši savām spējām, interesēm un iespējām, īpaši akcentējot
visu līmeņu profesionālās izglītības vērtību un aktualitāti mūsdienās; veicināt uzņēmību un
motivāciju mācīties; popularizēt karjeras atbalstu skolēniem. Karjeras nedēļas pasākumi tika
plānoti pa tēmām: iepazīsti profesiju; iepazīsti sevi; gūsti pieredzi; esi uzņēmīgs; zini
informācijas resursus; mācies savam bērnam izvēlēties karjeru. Rīgā pavisam kopā tika
organizēti 235 dažādi pasākumi, kuros iesaistījās 35 uzņēmumi, 6 augstskolas, 9
profesionālās izglītības iestādes, arodskolas, tehnikumi, 4 veselības aprūpes centri, savus
pakalpojumus gan skolēniem, gan vecākiem piedāvāja 9 karjeras konsultanti. Uz
pasākumiem pavisam pieteicās 1527 skolēni, 60 vecāki. Visaktīvākās bija Rīgas Kultūru
vidusskola un Ziemeļvalstu ģimnāzija (saņemts 101 pieteikums), Mežciema pamatskola (62
pieteikumi). Kopumā Karjeras nedēļa bija izdevusies, viss ieplānotais tika īstenots. Galvenie
trūkumi - lielais pasākumu apjoms, pārāk īss pieteikšanās termiņš, skolēnu bezatbildība,
piesakoties uz pasākumu un to neapmeklējot.
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2.5.

Konference „Mūsdienīgs mācību process mājturībā un tehnoloģijās

2013. gada 29. oktobrī Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā notika
konference „Mūsdienīgs mācību process mājturībā un tehnoloģijās”, kuru organizēja Rīgas
Izglītības un informatīvi metodiskais centrs un Valsts Izglītības un satura centrs.
Konferences mērķis: pilnveidot izpratni par skolēna pieredzē balstītu jēgpilnu mācību
procesu, kur mērķtiecīgi tiek lietotas mūsdienu tehnoloģijas un attīstītas 21. gadsimta
prasmes, īpašu vērību pievēršot dizaina izglītības, finanšu pratības, veselības un drošības
jautājumiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu un mūsdienīgu mācību procesu.
Konferencē Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā piedalījās 148 dalībnieki
mājturības un tehnoloģiju metodiskās apvienības vadītāji, Rīgas mājturības un tehnoloģiju
skolotāji, kuri uzklausīja labās prakses piemērus, diskutēja un izteica savu viedokli, kā arī
aktīvi piedalījās kopējas izpratnes veidošanā par mūsdienīga mācību procesa organizēšanu
mājturībā un tehnoloģijās.
Konferences dalībnieki piedalījās darba grupās un izteica savu viedokli par aktuālām tēmām.
3. Atbalsts dabaszinību satura ieviešanai skolās
3.1.

Atbalsts inovatīvās pieredzes skolām („Skola māca skolu”) dabaszinību satura
ieviešanai 46 skolās

2013. gada 1. pusgadā dabaszinātņu priekšmetu un matemātikas inovatīvās pieredzes
skolas Rīgas Valsts 3. ģimnāzija un Rīgas Zolitūdes ģimnāzija turpināja īstenot profesionālās
pilnveides modeli „skola strādā ar citām skolām”, kas noslēdzās 2013. gada maijā. Rezultātā
ik mēneša pasākumus apmeklēja 16 sadarbības skolu 94 pedagogi, gūstot pieredzi un radošas
idejas savam turpmākajam darbam.
Turpinot un pilnveidojot dabaszinātņu un matemātikas skolotāju zināšanas un pieredzi,
2013. gadā tika īstenots profesionālās pilnveides modelis „eksperti sadarbībā ar skolu strādā
ar citām skolām”. Tika iesaistītas 4 bāzes skolas un 26 sadarbības skolu 126 pedagogi, kuri
2013. gadā apmeklēja 26 seminārus. Katrs seminārs sastāvēja no 4 atklāto stundu (
matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija) vērošanas un to analīzes.
Lai pilnveidotu pedagogu IT prasmes, 22 inovatīvās pieredzes skolu dabaszinātnēs un
matemātikā pedagogi mācījās Promethean Academy mācību vides programmatūru
ActivInspire.
3.2.

Dabaszinību pedagogu vasaras skola.

Skolēnu mācīšanās motivācijas veicināšanai 2013. gada vasaras skolā 81 pedagogi un
19 direktora vietnieki izglītības jomā piedalījās 12 stundu programmas darbnīcās, kurās tika
analizēts mācību process matemātikā/ bioloģijā/ fizikā/ ķīmijā, kas sekmē skolēnu
motivāciju: mācību uzdevuma došana, skolēnu iesaistīšana, skolēnu sadarbības organizēšana
un diferencēšanas iespējas mācību stundā. Direktora vietnieki apguva tēmas: atgriezeniskās
saites došana skolotājam rezultātu uzlabošanai un uz skolotāju sadarbību skolēnu vispārējo
prasmju attīstīšanā balstīts metodiskais darbs skolā.
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4. Rīgas pilsētas mūžizglītības attīstības rīcības plāna īstenošana

