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     2020./2021. m.g. mums visiem bijis jaunu zināšanu, izaicinājumu un prasmju
attīstīšanas gads. Dzīve “jaunos” apstākļos ir kļuvusi par pirmsskolu un skolu jauna ceļa
sākumu. Šodien mēs varam atskatīties atpakaļ un izvērtēt, kā laiks ir vadījis ikvienu no
mums savā izaugsmē, pārmaiņu pieņemšanā vai noliegšanā, šaubās un uzvarās.

     Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs savas pārmaiņas uzsāk ar ticības
stiprināšanu saviem spēkiem un varēšanai pārmaiņu laikā – tā ir vajadzība, kas šodien
nepieciešama lielākai daļai mūsdienu sabiedrības. Tu vari, ja dari! 

     Ikvienai izglītības iestādei jākļūst par piemēru saviem skolēniem, viņu vecākiem un
sabiedrībai kopumā mācīšanās jomā. “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai” izglītības
iestādēs ir pašvaldības projekts, kura mērķis ir stiprināt izglītības iestādi kā mācīšanās
organizāciju. Ik gadu, radot iespēju organizācijām mācīties veidot pārdomātu un jēgpilnu
ceļu pirmsskolas un skolas prioritātes sasniegšanai, sniedzam atbalstu Rīgas izglītības
iestādēm gan mācīšanās vajadzību noteikšanā, gan aktivitāšu plānošanā, kas ved uz
rezultātu, gan iesaistīto pedagogu izvēles noteikšanas kritērijos – skaidri zināt, kāpēc
mācās vieni vai otri pedagogi. Un priecājamies, ka varam redzēt ilggadēju sava kopdarba
rezultātu – tās ir Rīgas pirmsskolas un skolas, kuru mācīšanās mērķi ir skaidri, saprotami,
sasniedzami un izmērāmi. Izglītības iestādes, kuras piedalās projektu konkursā ik gadu, jau
sasniegušas būtiskus mācīšanās rezultātus, turpinot virzīties uz priekšu un demonstrējot,
ka pārdomāts mācību plāns rada ne tikai jaunas zināšanas un attīsta prasmes virzoties uz
iestādes kopējiem mērķiem, bet arī sagādā arī daudz prieka un stiprina pedagogu
profesionalitāti.

     Forums “Izglītība izaugsmei 2021” ir kļuvis par tikšanās vietu pirmsskolu un skolu
profesionālām sarunām un stāstiem par regulāru, plānotu, daudzveidīgu un izaicinošu
mācīšanās ceļu vienotai izpratnei un mērķiem. Lai šādas tikšanās stiprina mūsu pārliecību,
gatavību mēģināt un eksperimentēt, analizēt kopīgas mācīšanās procesa veiksmes un
neveiksmes!

     Ķīniešu sakāmvārds vēsta: “Kad pūš pārmaiņu vēji, vieni būvē aizsargvaļņus, citi –
vējdzirnavas.” Neskatīsimies atpakaļ un neatgriezīsimies pie vecā, bet iesim uz priekšu!
Būsim paši pārmaiņu vadītāji savās izglītības iestādēs!



Rīgas 3. pamatskola

Rīgas 22. vidusskola

Rīgas 34. vidusskola

Rīgas 45. vidusskola

Rīgas 54. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas Austrumu vidusskola

Rīgas Jāņa Poruka vidusskola

Rīgas Kultūru vidusskola

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija

Mežciema pamatskola

O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola 

Ziemeļvalstu ģimnāzija

Projektu konkurss “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā” 

Saturs

Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas 210. pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas 221. pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas 270. pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Ligzdiņa”

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenītes”

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"

Rīgas Ziepniekkalna pirmsskola

Rīgas 61. vidusskola

Projektu konkurss “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā” 
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Projektu konkurss

“Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā” 
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     Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (turpmāk – RIIMC) arī šajā mācību
gadā aicināja Rīgas vispārējās izglītības iestādes: sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas
pieteikties projektu konkursam, šogad konkursa tēma “Atbalsts kompetenču pieejas
īstenošanai skolā”. 

Projekta mērķis:

Sniegt atbalstu kompetenču pieejas īstenošanai skolā un veicināt pedagogu kolektīva
kopēju profesionālo pilnveidi. Projekta īstenošanas laiks: no 2020. gada 2. novembra līdz
2021. gada 31. maijam. Konkursā piedalījās 15 Rīgas skolas, no kurām 13 guva atbalstu
un īstenoja projektu savā izglītības iestādē. Katra skola izvēlējās savai iestādei aktuālu
tēmu un projekta vadītāju, kurš atbildēja par projekta īstenošanu skolā.

Projekta nosaukums Skola

Rīgas 3. pamatskola

Rīgas 22. vidusskola

Rīgas 34. vidusskola

Rīgas 45. vidusskola

Rīgas 54. vidusskola

Rīgas 86. vidusskola

Rīgas Austrumu vidusskola

Rīgas Jāņa Poruka vidusskola

Bērncentrēta pieeja izglītojamajiem ar garīgās
attīstības traucējumiem

Mācāmies mācīt apzinīgi

Skolēnu zināšanu un prasmju līmeņu apraksti kā ceļš
uz pašvadītu mācīšanos

Pieejas maiņa skolēnu sniegumam un vērtēšanai

Skolotāju sadarbība uzdevumu veidošanā kritiskās
domāšanas attīstīšanai 1., 4., 7. klasēs visos priekšmetos

Vērtēšana – atbalstīt vai novērtēt

Jēgpilnu uzdevumu veidošana un pielietošana
ikdienas mācību procesā

Caurviju prasmes un starpdisciplināra darba
plānošana – efektīvs rīks mācību stundas organizācijā

Rīgas Kultūru vidusskolaSkolēnu pašvadītās mācīšanās prasmes – efektīvas
klasvadības rezultāts

Rīgas Zolitūdes ģimnāzijaTekstpratības stiprināšana 4., 7. klasē skolēnu pašvadītas
mācīšanās veicināšanai
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Savstarpējā sadarbība skolotāju 
individuālam atbalstam kompetenču pieejas īstenošanai

Mežciema pamatskola

Skolotājs – digitālo tehnoloģiju lietpratējs O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu
pamatskola

DIGI-TOP (Pedagogu digitālās pratības un svešvalodu
integrēšanas prasmju pilnveide)

Ziemeļvalstu ģimnāzija

Kursi, pieredzes apmaiņas, semināri, meistarklases, izglītojošo programmu norise šajos
ārkārtas apstākļos notika attālināti un tomēr mērķtiecīgi tika virzītas skolas mērķu
sasniegšanai un kompetenču īstenošanai, izglītojot pedagogu kolektīvu. Projekta
noslēgumā dalībnieku sasniegtie rezultāti tika prezentēti forumā “Izglītība izaugsmei
2021”, sagatavojot izaugsmes stāstu par projektu un ieguvumiem.