4.1. Izveidoto filiāļu kapacitātes stiprināšana
2013. gadā RIIMC stiprināja savu darbību mūžizglītības jomā, turpinot piedāvāt
iedzīvotājiem apgūt neformālās izglītības programmas. Lai pilnveidotu mūžizglītības
attīstību Rīgā, tika aktivizēts darbs izveidotajās filiālēs Rīgas skolās, kurās tika nodrošināta
iedzīvotāju izglītības pieejamība iespējami tuvu dzīves vai darba vietai. Aktīvu darbību
veica Rīgas 84. vidusskolas un Rīgas 61. vidusskolas mūžizglītības koordinatores, piedāvājot
jaunas un interesantas programmas. 2013. gadā mūžizglītības kursu organizēšana nenotika
Rīgas J. Poruka vidusskolā un Rīgas 21. vidusskolā, pavisam nelielu aktivitāti veica Rīgas
18. vakara (maiņu) vidusskolas un Rīgas 94. vidusskolas koordinatori. Nodarbības notika arī
RIIMC telpās, Kaņiera ielā 15 – Ķengaraga iedzīvotājiem. No piedāvātajiem kursiem
visaktīvāk tika apmeklēti valsts valodas kursi (100 stundu apjomā) un no īsajām pieaugušo
neformālās programmām visvairāk šogad tika pieprasīti svešvalodu kursi (angļu valoda, 16
stundu apjomā), kā arī interešu izglītības piedāvājums.
Turpmāk - 2014. gadā - tiek plānots piedāvāt arī citām Rīgas skolām piedalīties
pieaugušo neformālās izglītības kursu organizēšanā, iniciatīvu jau izrādījusi O. Kalpaka
Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola.
4.2.Jaunu programmu izstrāde un īstenošana
Pasākumu
Dalībnieku
skaits
skaits
4.2. Neformālās izglītības kursi iedzīvotājiem. Kursi kultūras iestāžu darbiniekiem
Angļu valoda
iedzīvotāji
10
134
Astrosofija
iedzīvotāji
1
9
Ārstniecības augi veselībai un
iedzīvotāji
1
18
skaistumam
Kristāli sevis un apkārtējās
iedzīvotāji
1
8
vides harmonizēšanai
Latviešu valoda veiksmīgai
iedzīvotāji
8
115
saziņai
Latviešu valodas apguve
iedzīvotāji
1
9
Latviešu valodas apguve
iedzīvotāji
8
105
pieaugušajiem
Neakadēmiskā gleznošana
iedzīvotāji
1
14
Numeroloģija III: skaitļu
iedzīvotāji
1
9
vibrācijas attiecībās
Pats sev vizāžists
iedzīvotāji
1
6
Profesionāla make up veidošana iedzīvotāji
2
9
Rotu gatavošana - brošu šūšana iedzīvotāji
13
Komunikācija ar sabiedrību un
Kultūras un
1
25
mērķa grupām
mākslas centru
darbinieki
Kultūras projektu vadība
Kultūras un
1
8
mākslas centru
darbinieki

Nr.p.k.

1.
2.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Rezultatīvie rādītāji

Mērķgrupa
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15

Folkloras kopas darbības
metodoloģija-2

16

Fotomontāža maketēšanā

Kultūras un
1
mākslas centru
darbinieki
Kultūras un
1
mākslas centru
darbinieki
Kopā 41

10
18

536

2013. gadā Rīgas pilsētas iedzīvotājiem piedāvātas 36 dažādas kursu programmas,
kurās kopumā piedalījušies 449 iedzīvotāji.

Kā redzams zīmējumā, 20 kursu grupas organizētas Rīgas pilsētas iedzīvotājiem ar
viņu līdzfinansējumu par dažādām tēmām, savukārt, piedaloties finansēšanas konkursā, no
RD IKSD Integrācijas nodaļas saņemts atbalsts 8 kursu programmu īstenošanai Rīgas
iedzīvotājiem „Latviešu valoda veiksmīgai saziņai”. 8 kursu programmas valsts valodas
apguvē īstenotas Rīgas iedzīvotājiem, saņemot finansiālu atbalstu Sabiedrības integrācijas
fonda (SIF) izsludinātajā projektu konkursā. 4 kursu grupas organizētas kultūras un mākslas
iestāžu darbinieku profesionālās kvalifikācijas pilnveidei.
2013.gadā RIIMC piedāvāja kursu programmas ar iedzīvotāju līdzfinansējumu 4 līdz
16 akadēmisko stundu apjomā, vispieprasītākās ir 6 (rokdarbu) stundu un 16 (svešvalodu)
stundu programmas.
Dalībnieki anketās pozitīvi novērtē: lektorus praktiķus, praktiskās nodarbības, arī
izdevīgo kursu norises vietu un to, ka kursos, veicot darbus lektora vadībā, daudzas lietas ir
vienkāršākas nekā sākumā licies, īpaši kursu dalībnieki uzteic gan lektoru, gan arī paši savu
radošumu, par kuru līdz kursu apmeklējumam nemaz nebija tik pārliecināti. Svešvalodu
kursos dalībniekiem ļoti pozitīvi vērtēta lektore Irina Klišāne, jaukā un brīvā atmosfēra
kursos, kā arī tas, ka ir iespēja „atsvaidzināt” savas pirms daudziem gadiem gūtās zināšanas.
Informācijas izplatīšanas jomā RIIMC turpina sadarbību ar Rīgas Centrālo bibliotēku
un tās filiālēm, Rīgas pilsētas rajonu izpilddirekcijām, kā arī ar Rīgas domes apmeklētāju
informācijas centru un Rīgas izglītības iestādēm. Informācija par pieaugušo neformālās
45

izglītības kursiem tiek izplatīta arī ar e-pasta starpniecību, izmantojot sociālo tīklu
„Draugiem.lv” un ievietojot sludinājumu reklāmas portālā „SS.lv”.
2013. gadā, paaugstinoties Rīgas domes apstiprinātajam dalībnieku līdzmaksājumam,
vērojama daudz mazāka dalībnieku interese par piedāvātajiem kursiem, kā arī turpinās
grūtības kursu organizēšanā kursu dalībnieku bezatbildības dēļ. Daudzi piesakās uz
nodarbībām, taču tomēr tās neapmeklē, nepaziņojot par savu neierašanos.
4.3. Sagatavošanās iestādes un programmu akreditācijai
2013. gadā, turpinot darbu pieaugušo neformālās izglītības jomā, secinājām, ka,
iespējams, akreditāciju varētu veikt svešvalodu programmām un speciālai aukļu
sagatavošanas programmai, jo pēc šīm programmām varētu būt pieprasījums. Jāņem vērā, ka
pieaugušo neformālās izglītības programmas tiek piedāvātas Rīgas iedzīvotājiem ar viņu
līdzfinansējumu, un grūti prognozēt, vai iedzīvotāji būs maksātspējīgi.
Situācijas izzināšanai notika pieredzes apmaiņa ar Zemgales reģiona Kompetenču
attīstības centra speciālistiem par akreditācijas procesa veikšanas procesu.
5. Mācību priekšmetu olimpiādes
2013. gadā organizējām 18 mācību priekšmetu olimpiādes (olimpiādes). Kopumā olimpiādēs
piedalījās 6012 skolēnu. Šajā gadā nenoteicām dalībnieku skaitu ierobežojošos faktorus dalībai
olimpiādēs, kā rezultātā dalībnieku skaits samazinājās, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Apbalvoti
2246 dalībnieki, t.i. 37.3 % no kopējā dalībnieku skaita (1.vieta-259; 2.vieta-568; 3.vieta-784;
Atzinības-635). Šajā gadā 2 olimpiādes notika elektroniski (fizika un bioloģija). Neliels ieskats
atbildīgās speciālistes D. Keidānes pārdomās un secinājumos par bioloģijas olimpiādes norisi:
2013. gadā pirmo reizi arī bioloģijas olimpiāde notika interneta vietnē tiešsaistē.
Tā kā no Rīgas skolām piedalās liels skaits skolēnu, tad tas prasīja ārkārtīgi lielu darbu tieši
sagatavošanās posmā. Kaut arī pati skola uzņemas savu skolēnu reģistrāciju olimpiādei
elektroniskajā sistēmā, tomēr atbildība par to, lai nerastos kļūdas skolēnu piereģistrēšanās procesā un
noteiktajos termiņos, no skolu noteiktajām atbildīgajām personām ir nepietiekama.
Arī paši skolēni izturējās ļoti pavirši un bezatbildīgi. Pēdējā dienā pirms olimpiādes bija
nepieciešams tērēt ļoti daudz resursus, lai visus tos skolēnus, kuri bija reģistrējušies olimpiādei, bet
līdz noteiktam termiņam savas reģistrācijas otro soli nebija izdarījuši. Arī daļa pedagogu nesekoja
līdzi saviem skolēniem, kā viņiem veicas ar savu reģistrāciju interneta vietnē.
Pozitīvais aspekts ir tas, ka olimpiādes darbu labošana notiek datorizēti un iegūtie rezultāti ir
objektīvi visiem skolēniem.
Arī turpmāk organizēsim visas IZM VISC organizētās olimpiādes un piedalīsimies to satura
un norises procesa uzlabošanā. Olimpiāžu rezultāti publicēti RIIMC mājās lapā www.riimc.lv.

Citi pasākumi
N.p.k. Rezultatīvie rādītāji
1.
Semināri
Reggio Emilia pieeja agrīnajā
izglītībā
Projekta "Pētījumi izglītības
iestādē" darbu izstrādes vadīšana
Aktualitātes izglītības saturā un
valsts pārbaudes darbos krievu
valodā

Mērķgrupa

Skaits
4
1

Dalībnieku skaits
92
8

visi pedagogi

1

45

krievu valodas
(dzimtās) un
literatūras

1

8

pii vadītāji

46

2.

3.

skolotāji
Audzināšanas darba organizēšana direktoru vietnieki
Ziemeļvalstu ģimnāzijā
audzināšanas
darbā
Kursi
Sākumskolas angļu valodas
angļu valodas
skolotāju zināšanu pilnveide
skolotāji
Atklātās stundas
Atklātās stundas vadīšana un
angļu valodas
sākumskolas amgļu valodas
skolotāji
skolotāju stundu vērošana un
analīze
Izbraukuma semināri
Audzināšanas darbs pieredzes
direktoru vietnieki
Jaunpiebalgas vidusskolā
audzināšanas
darbā
Konferences
Projekta "Pētījumi izglītības
visi pedagogi
iestādē" praktiskā konference
Kopā

1

31

3
3

122
122

8
8

63
63

1
1

26

2
2

26
113
113

18

416

6. Starptautiskie projekti
6.1.

Nodrošināt projekta „Mācīšanās mācot” vadību programmas Gruntvig Mācību
partnerība ietvaros