PROJEKTA AKTIVITĀTES

Sandra Cīrule - projekta vadītāja un Zane Namatēva - projekta koordinatore

Izglītība ir visspēcīgākais ierocis, ko varat izmantot,
lai mainītu pasauli (Nelson Mandela)



Bērncentrēta pieeja
izglītojamajiem ar garīgās

attīstības traucējumiem

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas 3. pamatskola

Projekta mērķis:

Izstrādāt un ieviest vienotu pieejas modeli bērncentrētam mācību procesam
izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Piešķirtais finansējums:

800 EUR

Teorijas analīzes rezultātā izstrādāti pedagoģiskie principi un līdzekļi bērncentrētai
pieejai izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Konstatēti un raksturoti skolotāja pedagoģiskās darbības priekšnosacījumi
bērncentrētas pedagoģiskās pieejas īstenošanā.
Veikta bērncentrētas pedagoģiskās pieejas labās prakses piemēru analīze.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI

Dalībnieku skaits:

25 - 30

Teorētiskās nodarbības. A. Elme sniedza teorētisku ieskatu par individuālo plānu
nozīmīgumu un veidošanu bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem, akcentējot
skolotāja un bērna jēgpilnas mijiedarbības nozīmīgumu. M. Basmanova lekcijās
guvām detalizētus skaidrojumus par jēdzieniem- individualizācija, diferenciācija,
personalizācija. Mācījāmies tos atpazīt un atšķirt ar piemēru palīdzību. 
G. Strapcānes radošajās darbnīcās tika akcentēta bērncentrētas izglītības pieeja
mācību stundās un to plānošana, ietverot iepriekš minētos jēdzienus.
V. Drulles vadītājās praktiskajās darbnīcās vērojām atklātās stundas un kopīgi veicām
šo stundas analīzi.
Informatīvā materiāla izveide. A. Putniņas organizētajā grupu darbā pedagogi veidoja
atbalsta materiālu sev, lai bērncentrētas pedagoģiskās pieejas ieviešanas soļi tiktu
sekmīgi realizēti mūsu skolā.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES

8



Projekta dalībnieku atziņas:

“Pēc projekta ir izpratne par jēdzieniem: personalizācija, diferenciācija, individualizācija. 
Esmu iepazīstināta ar dažādiem tehniskiem paņēmieniem atgriezeniskās saites
veidošanai.
Apgūtas dažādas iespējas darbā ar programmu MS Teams. Priekšstats par mācību
stundas organizēšanu un vadīšanu ievērojot kompetenču pieejas prasības.”, A. Blāze

“Pēc nodarbības izvērtēju, cik kvalitatīvas stundas man ir bijušas šajā mācību gadā.
Radās jaunas idejas par nākamo mācību gadu, ko varētu uzlabot. Raisīja pārdomas, ar
kuriem kolēģiem varētu veidot sadarbību, nodrošinot starppriekšmetu saikni.”, L.
Jansone

1.att.- Ekrāna šāviņš no G. Strapcānes radošajās
darbnīcas
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Mācāmies mācīt apzinīgi

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas 22. vidusskola

Projekta mērķis:

Iemācīt skolotājus, kas strādā 1., 4., 7., 10., klasē, regulāri organizēt stundā atgriezenisko
saiti tā, lai skolēni to sniegtu par sasniedzamā rezultāta sasniegšanu un analizētu savu
mācīšanās procesu.

Piešķirtais finansējums:

315 EUR

25 skolotāji savās stundās 1., 4., 7., 10., klasē stundā organizē refleksiju par paveikto
darbu un sniedz atgriezenisko saiti.
Ap 60% skolēnu mainījās izpratne par pašanalīzes nozīmīgumu, domājot par savu
mācīšanos.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI

Skolēnu aptauja.
Praktiskās nodarbības. Stratēģijas mācību procesā.
Praktiskās nodarbības. Vērtēšana un atgriezeniskā saite katra skolēna un skolotāja
izaugsmei.
Stundu vērošana.
Darbnīca “Skolotāju pieredzes apmaiņa. Atgriezeniskās saites veidi.”
Skolēnu aptauja.
Projekta izvērtēšana.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES

Dalībnieku skaits:

25
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Projekta dalībnieku atziņas:

“Mani ļoti iedvesmoja šī nodarbība. Kādreiz rutīna liek aizmirst svarīgas lietas. Ir svarīgi
atsvaidzināt savas zināšanas.”, I. Reitere

“Nodarbības bija labs piemērs, kā veidot tiešsaistes stundas ar atgriezenisko saiti.”,
I. Romanova

1.att. - Nodarbība “Vērtēšana un atgriezeniskā saite katra
skolēna un skolotāja izaugsmei” ar Ilzi Gaili

2.att.- Grupu darbs darbnīcā “Skolotāju pieredzes
apmaiņa. Atgriezeniskās saites veidi.”
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Skolēnu zināšanu un prasmju
līmeņu apraksti kā ceļš uz

pašvadītu mācīšanos

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas 34. vidusskola

Projekta mērķis:

Iemācīt skolotājus, kas strādā 1.,4.,7.,10., klasē, regulāri organizēt stundā atgriezenisko saiti tā,
lai skolēni sniegtu atgriezenisko saiti par sasniedzamā rezultāta sasniegšanu un analizētu savu
mācīšanās procesu.

89 skolas pedagogi ir iepazinušies ar skolēnu zināšanu un prasmju līmeņu aprakstu
piemēriem un teorētisko pamatojumu.
75 skolas pedagogi ir izveidojuši un aprobējuši skolēnu zināšanu un prasmju līmeņu
aprakstus. 
89 skolas pedagogi ir dalījušies pieredzē ar savas jomas un skolas pedagogiem, stāstot par
veiksmēm un problēmsituācijām, ar kurām nācies saskarties, veidojot skolēnu zināšanu un
prasmju līmeņu aprakstus.
Mācību rezultātā tika izveidoti konkrētās mācību situācijās izmantojami skolēnu zināšanu un
prasmju līmeņu apraksti, kas tika publicēti skolas blogā “Metodisko atradumu krātuve”.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI

Projekta pirmajā seminārā  pedagogi pulcējās kopā, lai papildinātu savas teorētiskās zināšanas
par zināšanu un prasmju līmeņu aprakstu formu un saturu. Tad pedagogi strādāja individuāli,
veidoja vienu skolēnu zināšanu un prasmju līmeņu aprakstu. Decembra sākumā tika organizēts
pedagogu mācīšanās grupu darbs, kopā mācijās viena priekšmeta skolotāji, kas strādā vienā
klašu grupā. Strādājot sadarbības grupās, pedagogi iepazīstināja viens otru ar izveidotajiem
zināšanu un prasmju līmeņu aprakstiem, diskutēja par to, kā veidot aprakstu tā, lai izglītojamiem
sniegtā atgriezeniskā saite padziļinātu mācību motivāciju un izkoptu pašvadītas mācīšanās
prasmes. Tad kopā tika pulcināti visi vienas jomas pedagogi. Tika organizēts apaļais galds, kura
laikā mācīšanās grupas iepazīstināja kolēģus ar paveikto. 