2012. gadā tika sagatavots, iesniegts un atbalstu saņēma projekts „Mācīšanās mācot”
Gruntdvig Mūžizglītības apakšprogrammā Mācību partnerības. RIIMC ir projekta
koordinators. Projekta partneri ir Somija, Turcija, Itālija un Polija.
Projekta ietvaros 2013. gadā notikuši 3 mobilitātes braucieni uz Turciju, Poliju un
Somiju. Valsts izglītības attīstības aģentūrā iesniegta un pieņemta projekta starpatskaite.
Laikā no 19. marta līdz 23. martam notika RIIMC īstenotā ES mūžizglītības programmas
Grundtvig
projekta
„Mācīšanās
caur
mācīšanu” (Learning trogh Teaching) otrā
mobilitāte, kas notika Turcijā Altinovas valsts
izglītības centrā (Yalova Altinova District
Directorate og National Education). Otrās
mobilitātes tēma bija kultūru atšķirības.
Pārstāvji no visām projekta dalīborganizācijām
devās uz Turciju, lai iepazītu labo praksi
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pieaugušo izglītības jomā, kā arī dažādos semināros un darbnīcās izzinātu un izprastu
dalībvalstu kultūru un tās atšķirības.
Laikā no 2013. gada 5. jūnija līdz 7. jūnijam notika RIIMC īstenotā ES mūžizglītības
programmas Grundtvig projekta „Mācīšanās mācot” (Learning trogh Teaching) trešā
mobilitāte, kas notika Polijā Ļubļinas karjeras un uzņēmējdarbības mācību centrā (PTE Plant
of the training and the career guidance).
Trešās mobilitātes tēma bija „Kā attīstīt karjeras prasmes pieaugušajiem dažādās
vecuma grupās”. Seminārā piedalījās projekta dalīborganizāciju pārstāvji no Turcijas,
Itālijas, Polijas un Latvijas, lai kopīgi apzinātos un izvērtētu karjeras vadības prasmju
attīstīšanu un pilnveidošanu pieaugušajiem mūža garumā. Šī tēma ir aktuāla visās valstīs, jo
21.gadsimta globālā tirgus un uz zināšanām balstītas ekonomikas un sabiedrības apstākļos
indivīdiem ir nepieciešams nepārtraukti uzlabot savas prasmes un apgūt jaunas kompetences.
Lai noturētos darba tirgū, katram pašam jākļūst par savu karjeras resursu un darba vides
procesu vadītāju. Tāpēc ļoti svarīgi ir apgūt karjeras vadības prasmes, lai spētu īstenot savas
personīgās dzīves un savas karjeras veiksmīgu virzību.
Ceturtā mobilitāte notika Somijā Helsinkos no 2013. gada 9. septembra līdz 2013.
gada 11. septembrim. Ceturtās mobilitātes tēma bija „Svešvalodas mācīšanas metodes
pieaugušajiem”.
Somijas partneru piedāvātā svešvalodu mācīšanas metodika bija balstīta uz valodas
funkcionālu izmantošanu praktiskās situācijās: dažādu tematisko kartiņu, avīžu materiālu un
tehnoloģiju izmantošanu. Neatkarīgi no svešvalodu zināšanu līmeņa uzsvars tika likts uz
aktīvo valodas prasmju - runāšanas un rakstīšanas - attīstīšanu. Praktiski darbojoties,
dalībnieki tika iesaistīti zviedru un somu valodas pamatu apguvē iesācējiem. Lektore
demonstrēja tās darba organizēšanas formas, kas visefektīvāk attīsta tieši praktiskās
svešvalodas prasmes. Pieaugušo auditorijai šāda valodas mācīšanas metode ļauj pārvarēt
psiholoģiskās bailes runāt svešvalodā, sniedz atbildi uz jautājumu, kādēļ daudzi, beidzot
valodu kursus, nerunā svešvalodā vai cieš neveiksmi, cenšoties apgūt svešvalodu, kādēļ
cilvēki pat baidās runāt svešvalodā. Mācoties svešvalodas, galvenais ir nevis tas, cik daudz
vārdu tu zini, bet cik labi tu izmanto vārdus, kurus zini.

6.2. Nodrošināt projekta „Skolu vadības kapacitātes paaugstināšana uz faktiem un
pierādījumiem balstītas skolu kvalitātes pilnveidei” vadību programmas Comenius
ietvaros

Rīgas Izglītības un Informatīvi metodiskais centrs kopš 2012. gada 1. oktobra ir viens
no partneriem Eiropas Komisijas mūžizglītības programmas apakšprogrammas "Comenius",
Daudzpusējie projekti, Vienošanās nr. 2012-4241/001-001 projektā "Skolas vadības
kapacitātes paaugstināšana uz faktiem un pierādījumiem balstīta skolas kvalitātes
pilnveidei" (DELECA). Projekta koordinators ir Izglītības vadības nacionālā skola no
Slovēnijas, pārējie partneri – Brno Universitāte (Čehija), Upsalas Universitāte (Zviedrija),
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Antverpenes Universitāte (Beļģija). Projekta īstenošanas ilgums ir trīs gadi. DELECAS
mērķis ir attīstīt skolu direktoru kompetences uzlabot skolas darbu, balstoties uz iegūtajiem
datiem un pierādījumiem. Tā sasniegšanai projekta laikā ir jāsagatavo profesionālās
pilnveides programmu skolu direktoriem – uz datiem un pierādījumiem balstīta skolas
attīstība. Pirmajā projekta gadā tika sagatavots teorētiskais ietvars (pieejams latviešu
http://www.deleca.org/national-sections/55 un angļu valodā http://www.deleca.org/outcomes
projekta mājas lapā www.deleca.org), kas kalpo par pamatu programmas izstrādei. Paralēli
visās dalībvalstīs notika situācijas izpēte, cik lielā mērā skolu direktoru izmanto dažādus
datus un pierādījumus, lai pilnveidotu skolas darbu un kādas ir direktoru zināšanas un
prasmes, lai veiktu datu analīzi. Teorētisko ietvaru un situācijas izpētes rezultātus partneri
prezentēja gadskārtējā izglītības vadītāju konferencē ENIRDELM 2013, gada septembrī. jau
pusgadu projekta partneri strādā pie profesionālās programmas izveides. Programma sastāv
no šādiem moduļiem: Problēmas noteikšana, datu un pierādījumu iegūšanas metodes, datu
analīze un interpretācija, pētnieciskas vides veidošana, darbību plānošana. Līdz septembrim
katrs no moduļiem tiks izmēģināts kādā no projekta partneru piedāvātajiem profesionālās
pilnveides kursiem.

7. Skolu bibliotēku metodiskā vadība
7.1.

Nodrošināt metodiskos pasākumus visiem Rīgas izglītības
bibliotekāriem

iestāžu

2013. gadā RIIMC Metodiskās bibliotēkas darbs un skolu bibliotēku metodiskā
vadība tika veikta, ievērojot izvirzītos prioritārā darba virzienus. Visa gada garumā tika
sniegta metodiskā palīdzība un organizēti pasākumi vispārējās izglītības iestāžu
bibliotekāriem.
Skolu bibliotekāri varēja saņemt konsultācijas gan telefoniski, gan klātienē par
dažādiem

profesionāliem

jautājumiem.

Īpaša

uzmanība

tika

pievērsta

jauniem

bibliotekāriem. Tika sniegta palīdzība arī ikgadējā Bibliotēku gada pārskatu aizpildīšanā un
ievadīšanā

Latvijas

digitālās

kultūras

kartes

(LDKK)

informācijas

sistēmā

https://is.kulturaskarte.lv/LDKK3/ (MK noteikumi Nr. 1074).
Sadarbībā ar Gētes institūta bibliotēku

tika noorganizēts seminārs skolu

bibliotekāriem. Bibliotēkas vadītāja iepazīstināja dalībniekus ar Gētes institūt darbību
pasaulē un Rīgā, bibliotēkas piedāvājumu un sadarbības iespējām. Pastāstīja par lasīšanas
veicināšanas pasākumiem un interaktīvā veidā nodemonstrēja vienu no metodēm , ko var
izmantot skolās bibliotekārajās stundās. Praktiskajā daļā dalībniekiem pašiem vajadzēja
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prast orientēties piedāvājuma klāstā un sameklēt informāciju. Pasākums bija ļoti plaši
apmeklēts ( 51) dalībnieks. Daži pirmo reizi viesojās Gētes institūtā.

Sadarbībā

ar

bibliotēku

konsultatīvo

padomi

sarīkojām pieredzes apmaiņas braucienu uz Valmieras
integrēto bibliotēku. Šo bibliotēku

izvēlējāmies tās

interesantās koncepcijas dēļ. Apvienojoties Valmieras
pilsētas pašvaldības un Vidzemes Augstskolas bibliotēkai
tika izveidota Valmieras integrētā bibliotēka. Lēmums
apvienot resursus un veidot kopīgu bibliotēku ir devis iespēju radošai un intensīvai attīstībai.
Tagad bibliotēka ir zināšanu centrs un sabiedrības
tikšanās vieta. Iepazināmies ar bibliotēku un tās
pakalpojumiem

kā arī daudzajiem projektiem un

konkursiem. Bija interesanti padalīties pieredzē, jo
Valmieras

integrētā

bibliotēka

darbojas

arī

kā

konsultatīvais centrs pašvaldību publiskajām un skolu
bibliotēkām. Tālāk devāmies uz Valmieras sākumskolu, kurā direktors mūs iepazīstināja ar
skolu un bibliotēku.
Rīgas skolu bibliotekāri bija gandarīti par idejām un ierosmēm, ko varēja paņemt savam
darbam.
Lai atbalstītu vienu no 21. gadsimta prasmēm –
lasītprasmi, 2012. gadā radās ideja projektam „Skolotājs
lasa”. Arī aizvadītajā gadā lasītāju klubs turpināja
darboties. Patīkami, ka skolotājiem un bibliotekāriem
pievienojas arī sociālie pedagogi un skolu psihologi. Lai
veicinātu sadarbību ar partnerinstitūcijām, uzaicinājām
Rīgas Centrālās bibliotēkas filiālbibliotēku Daugavas un
Ķengaraga bibliotekāres piedalīties mūsu lasītāju klubā. Bibliotekāres pastāstīja par savu
pieredzi lasīšanas veicināšanā un pasākumu organizēšnā. Nolēmām sadarbību turpināt arī
nākamajā gadā.
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Katrā tikšanās reizē iepazīstinājām kluba biedrus arī ar RIIMC bibliotēkas jaunumiem,
tādējādi popularizējot mūsu darbu skolās.
7.2.

Sadarboties ar partnerinstitūcijām
Lai bibliotekārais darbs būtu radošāks un interesantāks sadarbojāmies ar kolēģiem no

citām bibliotēkām. Veiksmīga sadarbība jau daudzu gadu garumā mums ir ar Latvijas
Nacionālo bibliotēku ( LNB), kas regulāri sniedz informāciju par bibliotekārā darba
inovācijām. Sadarbībā ar LNB Bērnu literatūras centru piedalījāmies Bērnu un jauniešu
žūrijas rīkotajās aktivitātēs, mudinot skolu bibliotekārus iesaistīt aizvien vairāk bērnus šajā
projektā. Interesants jaunums aizvadītajā gadā bija tas, ka tika izveidota arī Vecāku žūrija,
kurā varēja darboties pedagogi, bibliotekāri un bērnu vecāki.
Laba sadarbība mums ir arī ar Rīgas Centrālo bibliotēku un tās filiālbibliotēkām.
Jauna sadarbība aizvadītajā gadā izveidojās ar Gētes institūtu. Lai popularizētu vācu valodu,
tās apguves iespējas skolēniem, noorganizējām semināru Rīgas skolu bibliotekāriem .

7.3.

Sniegt metodisko atbalstu Rīgas izglitības iestāžu bibliotekāriem darbā ar
informācijas tehnoloģijām un Bibliotēku informācijas sistēmu ALISE
Aizvadītajā gadā turpinājās darbs pie vienota skolu elektroniskā kopkataloga izveides.

Gada garumā tika sniegtas gan individuālas, gan elektroniskas konsultācijas par darbu ar
Bibliotēku informācijas sistēmu (BIS) ALISE.

Noslēdzot 2013. gadu, ar bibliotēku

programmu strādāja 56 skolas. Turpinājās darbs pie vienotā Rīgas skolu elektroniskā
kopkataloga izveides. (http://biblioteka.riimc.lv/Alise/lv/hme.aspx.)
Tas regulāri tika papildināts ar grāmatu un audiovizuālo materiālu ierakstiem, nodrošinot
plašāku informācijas pieejamību un izmantošanu. Šobrīd kopkatalogā ir 59 552 ierakstu.
Lai nostiprinātu iegūtās prasmes darbā ar BIS ALISE, tika sarīkots konsultatīvs seminārs
tiem skolu bibliotekāriem, kuri jau strādā ar programmu. ALISES speciālists sniedza
lietotājiem praktiskas konsultācijas un atbildēja uz visiem neskaidrajiem jautājumiem. Šāda
veida semināri-praktikumi, kur klātienē ir iespējams noskaidrot visus neskaidros jautājumus,
tika atzīti par ļoti labiem. Seminārā piedalījās 34 dalībnieki.
Lai skolu bibliotekāri apgūtu jaunas iemaņas un padarītu bibliotēkas pakalpojumus
mūsdienīgākus, RIIMC Metodiskās bibliotēkas galvenā speciāliste Inese Kupfere novadīja
kursus skolu bibliotekāriem par blogu veidošanu.
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Rezultātā 19 skolu bibliotēkas ir izveidojušas savus blogus. Līdz ar emuāru izveidi,
bibliotēku piedāvātie pakalpojumi ir kļuvuši interaktīvāki un pieejamāki. Tajā tiek ievietota
aktuāla informācija skolotājiem, bibliotēkas jauno grāmatu apskati un anotācijas.