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES

Piešķirtais finansējums:

1090 EUR

Dalībnieku skaits:

89
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Projekta dalībnieku atziņas:

“Rakstīt skolēnu zināšanu un prasmju līmeņu aprakstus, lai skolēni varētu novērtēt savas
zināšanas literatūrā, ir īsts izaicinājums skolotājam. Ir ļoti precīzi un bezkaislīgi jānoformulē tas,
par ko stundās runājam emocionāli un personiski”, O. Pauzere

“Lai izveidotu skolēnu zināšanu un prasmju līmeņu aprakstus, kas izmantojami dabas zinātņu
mācību priekšmetu jomā, tika īstenota veiksmīga skolotāju sadarbība – kopā izveidot aprakstu
bija vieglāk”, R. Bancāne

Laikā no 12. janvāra līdz 22. aprīlim tika aprobēti izveidotie skolēnu zināšanu un prasmju līmeņu
apraksti. Eksperti vēroja tiešsaistes mācību stundas, sniedza nepieciešamās konsultācijas.
29.aprīlī tika organizēta skolas pieredzes apmaiņas konference, tās laikā tika apkopoti rezultāti,
īstenota refleksija, tika sniegta pedagogu un organizatoru atgriezeniskā saite par mācībām. Tika
plānota turpmākā skolas metodiskā darba stratēģiskā plānošana. 

1.att.- projekta “Skolēnu zināšanu un prasmju līmeņu
apraksti kā ceļš uz pašvadītu mācīšanos” noslēguma

konference: mācāmies kopā 

2.att.- projekta “Skolēnu zināšanu un
prasmju līmeņu apraksti kā ceļš uz
pašvadītu mācīšanos” noslēguma

konference: mācāmies visi kopā katrs
savās mājās
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Piešķirtais finansējums:

315 EUR

Projekta mērķis:

Pilnveidot pedagogu kompetenci pieejas maiņai mācību sniegumu vērtēšanā un mērķtiecīgi ieviest
katrā klasē ikdienā.

Dalībnieku skaits:

34

Pieejas maiņa skolēnu
sniegumam un vērtēšanai

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas 45. vidusskola

Pedagogi uzskata, ka projektā dzirdētais ir kā atspēriens skolai ieviešot jauno, uz
kompetencēm balstīto izglītības saturu. 
Uzlabojusies pedagogu sadarbība vienotas vērtēšanas sistēmas ieviešanā, atbilstoši Skola
2030 prasībām dažādos izglītības līmeņos.
Pedagogiem ir padziļināta sapratne par kritiskās domāšanas kā caurviju prasmes
nepieciešamību  skolēnu snieguma uzlabošanā mācību procesā.
Pedagogiem ir iegūta pieredze akcentu pārnešanai kvalitatīva mācību procesa realizēšanai
no summatīvās uz formatīvo un diagnosticējošo vērtēšanu.
Skolas diagnosticējošie darbi ir notikuši un izvērtēti šādos mācību priekšmetos: 

Piedāvātas 18 mācību stundas tiešsaistē MS Teams, kuru vērošanā un apspriešanā
piedalījušies 40 pedagogi (daži vairākās).
Mācību rezultātā izveidotie prezentāciju vērtēšanas SLA 1.-6.klasēm un 7.-12.klasēm publicēti
Rīgas 45.vidusskolas ”Metodisko ideju platformā”.

4.klase – matemātikā; 5.klase - angļu valodā; 7.klase - Latvijas un pasaules vēsturē; 
8.klase - matemātikā; 10.klase - latviešu valodā.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI

Projekta norises laikā MJ vadītāji klausījušies regulāros vebinārus par skolēnu sniegumu
vērtēšanu, dalījušies ar kolēģiem par dzirdēto. Notikušas sanāksmes pa klašu grupām.
9.decembrī pedagogi I. Irbītes sniegumā padziļināja izpratni par kritisko domāšanu un
problēmu risināšanu kā caurviju prasmi jaunajā izglītības pieejā. Daudzi kolēģi augstu
novērtēja viņas sniegto informāciju par medijpratību un prasmi darbā ar informāciju jaunajos
standartos un programmās. Vērtīgi bija uzdevumu un mācību aktivitāšu piemēri kritiskās
domāšanas, informācijas pratības un medijpratības prasmju pilnveidei. 24.martā darbnīcā tika
izveidota skolas SLA prezentāciju vērtēšanai.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES
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1.att.- darbnīca “SLA prezentāciju vērtēšanai” tapšana

2.att.- darbs nelielās grupās 3.att.- 4.klašu pedagogu dalīšanās
 jaunajā pieredzē

Projekta dalībnieku atziņas:

I. Irbīte, kas ir arī mūsu kolēģe, uzsver: ”Lieliska ir pati projekta ideja – vienot skolas kolektīvu
aktīvai sadarbībai skolas metodiskās tēmas kontekstā. Dažādu mācību priekšmetu perspektīvas
un pieredze no pedagogiem, kuri strādā dažādos izglītojamo vecumposmos dod papildus
pievienoto vērtību. Tas ir īpaši būtiski, uzsākot jaunā mācību satura un pieejas īstenošanu
skolās.”

Savukārt K. Lubkāne stāsta: ”Izmēģināju komplekso uzdevumu kopumu, jo skolēniem, kuriem
neveicās kāda konkrēta prasme, tajā pat laikā ļoti labi veicas cita prasme un sasniedzamais
rezultāts ir izdevies labs. Palīdzēt skolēnam mācīties – skolas vērtība skolēns, izturēties ar cieņu
vienam pret otru."

18.janvārī S. Kazakas lekcijā “Pieejas maiņa vērtēšanā” tikām iepazīstināti ar teoriju, veikta
normatīvo dokumentu analīze par vērtēšanu, esošo pieredzi un problemātisko aspektu
iespējamie risinājumi. 
11. februārī jau notika refleksija par gūto pieredzi dažāda līmeņa uzdevumu izveidē, SLA
izmantošanā un domu apmaiņa ar lektoru.
Skolotāji uzskata, ka attālinātu mācību laikā projektā gūtās zināšanas ir devušas zaļo gaismu
formatīvajai vērtēšanai, kas ir daudz lietderīgāk dotajā situācijā. Savstarpēji vērotajās stundās
kā labu guvumu var minēt iespēju iekāpt skolēna kurpēs un redzēt, kā izskatās no tās puses
daudzas vietnes, piem., MS Teams, Kahoot. Ļoti priecēja visu projektā iesaistīto pušu
ieinteresētā un atbildīgā savstarpējā sadarbība.
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Skolotāju sadarbība uzdevumu veidošanā
kritiskās domāšanas attīstīšanai 1.,4.,7.

klasēs visos priekšmetos

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas 54. vidusskola

Projekta mērķis:

Sadarbojoties mācīties veidot jēgpilnus uzdevumus kritiskās domāšanas attīstībai 
1.,4.,7. klasēs un pielietot tos stundās.