7.4.

Atbalstīt Rīgas izglītības iestāžu bibliotekārus un pedagogus radoša mācību
procesa nodrošināšanā
Visa gada garumā tika sniegts atbalsts pedagogiem mācību procesa pilnveidei.

Pedagogi varēja iepazīties un izmantot jaunāko mācību metodisko literatūru un
audiovizuālos resursus, kā arī jaunāko presi. 2013 gadā bija abonēti 14 nosaukumu laikraksti
un žurnāli.Esam abonējuši arī elektronisko laikrakstu „Skolas vārds”, ko var lasīt ikviens
bibliotēkas lietotājs. Tika piedāvāti kopēšanas un skenēšanas pakalpojumi. Tika sniegtas
konsultācijas informācijas tehnoloģiju izmantošanā un vajadzīgās informācijas meklēšanā.
Lasītāju pieprasītākās tēmas aizvadītajā gadā bija: latviešu valoda kā svešvaloda,
pedagoģijas metodika, karjeras izglītība, konfliktu risināšana skolā, lasītprasme.
2013. gadā bibliotēkā reģistrējās 65 jauni lasītāji. Aktīvi bibliotēkas pakalpojumus
izmantoja 650 individuālie lasītāji un 141 izglītības iestāde (9 ģimnāzijas, 62 vidusskolas,
10 pamatskolas, 6 sākumskolas, 4 vakarskolas, 10 speciālās internātskolas, 13 pirmsskolas, 6
privātskolas un 21 cita izglītības iestāde). Pagarināti iznieguma termiņi 623 grāmatām. Gadā
kopā izsniegtas 1975 grāmatas un 2064 audiovizuālie materiāli.
Lai labāk atklātu bibliotēkas fondos esošos materiālus, tika rīkotas izstādes. Tās tika
veidotas atbilstoši aktuāliem notikumiem, saturiski un vizuāli pārdomātas un noformētas. Tās
ļāva pedagogiem ātrāk izvēlēties vajadzīgos materiālus mācību procesam, jo bieži izstāžu
tematika tika sasaistīta ar skolās mācīto. Aizvadītajā gadā tika sarīkotas 11 tematiskās
izstādes: Barikāžu laiks; Bērnu drošība; Radošums ; Veltījums Imantam Ziedonim; Karjeras
izvēle; Ojārs Vācietis; Lasīšanas veicināšana un glītrakstīšana; Latvijas Valsts svētki;
Ziemassvētki.
Lai atbalstītu RIIMC rīkoto Metodisko dienu tēmu - Papīrs, izveidojām atbilstošu
izstādi. Izstādes tika izveidotas arī citiem RIIMC veidotajiem tematiskajiem pasākumiem,
piemēram konferencei „Pilsoniskums un patriotisms šodien”.
Kopā izstādēs tika izmantoti 276 materiāli.
Savukārt skolām tika piedāvāts pakalpojums – ceļojošās izstādes. Mēs piedāvājam
gan jauno grāmatu izstādes, gan tematiskās izstādes.
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* Radoša personība
* Slavenu cilvēku biogrāfijas
* Lasītprasme
* Patriotisma audzināšana
* Vardarbība skolā un ģimenē
* Atkarības un to profilakse
* Bērnu drošība
* Karjeras izglītības
* Rīgas arhitektūra
* Skolas un ģimenes sadarbība
* Latviešu tautas tradīcijas
Skolas varēja izvēlēties no mūsu piedāvājuma, vai arī pasūtīt sev interesējošo izstādes
tēmu. Vispieprasītākās izstādes bija par karjeru, drošību, skolas un ģimenes sadarbību Šis
pakalpojums guva lielu atsaucību, jo izstādēs bez grāmatām tiek iekļauti arī audiovizuālie
un projektu materiāli, kas skolās nav pieejami. Tas ir arī ievērojams laika un darba
ietaupījums skolu bibliotēkām.
Īpašs atbalsts daudzpusīga mācību procesa nodrošināšanā un pedagogu profesionālās
pilnveides attīstībā ir Metodiskajā bibliotēkā iegādātā mācību un metodiskā literatūra un
audiovizuālie mācību līdzekļi. 2013. gada beigās Metodiskās bibliotēkas grāmatu fonda
vienību skaits pārsniedzis 16 tūkstošus nosaukumu (gada laikā papildinājās ar 495
pirkumiem (261 grāmatu, 48 audio CD, 22 CD-ROM un 164 DVD) un vairāk kā 100
dāvinājumiem), audiovizuālo resursu kopskaits gada beigās – 9265 nosaukumi (3049 DVD,
130 interaktīvajos CD-ROM, 1194 audio CD un 4885 videokasetēs). Pēdējo gadu laikā
audiovizuālie resursi tiek iegādāti tikai DVD un CD formātos, esošie videokasešu fondi tiek
pārskatīti,

katru gadu tiek izņemti morāli novecojušie ieraksti. Mācību un metodiskā

literatūra

un audiovizuālie mācību materiāli tika iegādāti, ņemot vērā LR izglītības

programmas, RIIMC speciālistu un Rīgas skolotāju ieteikumus,

kā arī balstoties uz Rīgas

Izglītības un informatīvi metodiskā centra izvirzītajām prioritātēm 2013. gadā – atbalsts
dabas zinību satura ieviešanai skolās un 21. gadsimta zināšanu, attieksmju un prasmju
apguve un attīstīšana.
Lielāko pirkumu daļu sastādīja jaunākā pedagoģiskā un metodiskā literatūra,
rokasgrāmatas skolotājiem, izzinošā literatūra, jaunākā latviešu un ievērojamu ārzemju
rakstnieku tulkotā daiļliteratūra, grāmatas mājturības stundās apgūstamām prasmēm, mācību
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līdzekļi valodu prasmēs. Sekojot RIIMC noteiktajām prioritātēm, īpaša vērība tika pievērsta
visiem mācību un metodiskajiem jaunumiem, kas būtu saistoši dabaszinātņu skolotājiem.
Bibliotēkā izveidotās rezerves kopijas 2006.-2008. IZM izstrādāto audiovizuālo materiālu
ķīmijā, fizikā, bioloģijā un matemātikā (kopskaitā vairāk kā 50 ierakstu) ir pieprasīts
materiāls mācību stundās, jo visās skolās nav pieejami šie materiāli. Tika apzināti un iegādāti
visu Latvijas izdevniecību jaunākie piedāvājumi mācību procesa apguvei dabas zinībās,
izmantojot IT, piemēram, apgāda „Zvaigzne” 3013. gada mazās interaktīvās enciklopēdijas
„Siltums un enerģija”, „Spēks un ātrums” CD-ROM formātā. Paralēli šiem resursiem tika
apzināti un iepirkti jaunākie un aktuālākie IZM apstiprinātie Latvijas izdevniecību izdotie
metodiskie un mācību resursi. Vadoties pēc svešvalodu skolotāju / metodiķu pieprasījumiem,
bibliotēkā tika iepirkti jaunākie izdevumu komplekti (grāmatas un interaktīvie diski) angļu
un vācu valodas mācīšanai visos līmeņos – „New Headway 4th”, „Menschen” un „Ziel”, kā
arī mācību līdzekļi latviešu valodas apgūšanai cittautiešiem.
Daiļliteratūras grāmatu sarakstu papildinājušas izglītības programmās ieteiktās
grāmatas, jaunākie latviešu rakstnieku izdevumi, tā, piemēram, Noras Ikstenas, Gundegas
Repšes, Laimas Muktupāvelas (Kotas), Liānas Langas, Imanta Ziedoņa darbi. Arvien lielāku
popularitāti iegūst prozas klausām grāmatas -

tāpēc arī 2013. gadā tika iegādātas gan

latviešu rakstnieku, piemēram, Ingas Žoludes „Sarkanie bērni”, Liānas Langas „Es pēkšņi
atmodos no dziļa miega”,

gan tulkotās literatūras (Džīnas Vebsteres „Garkājtētiņš”)

klausāmgrāmatas CD formātā. Iegādājāmies arī visas „ Vecāku žūrijas” ieteiktos darbus.
Turpinājās iepriekšējos gados sāktā sadarbība ar Latvijas Televīziju. 2013. gadā televīzijas
arhīvā tika apzināti un iepirkti visi iespējamie mācību un dokumentālie materiāli Latvijas
vēsturē, kas attēlo un skaidro1910.- 1914., 1917., 1918.-1919., 1934.-1939. gadu notikumus
Latvijā, kā arī dokumentālas filmas par ievērojamiem Latvijas cilvēkiem, piemēram, „Kārlis
Zāle”, „Akadēmiķis Jānis Stradiņš”. Gada garumā tika iepirktas ārzemju mākslas filmas,
kas ir atzītu literāru darbu ekranizācijas, piemēram, „Norvēģu mežs”, „Lielās cerības”,
„Anna Kareņina”,

biogrāfiskas filmas par pasaulē ievērojamiem cilvēkiem, vēsturiskas

filmas (Sergeja Eizenšteina filmas) u.c. Liels bibliotēkas lietotāju pieprasījums bija arī maijā
iegādātajai jaunajai latviešu filmai „Sapņu komanda”. Ievērojamu daļu bibliotēkas 2013.
gada jaunieguvumu sastāda dāvinājumi, nepublicētie materiāli, dažādu Latvijas un ES
projektu galarezultātu apkopojumi, RD IKSD atbalsta nodaļas dāvinājumi veselīga dzīves
veida skaidrošanai, skolotāju pētnieciskie darbi.

Bibliotēkas fondi tika papildināti ar

labākajiem RIIMC organizētā projekta „Pedagogu pētnieciskā darbība izglītības iestādē”
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Rīgas skolotāju zinātniskajiem pētījumiem. Turpinoties ilggadīgajai sadarbībai, daudz
vērtīgu un skolotāju pieprasītu resursu gan pirkumu, gan dāvinājumu veidā tika iegūti no
Latviešu Valodas aģentūras. Vērtīgas grāmatas bibliotēkā par Rīgas pilsētvides veidotājiem
tika saņemtas no Rīgas pašvaldības aģentūras Pilsētas Arhitekta biroja, piemēram, „Marta
Staņa. Vienkārši, ar vērienu”, kas ar RIIMC līdzdalību tika dāvāta arī Rīgas skolām. Lai
sniegtu atbalstu skolēniem un skolotājiem mūsdienīgā veidā sniegt zināšanas un izpratni par
Eiropas Monetārās Savienības kopējo valūtu - eiro; no IZM saņemtie materiāli (8 animācijas
filmas) tika izdalīti katrai skolai un pirmsskolai.
Visi pirkumi, dāvinājumi, nepublicētie resursi un audiovizuālie mācību materiāli tika
aprakstīti, kataloģizēti un nokomplektēti bibliotēkas informācijas sistēmā ALISE – kopumā
2013. gadā elektroniskais katalogs papildinājās par 2163 nosaukumiem (2854 vienībām) ;
katram resursam tika izveidots īss apraksts (anotācija). Visi bibliotēkas krājumu resursi
elektroniski ir pieejami bibliotēku programmā Alise un RIIMC mājas lapā, kur audiovizuālie
resursi atrodami sagrupēti īpašās sadaļās (mācību priekšmeti, operas, teātri, dokumentālās
filmas, animācijas filmas, mākslas filmas, latviešu un ārzemju izdevumi u.t.t.) audiovizuālo
resursi katalogi. Katra mēneša beigās mājas lapā tiek ievietots jaunieguvumu saraksts.
http://riimcbiblioteka.blogspot.com/