Piešķirtais finansējums:

163 EUR

Dalībnieku skaits:

24

Projekta realizēšanai bija ieplānotas sešas aktivitātes – mācību un sadarbības
semināri, pilnveides kursi, uzdevumu un stundu plānošana un prezentēšana.
Aktivitāšu laikā skolotāji sadarbojās grupās, analizēja tematiskos plānus, pētīja mācību
satura standartu un programmu, apsprieda uzdevumus, kuri varētu attīstīt kritisko
domāšanu. Nodarbībām bija izstrādātas darba lapas, kuras tika aizpildītas nodarbību
laikā. 
Efektīvi sadarbojoties, skolotāji veidoja dažāda līmeņa uzdevumus, balstoties uz
SOLO taksonomiju, kā arī pievērsa uzmanību starppriekšmetu saiknei. Diskutēja par
sadarbību un par uzdevumu produktivitāti.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES

Skolotāji mācību procesā izmanto refleksīvās tehnoloģijas kritiskās domāšanas
attīstīšanai, lasot un rakstot. 
Skolotāji, savstarpēji vērojot 22 mācību stundas, analizēja un izvērtēja uzdevumu
produktivitāti kritiskās domāšanas attīstībai.
Skolotājiem ir izveidojusies skaidrāka izpratne un vienotāka pieeja jēgpilnu uzdevumu
plānošanā.
Skolotāji iemācījās plānot un veidot jēgpilnus uzdevumus kritiskās domāšanas
attīstībai. 
Skolotāji regulāri sadarbojās un sadarbosies arī turpmāk, plānojot stundas un
uzdevumus sasniedzamo rezultātu sasniegšanai.
Skolotāji iemācījās izmantot dažādus digitālus rīkus savās stundās.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI
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2.att. Apaļais galds noslēguma aktivitāte

1.att. Stundu vērošana un analīze

Projekta dalībnieku atziņas:
"Projekts ļāva katram skolotājam kritiski novērtēt savas stundas, prasmi veidot jēgpilnus
uzdevumus un pielietot savā darbā jaunus tehniskus rīkus. Skolotāju kolektīvs izveidoja
labās prakses piemērus, kopīgi sadarbojoties un apspriežoties. Domāju, ka šis projekts
kļūs par veiksmīgu turpinājumu kompetenču pieejas realizēšanai mūsu skolā", O.
Kazlauska

"Projekta grupu darbs ar 1. un 4. klases skolotājiem nebija viegls, ņemot vērā attālināto
mācību sarežģīto situāciju un darbu ar jaunām programmām. Tomēr visi skolotāji tika galā
ar šo uzdevumu. Tā bija ļoti laba pieredze, kura noderēs turpmākajā darbā", J. Majakova

Profesionālās pilnveides kursos “Jēgpilni uzdevumi kritiskās domāšanas attīstīšanai”,
kurus vadīja Cēsu 1. pamatskolas direktore Antra Avena, skolotāji tika iepazīstināti ar
atziņām, kas saistītas ar domāšanu, tās attīstīšanas iespējām. Nodarbības laikā
pievērsām uzmanību tādiem jautājumiem: Kas ir domāšana? Kā mācīt domāt? Kā
veidot pamatu kritiskai domāšanai? Kā attīstīt kritisko domāšanu?
Attālināto mācību apstākļos skolotāji prezentēja savas mācību stundas. Aktivitāte bija
plānota ar mērķi vērot, kā tiek izvirzīts sasniedzamais rezultāts (saturā), kā SR tiek
sasniegts? Savās stundās skolotāji rādīja uzdevumus kritiskās domāšanas
attīstīšanai. Skolotāji sadarbojās grupās, vēroja un analizēja stundas. Kolēģi parādīja
prasmi jēgpilni un interesanti izmantot dažādus uzdevumus mācību satura apguvei. 
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Projekta mērķis:

Pilnveidot skolas vērtēšanas sistēmu, uzsākot pilnveidotā mācību satura īstenošanu 1., 4.,
7., un 10. klasēs, un ikdienas mācību procesā īstenot vērtēšanu skolēnu mācīšanās
atbalstam

Piešķirtais finansējums:

840 EUR

Vērtēšana – atbalstīt vai
novērtēt?

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas 86. vidusskola

Dalībnieku skaits:

60

Pedagogi zina, kas ir formatīvā un summatīvā vērtēšana, ar ko formatīvā vērtēšana
atšķiras no summatīvās, prot īstenot vērtēšanu skolēnu mācīšanās atbalstam.
Pedagogi prot veidot snieguma līmeņu aprakstus (rubrikas). Katrā mācību jomas
grupā ir izveidoti SLA, ko var izmantot 1.-12.klasē, vērtējot, piemēram, pārspriedumu,
argumentēto eseju, pētniecisko darbu. 
Ir izveidots prezentācijas vērtēšanas apraksts, ko var izmantot 5.-12.klasē jebkurā
mācību priekšmetā. 
Pedagogi dalījās pieredzē par summatīvās un formatīvās vērtēšanas īstenošanu
ikdienas mācību procesā skolas metodiskajā konferencē. 

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI

Pirmā projekta aktivitāte – profesionālās pilnveides kursi “Formatīvā un summatīvā
vērtēšana, uzsākot pilnveidotā mācību satura īstenošanu” – notika 2020. gada
decembrī, kur pedagogi pilnveidoja zināšanas par formatīvo un summatīvo vērtēšanu,
veidoja izpratni, ar ko formatīvā vērtēšana atšķiras no summatīvās. Nodarbību laikā,
ko vadīja Skola 2030 vecākais eksperts Mihails Basmanovs, pedagogi pilnveidoja
izpratni par vērtēšanas veidiem skolēnu snieguma uzlabošanai mācību procesā, kā arī
izvērtēja formatīvās un summatīvās vērtēšanas nozīmi mācību procesā.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES
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Otrā projekta aktivitāte – profesionālās pilnveides kursi “Kā izveidot snieguma līmeņu
aprakstus (rubrikas)” – notika 2021.gada februārī. Lektores Ingas Narmontas vadībā
pedagogi diskutēja par problēmsituācijām vērtēšanas procesā, uzzināja, kā izmantot
snieguma līmeņu aprakstus daudzveidīgās mācību situācijās, veidoja snieguma līmeņu
aprakstu vienai prasmei/kompleksam uzdevumam, kā arī novērtēja un uzlaboja
snieguma līmeņu aprakstu atbilstoši dotajiem kritērijiem. 
31. maijā notika skolas metodiskā konference, kur pedagogi dalījās pieredzē par SLA
veidošanu un izmantošanu ikdienas mācību procesā.

Projekta dalībnieku atziņas:

Rīgas 86. vidusskolas pedagogi:
"Beidzot salikām pa plauktiņiem, kas ir summatīvā un formatīvā vērtēšana".

"Guvu pārliecību, ka es pareizi izmantoju savā darbā summatīvo un formatīvo vērtēšanu,
bija ļoti vērtīgi uzzināt citu kolēģu pieredzi".

"Saprotu formatīvās vērtēšanas jēgu un būtību, kādas priekšrocības tā sniedz gan
skolotājam, gan skolēniem", skolotāju atziņas no aptaujas anketām 

1.att. Skolas attālinātā metodiskā konference
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Jēgpilnu uzdevumu
veidošana un pielietošana
ikdienas mācību procesā

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas Austrumu vidusskola

Projekta mērķis:

Uzlabot pedagogu zināšanas par jēgpilnu uzdevumu nozīmi mācību procesā un gūt
pieredzi, veidojot un izmantojot tos ikdienas mācību stundās.

Piešķirtais finansējums:

580 EUR + 30 EUR skolas  līdzfinansējums

Dalībnieku skaits:

28

Mācību priekšmetu pedagogi ir izglītoti par jēgpilnu uzdevumu veidošanu.
Pedagogi ir apguvuši prasmi veidot jēgpilnus uzdevumus un īstenot tos mācību procesā.
Mācību priekšmetu pedagogi ir saņemušu atgriezenisko saiti par jēgpilnu uzdevumu
kvalitāti savstarpējās stundu vērošanās.
Uzsākts darbs pie digitālās metodiskās krātuves izveides.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI

Projekta laikā, no novembra līdz maijam, pedagogiem tika piedāvātas lekcijas un
praktiskie semināri par jēgpilnu uzdevumu nozīmi un veidošanu, kurus vadīja “Skola 2030”
mācību jomu eksperti. 
Pedagogiem bija iespēja savstarpēji dalīties pieredzē, diskutējot un izveidojot jēgpilnus
uzdevumus, atbildot uz jautājumu – “Kā veidot/pārveidot uzdevumus, panākot
kompleksumu un skolēna darbību jaunā situācijā?”. 
Izveidotie jēgpilnie uzdevumi tika apvienoti digitālajā metodiskajā krātuvē, gūto pieredzi
atspoguļojot un jēgpilnos uzdevumus prezentējot stenda referātos. Ievērojot
epidemioloģisko situāciju valstī, prezentācijas notika attālināti ZOOM platformā. Pedagogi
nodarbību laikā saņēma atgriezenisko saiti par jēgpilnu uzdevumu kvalitāti.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES
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1.att. Slaids no Mag.Phys. Ulda Dzērves
prezentācijas. “SOLO taksonomija”

2.att. Diskusija ar Santu Kazaku, Skolas2030
vecāko eksperti

3.att. Skolotāju prezentācijas

 4.att. Digitālā krātuve

Projekta dalībnieku atziņas:

"Pareizi izveidotie jēgpilnie uzdevumi motivē skolēnus mācīties”, J. Lapurina

„Iedvesmojoši vienmēr ir iepazīties ar kolēģu pieredzi, diskutēt par sasniegto. Ļoti patīk ideja
par digitālās metodiskās krātuves izveidi. Tā būs lielisks atbalsts turpmākajā darbā", A.
Demidko
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Projekta mērķis:

Darbojoties 1., 4., 7. klašu pedagogu mācīšanās grupās, pilnveidot izpratni par caurviju
prasmju (1. un 4. klasē caurviju prasme sadarbība, 7. klasē caurviju prasmes sadarbība
un kritiskā domāšana un problēmu risināšana) izmantošanu mācību stundu organizācijā,
plānojot mācību stundas, organizēt sadarbību dažādu mācību priekšmetu pedagogiem
starpdisciplināra mācību procesa organizācijā.

Caurviju prasmes un
starpdisciplināra darba plānošana –

efektīvs rīks mācību stundas
organizācijā

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas Jāņa Poruka vidusskola

Piešķirtais finansējums:

800 EUR

Dalībnieku skaits:

25

Skolotāji kopīgi apguva dažas mācību metodes, kā plānot un iekļaut mācību stundās
caurviju prasmes, plānot mācību uzdevumus, iekļaujot 21. gadsimta prasmes, kam
jāpievērš uzmanība, kad veic kopīgu plānošanu, kādi riski un ieguvumi ir kopīgai
plānošanai.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI

Galvenās aktivitātes bija tiešsaistes nodarbības, sadarbība grupās, savstarpēja uzdevumu
veidošana, seminārs par sadarbības organizēšanu.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES
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Projekta dalībnieku atziņas:

"Plānojot mācību procesu, ļoti svarīga sadarbība starp priekšmetu skolotājiem vienas
mācību klases ietvaros. Savlaicīgi plānojot mācību procesu klasē, var iegūt ļoti daudz - gan
idejas, gan laiku, gan izcilu rezultātu! Būs interesanti gan pašiem, gan skolēniem! Viens
nav darītājs, tik kopā mēs varam!", I. Ostrovska

"1. Teicams skolotāja (lektora) paraugs komunikācijā ar sabiedrību. 2. Daudz dažāda
rakstura materiālu, kurus kā paraugus iespējams izmantot. 3. Interesanti temati grupu
darbiem (arī pārdomas, kā organizēt skolēnus grupās). 4. Dalībnieks visu laiku pozitīvi tiek
motivēts piedalīties dažāda rakstura aktivitātēs, veiksmīgi mijot vieglas un pat komiskas
(cūkas zīmēšana) ar vidēji komplicētām (kādu vēlos redzēt absolventu) un manā gadījumā
sarežģītākām (starpdisliplinārās stundas maijam).", S. Urtāne

1.att. - Ekrāna šāviņš no nodarbības
Zlaugotni cītīgi klausāmies

2.att. - Ekrāna šāviņš no nodarbības Lifta
sarunas tēma
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Skolēnu pašvadītās mācīšanās
prasmes – efektīvas klasvadības

rezultāts

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas Kultūru vidusskola

Dalībnieku skaits:

50

Projekta mērķis:

Ieviest vienotu pieeju klasvadībā 50 Rīgas Kultūru vidusskolas pedagogiem ar nolūku
uzlabot izglītojamo pašvadītās mācīšanās kompetenci 2020./2021. mācību gadā.