Visiem audiovizuālajiem līdzekļie, kuri bibliotēkas rīcībā nonāca vienā eksemplārā,
tika izveidota rezerves kopija, kā to prasa Bibliotēku likums, lai nodrošinātu

ieraksta

saglabāšanu. Īpaši pieprasītiem audiovizuālajiem mācību materiāliem tika palielināts kopiju
skaits. Tika atjaunotas kopijas fiziski sabojātajiem ierakstiem, kā arī veikta morāli
novecojušu resursu norakstīšana. Vasarā tika pārbaudīti audiovizuālo fondu (CD un DVD)
ieraksti un noteikta to atbilstība turpmākajai lietošanai izglītības programmu īstenošanā.
Tehniski tika pārbaudīti diski, kuru lietotāju skaits pārsniedzis 15 – 20;

par morāli

novecojušiem (saturā un neatbilstošiem mūsdienu IT prasībām) tika novērtēti vairāki ieraksti
CD-ROM diskos (norakstīti) , tehniski nolietoti un turpmākajai lietošanai nederīgi – vairāk
kā 50 DVD. Izņemtās DVD kopijas tika atjaunotas. Audiovizuālie mācību materiāli visa
gada garumā tika pārbaudīti pēc katra defekta pieteikšanas. Vasarā tika veikta morāli
novecojušo grāmatu un videokasešu apzināšana, tās tika norakstītas.
Visa gada garumā tika nodrošināts tehniskais aprīkojums RIIMC mācību auditorijās –
nodrošinājums ar IT tehnoloģijām un to uzturēšanu darba kārtībā, lai nodrošinātu RIIMC un
ES fondu ietvaros rīkotos kursus.
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Secinājumi
Izvērtējot bibliotēkas darbu aizvadītajā gadā, jāsecina, ka bibliotekārie pakalpojumi
bija daudzveidīgi un

vairāk orientēti tieši uz klientu vajadzībām.

Bibliotēkas emuārs

uzlabots un papildināts. Ātrāka un operatīvāka kļuvusi informācijas aprite un klientu
informācijpratība. Paplašinājusies bibliotēkas sadarbība ar partnerinstitūcijām, līdz ar to
palielinājusies arī bibliotēkas publicitāte un popularitāte.
Aizvadītajā gadā īpaša uzmanība tika veltīta fondu kvalitātes uzlabošanai. Tika veikta
inventarizācija un novecojušo un neizmantoto materiālu norakstīšana. Pievērsta uzmanība
grāmatu izvietojumam un plauktu noformējumam. Līdz ar to bibliotēkas krājums ir kļuvis
pieejamāks un pārskatāmāks. Pieaugot ierakstu apjomam, palielinājusies informācijas
meklēsanas iespēja Skolu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.
Nākamajā gadā būtu jāturpina skolu bibliotēku automatizācija. Jāturpina dažādot
metodiskā darba atbalsta formas. Sadarbībā ar izdevniecībām jāturpina jaunākās literatūras
un filmu apzināšana un iegāde.
Jāveicina esošo bibliotēkas pakalpojumu izmantošana pedagogu vidē un jāpiedāvā jauni.
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Lietvedības organizēšana
Visi sagatavotie dokumenti tiek reģistrēti atbilstošajās RD sistēmās RDLIS, KAVIS,
KADRI. Tā kā centrs aktīvi iesaistās dažādos projektos, piesaistot papildu finansējumu,
lietvedības darba apjoms katru gadu pieaug:

155
Rīkojumi:
20
Pamatdarbības jautājumos
25
Par olimpiādes rīkošanu
24
Par olimpiādes apbalvojumiem
53
Par personālu (t.sk. atvaļin.)
2
Par komandējumiem
23
Par rēķinu apmaksu
7
ESF projektos
Izdoti iekšējie noteikumi
3
Organizēto komisiju un darba grupu 2
nolikumi
481
Līgumi:
19
Līgumi ar juridiskām personām
440
Par lektoru pakalpojumiem
Pieaugušo neformālā izglītība
13
ESF projektos
Korespondence
Sarakste ar juridiskām personām un
Sarakste ESF projektu ietvaros
Faktus fiksējošie dokumenti (izziņas,
pilnvaras, garantijas vēstules)

9
423
299
124

2013.gada maijā RIIMC un ESF lietu nomenklatūras izveidotas atbilstoši jaunajiem MK
noteikumiem „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi” un saskaņotas Latvijas
Nacionālajā arhīvā, IDAP departamentā.
Izveidota lietu nomenklatūra ESF projektā ar Nodarbinātības Valsts aģentūru.
No septembra darbu uzsāka Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu
saskaņošanas komisija, kur veidojas saņemto dokumentu reģistrēšana un atbildes vēstuļu
noformēšana un nosūtīšana pa pastu.
Sniegtas konsultācijas darbiniekiem KAVIS un RDLIS lietošanā, kā arī darbā ar kopētāju.
Izveidotas darbinieku obligātās veselības pārbaudes kartes. Regulāri papildināti dati sistēmā
KADRI par centra darbiniekiem, un ievadīti dati par lektoru Uzņēmuma līgumiem.
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