Piešķirtais finansējums:

712 EUR

socializācija sabiedrības kultūras un tradīciju pārmantošanai;
rakstura veidošanas pieeja;
ieradumu - tikumu veidošanas pieeja.

prast vadīt emocijas, domāšanu un uzvedību;
spēt organizēt savu laiku un attīstīs mācīšanās paradumus;
analizēt savu sniegumu, noteikt stiprās puses un izvirzīt uzdevumus turpmākajam
mācību darbam.

50 pedagogiem ir vienota jēdzienu izpratne par klasvadību mācību procesā: 

50 pedagogi guva padziļinātu izpratni par klasvadību kā instrumentu un izveidoja
metodiskos ieteikumus skolēnu pašvadītas mācīšanās pilnveidei:

50 pedagogi integrēja klasvadības instrumentāriju sava mācību priekšmeta saturā,
pielietojot savā pedagoģiskajā darbībā.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI

Projekta laikā notika 4 pilnveides kursi, kurus vadīja skolas pedagogi I. Pitkeviča un E.
Rozentāle. Tika aicināti arī lektori: A. Aukšmuksta (VISC interešu izglītības un
audzināšanas darba nodaļas vadītāja), kura stāstīja par klasvadības nozīmīgumu
pedagoģiskā procesā. Profesores K. Oganisjanas nodarbība “Domāšanas un
metakognitivitātes veicināšana mācību procesā” pedagogiem deva iespēju diskutēt par
dažādiem domāšanas procesiem, kas notiek paralēli un katram izglītojamajam citādāk. 

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES
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1.att. Fonds Viegli nodarbība "Radošā
rakstīšana"

2.att. Fonds Viegli nodarbība "Radošā
rakstīšana"

Projekta dalībnieku atziņas:

"Ieguvums bija tas, ka es pārliecinājos, ka es un daudzi citi skolotāji jau tagad savā
pedagoga darbā izmanto vai cenšas izmantot, pielietot kursos sniegto informāciju par
skolēnu mācīšanu un mācīšanos, arī pašu pedagogu mācīšanos", V. Neļķe

"Sadarbība ar pārgājusi citā vēl nebijušā līmenī. Esam tepat, bet tomēr attālināti, pa vidu
tehnoloģijas. Projekts pierādīja, ka visas ieceres var realizēt tiešsaistē, jo viss, kas
sākotnēji tika plānots - notika. Jā, klātienē, tas būtu savādāk, bet vai labāk, to varēsim
novērtēt tikai pēc laika. Pedagogiem pandēmijas laiks ir kā atvilkta bulta, lai pēc tam mēs
visi atgrieztos klātienē jau ar cita līmeņa pieredzi, zināšanām un prasmēm", I. Pitkeviča

Fonda “Viegli” nodarbībā “Radošā rakstīšana” pedagogi iejutās skolnieku “ādā” un
darbojoties radoši, rezultātā izveidoja savu “Epifāniju.”
Metodisko idejas tirdziņu vadīja S.Kazāka (Skola2030 profesionālā eksperte). Tā bija
praktiska nodarbība, kurā pedagogi apkopoja dažādas mācīšanas stratēģijas, klasificēja
un sistematizēja. Tā rezultātā tika izveidots mācību materiāls, kas būs pieejams visiem
skolas pedagogiem un izglītojamajiem. 
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Tekstpratības stiprināšana 
4., 7. klasē skolēnu pašvadītas

mācīšanās veicināšanai

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 

Projekta mērķis:

Pilnveidot pedagogu kompetenci mācību stundu plānošanā, vadīšanā, diagnosticējošo darbu
sastādīšanā, lai veicinātu skolēnu tekstpratības attīstību pamatizglītības posmā. 

Piešķirtais finansējums:

924 EUR

Dalībnieku skaits:

98

Projekta dalībnieki ir pilnveidojuši savu kompetenci tekstpratības uzdevumu izstrādē,
padziļinājuši izpratni par pieejām un metodēm lasītprasmes attīstībai dažādu mācību
priekšmetu stundās.
Pedagogi ir guvuši pieredzi skolēnu lasīšanas stratēģiju attīstīšanā. 
Izveidota RZĢ pedagogu darba grupa, kas regulāri organizēja meistarklases, kuru laikā
pedagogi guva praktisku pieredzi par tekstpratības uzdevumu izstrādi, to izmantošanu
stundās un skolēnu rezultātu analīzi. 
Organizēts pedagogu darbs pie tekstpratības attīstības uzdevumu izstrādes (4., 7. klases
skolēniem sociālajās zinībās, sociālajās zinībās un vēsturē un Latvijas un pasaules vēsturē).
Pedagogi pilnveidoja prasmes mācību stundu plānošanā, piedaloties meistarklasēs, kuru
laikā pedagogi sadarbojās ar latviešu valodas un literatūras pedagogiem. 
Pedagogi guva teorētiskās zināšanas par tekstpratības uzdevumu izstrādi un aprobēšanu. 
RZĢ pedagogi piedalījās semināros, kurus vadīja ģimnāzijas skolotāji un vieslektore –
eksperti tekstpratības attīstības jautājumos.
Pedagogi piedalījās atklātajās stundās par tēmu, irguvuši izpratni par teorētisko zināšanu
pielietošanu praksē. 
Darba grupas dalībnieki aprobēja tekstpratības diagnosticējošos darbus 7. kl., analizēja
skolēnu rezultātus.
Darba grupas dalībnieki izstrādājatekstpratības diagnosticējošo darbu 4. kl., taču attālinātā
mācību procesa dēļ nebija iespējama šī darba organizēšana. Tiek plānots organizēt šo darbu
nākamgad. 
Pedagogi guva pozitīvu pieredzi par tekstpratības attīstības stratēģijām dažādu mācību
priekšmetu stundās. 
Pedagogi apguva teorētiskās zināšanas parsatura un valodas integrētas apguves metodiku,
kuras var izmantot mācību stundu plānošanā un vadīšanā mazākumtautības skolā. 

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI
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Mācību grupu sanāksmes (2 st.)
Meistarklases (8 st.)
Atklātās mācību stundas un to izvērtējums (8 st.)
Kursi (18 st.) 

Projekta ietvaros tika organizētas:

Kopā – 36 stundu profesionālās pilnveides aktivitātes Rīgas Zolitūdes ģimnāzijas pedagogiem.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES

Projekta dalībnieku atziņas:

"Lasītprasme ir jebkura mācību priekšmeta apguves pamats. Skolotāja pienākums ir atlasīt
piemērotu tekstu un sagatavot interesantus un daudzveidīgus uzdevumus, lai iedvesmotu
skolēnus tēmas tālākai apguvei un attīstītu domāšanu.”, T. Lukjanova

“Lasītprasme ir priekšnoteikums pašvadītās mācīšanās organizēšanai. Mūsdienās teksti ir
visapkārt. Ir jāprot lasīt ātri un efektīvi, saprast, kad nepieciešams iedziļināties, un kad pārslēgt
uzmanību.”, V. Skripačova

“Tās bija, ir un būs vērtīgas sarunas par notikušo pedagoģiskās pieredzes apmaiņas procesu un
izaicinājumiem, kuri jāpārvar gan šīs tēmas kontekstā, gan ikdienā.”, I. Hitrova

“Lasitprasme kalpo par pamatu citām prasmēm. Tās būtiskas, lai saprastu un iesaistītos pasaulē
ap mums. Mūsu, skolotāju rokās ir iespēja attīstīt tās un parādīt tās nepieciešamību.”, M. Škutāne

1.att. - Tekstpratības  stiprināšana seminārs

2.att. - Kursi sākumskolas pedagogiem par
lasītprasmes attīstību
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Projekta ietvaros ir izveidojušās divas skolotāju sadarbības grupas. Katrā grupā piedalās 8
skolotāji. Grupas dalībnieki, satiekoties reizi mēnesī Google meet platformā, aktualizē un
risina izaicinājumus skolotāja profesionālajā darbībā, tajā skaitā jautājumus, kas saistīti ar
“Skola 2030” kompetenču pieejas ieviešanu un attālinātu mācību procesu. Grupas
vadītāja kuratore Lauma Priekule moderē grupas darbu un piedāvā efektīvas metodes
problēmsituāciju aktualizēšanai un risinājuma atrašanai. Katrā nodarbībā tiek izvēlēts
viens vai vairāki jautājumi, kas ir aktuāli visiem dalībniekiem. Katrai grupai ir notikušas 6
nodarbības. Projekta noslēgumā seminārs Laumas Priekules vadībā par to, kā nākamajā
mācību gadā turpināt atbalstīt skolotājus, bija arī skolas vadībai. Nākamajā mācību gadā
skolā tiks veidota brīvprātīga pedagogu savstarpējā atbalsta grupa, kuru vadīs mācīšanās
konsultants. Pedagogiem būs iespēja pie mācīšanās konsultanta saņemt arī individuālu
atbalstu.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES

Savstarpējā sadarbība skolotāju
individuālam atbalstam

kompetenču pieejas īstenošanai

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Mežciema pamatskola

Projekta mērķis:

Veidot un aprobēt skolotāju savstarpējās sadarbības modeli individuāla atbalsta
sniegšanā profesionālu problēmsituāciju risināšanai.

Piešķirtais finansējums:

567 EUR

Dalībnieku skaits:

25

Ir izveidojušās skolotāju savstarpējās sadarbības grupas, kurās skolotāji droši runā
par problēmsituācijām savā pedagoģiskajā praksē - skolotāji zina, ar kuriem kolēģiem
viņiem ir viegli sadarboties, kādos jautājumos kolēģi var atbalstīt cits citu.
Skolotāji problēmrisināšanas sadarbības grupās katrs no iesaistītajiem skolotājiem ir
saņēmis individuālu atbalstu vismaz 2 – 3 sev aktuālos izaicinājumos.
Kopā ar skolas vadību ir izstrādāts savstarpējās sadarbības modelis skolotāju
individuālam atbalstam 2021./2022. māc. g., kurā skolotāju individuālā atbalsta grupas
turpina darboties patstāvīgi.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI
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Projekta dalībnieku atziņas:

"Galvenie ieguvumi ir, ka ikdienas skrējienā tieši šajā laikā var aprunāties ar kolēģiem,
iepazīt viņus vairāk, iespēja paskatīties uz savu problēmu no cita skatījuma, rodoties
jaunām idejām un iedvesmai. Ir labi, ka vispār ir laiks risināt sev aktuālu jautājumu, nevis
tikai sevī kurnēt. Laba ir tā sajūta, ka zini, ka Tev vienīgajam tā nav un ka mums kā
skolotājiem tiek dots reāls atbalsts.”, latviešu valodas skolotāja B. Gudovska

“Patika, ka tiek nospraustas robežas, jāiejūtas "cita kurpēs", jāpiedāvā risinājumi, var iegūt
kādu atklāsmi priekš sevis. Tikšanās reizē nospraudu sev konkrētu mērķi, kurā apzināju,
kā tikt galā ar problēmu, nenodarot sev pāri un ievērojot reglamentu (vērtēšanas
nolikumu). Un tagad strikti turos pie tā. Saņēmu sevi rokās un apsolīju to klātesošajiem,
kas uzliek papildus pienākumu pildīt apņemšanos. Devos prom ar gandarījumu, jaunu
enerģiju.”, matemātikas skolotāja I. Kauškale

2.att. - Ekrāna šāviņš no skolas vadības
komandas seminārs google meet platformā

2021. g. maijā

1.att.- Ekrāna šāviņš no 1. grupas tikšanās
google meet platformā 2020.g. decembrī 
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Skolotājs- digitālo
tehnoloģiju lietpratējs!

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

O. Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatniecības
pamatskola 

Projekta mērķis:

Iemācīt pedagogiem apgūt un pielietot jaunākās tehnoloģijas un digitālās prasmes
daudzpusīga, efektīga izglītības procesa nodrošināšanai un uzlabošanai, informācijas
iegūšanai, komunikācijai un vienkāršai problēmu risināšanai jebkurā dzīves jomā.

Piešķirtais finansējums:

504 EUR

Dalībnieku skaits:

35

Īstenota 24h pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Skolotājs-
digitālo tehnoloģiju lietpratējs!” 35 pedagogiem.
35 pedagogi prot integrēt iegūtās digitālo tehnoloģiju prasmes mācību procesā un spēj
tās efektīvi izmantot.
35 pedagogi ir ieguvuši lielāku pārliecību par sevi un spēj darboties digitālajā pasaulē
meklējot informāciju, komunicēt sociālajos tīklos un prot sadarboties tiešsaistē.
Ir izveidoti digitālie mācību materiāli sākumskolai (dabas zinību, ētikas u.c.
priekšmetos), kuri pieejami visiem skolas pedagogiem.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI

Veikt darbības ar attēlu daļām (zīmēt, rediģēt, digitāla attēla video iegūšana, apstrāde,
saglabāšana).
Darbs ar tastatūru, teksta ievade, rediģēšana, darbs ar teksta daļām. Teksta
formatēšana. 
Internetvide, kā un kur meklēt nepieciešamo informāciju globālajā tīmeklī. 
Skolvadības sistēma- tās darbības pamatprincipi. 

Tika izveidota 24h pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Skolotājs
- digitālo tehnoloģiju lietpratējs!”, kas sastāvēja no 8 tematiskiem mācību moduļiem. Reizi
nedēļa pedagogi tikās online vidē, platformā MS Teams, kurā apguva konkrētu tēmu.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES
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Projekta dalībnieku atziņas:

"Zināšanu pamati IT jomā ir atsvaidzināti un sagatavoti labi mācību materiāli, kurus brīvā
brīdī var apskatīt. Tagad atliek pakāpeniski, maziem solīšiem pašam virzīties uz priekšu
un attīstīt digitālās kompetences. Mums kā skolotājiem ir jādemonstrē audzēkņiem labas
zināšanas", E. Feldmane

Ar iedvesmojošu dzejoli, kuru ir sarakstījusi  skolotāja I. Jakušenoka, skolas kolektīvs
vēlas teikt:
Jā…tad, kad kursos pieteicos,
No tiešsaistēm es baidījos:
Man likās- šausmas-kas un kā
Nu jālec kaut vai Daugavā.

Vēl pagājis ir laiciņš īss,
Bet rokas man nemaz netrīc:
Jau zinu tik daudz gudrību.
Un izrādās – tik vienkāršu!

 
Es protu zīmēt, ielīmēt
Un izkrāsot, un pārkopēt,
Ja gribu, kājām gaisā vērst,
Ja negribu, tad ārā dzēst.

Un burtus greizus uzrakstīt,
Tad spoguļrakstā pārtaisīt,
To visu protu nofočēt
Un citā tekstā iemontēt.

 
Jau video es uzņēmu
Un Youtubē to ieliku.
Kaut pati tā es nedaru,
Jau pretī LIKE saņēmu.

No visa iepriekš minētā
Vien varu pateikt tikai tā:
“Paldies, ka kursus veidojat
Un “kompleksētos” nīdējat!”

1.att. - Ekrāna šāviņš no nodarbības attēlu
apstrāde- rastgrafika/ vektorgrafika

Tiešsaistes mācību vides attālinātajā mācību procesā. Datora darba virsmas video
ieraksts, Youtube kanāla izveide, video publicēšana.
Datu organizācija atmiņas ierīcēs, darbības ar mapēm, failiem. Failu arhivēšana. 
Izklājlapas, to lietošana un pamatdarbības ar tām Microsoft Office Excel vidē.
Prezentācijas, to veidošanas principi Microsoft PowerPoint programmā. Prezentācijas
veidošanas līdzekļi un soļi. Zīmēšanas rīki prezentācijā. Datorizētās attēlu apstrādes
pamatprincipi. 

31



Pedagogi ir iepazinušies ar dažādu digitālo platformu un tiešsaistes rīku jēgpilnu
izmantošanu un pielieto to mācību stundās šobrīd attālināti, bet nākotnē arī klātienē.
Pedagogi ir iepazinušies ar dažādiem veidiem, to skaitā digitālajiem rīkiem un
informācijas tehnoloģijām, svešvalodu integrēšanai citu mācību priekšmetu stundās
un izmanto tos ikdienas darbā.
Pedagogi ir iepazinušies ar tehnoloģiju jēgpilnu izmantošanu mācību procesā, kā
skolēnu pašvadītas mācīšanās prasmes attīstīšanas veicinātāju, un gūtās zināšanas
izmanto skolēnu izaugsmes sekmēšanā un mācību procesa diferenciācijā.
Pedagogi ir iepazinušies ar “digitālās paaudzes” attīstības īpatnībām un gūtās
zināšanas sāk izmantot efektīva mācību procesa organizēšanā visos mācību
priekšmetos.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI

Projekta ietvaros visa mācību gada laikā tika īstenotas 12 dažādas aktivitātes, kuru laikā
pedagogi mācījās izmantot dažādas tiešsaistes platformas, lai nodrošinātu kvalitatīvu
attālināto mācību procesu, apguva interneta rīkus, kas palīdz padarīt interesantākas ne
tikai attālinātās, bet arī klātienes mācību stundas, ieviešot lielāku jēgpilnu digitalizāciju
ikdienas mācību darbā. Tāpat pedagogi domāja un diskutēja par savstarpēju stundu
vērošanu, kā rīku un iespēju, lai pilnveidotu savu profesionālo kompetenci, mācītos viens
no otra un kopumā uzlabotu skolas mācību darba kvalitāti. 

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES

DIGI – TOP 
Pedagogu digitālās pratības un

svešvalodu integrēšanas
prasmju pilnveide

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Ziemeļvalstu ģimnāzija

Projekta mērķis:

Iemācīties un praksē izmēģināt dažādu digitālo platformu un tiešsaistes rīku jēgpilnu
pielietošanu, integrējot svešvalodu izmantošanu un pilnveidojot mācīšanas metodes visos
mācību priekšmetos, lai veicinātu skolēnu pašvadītas mācīšanās attīstīšanu.

Piešķirtais finansējums:

554,40 EUR + 150 EUR skolas līdzfinansējums

Dalībnieku skaits:

73
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Projekta dalībnieku atziņas:

“Šis projekts deva jaunas idejas, kā organizēt darbu ne tikai attālināto mācību laikā, bet arī
klātienē.”, I. Kopmane

“Skolotājiem šis bija ļoti, ļoti nepieciešams, lai tagad, mācību gada beigās, varētu sevi
iedrošināt: "Mana digitālā pratība ir pilnīgi gatava sadoties rokās ar jauno kompetenču
pieejas mācību saturu un doties tālāk! Paldies par šo iespēju.”, L. Čerņevska

Divās dažādās nodarbībās pedagogi mācījās no citu skolu kolēģu pieredzes, domājot par
to, kā veiksmīgāk integrēt svešvalodu izmantošanu dažādu mācību priekšmetu stundās un
digitalizēt klases audzinātāja darbu, paņemot sev jaunas idejas un pielāgojot tās mūsu
skolas specifikai.
Kursos un lekcijās bija iespēja gūt gan teorētisku, gan praktisku ieskatu skolēnu
pašvadītas mācīšanās vadīšanā un organizēšanā un saprast dažādu paaudžu atšķirības
ikdienas dzīves situācijās, digitālo kompetenču pielietošanā, vērtībās un sociālajos
paradumos. 

1. att. – Apgūstot dažādus digitālos rīkus –
aktivitāte “Digitālie rīki mācību darba

diferenciācijai stundās”

2. att. – Kolēģi nodarbības laikā – aktivitāte
“Skolēni māca pedagogus”
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Projektu konkurss

“Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai

pirmsskolā” 

Projekta mērķis:

Sniegt atbalstu kompetenču pieejas īstenošanai pirmsskolā un veicināt pedagogu
mērķtiecīgu profesionālo pilnveidi. Projekta konkursā piedalīties un pretendēt uz
finansējuma saņemšanu varēja ikviena Rīgas pašvaldības dibināta pirmsskolas izglītības
iestāde. Pirmsskolas izglītības iestādes savā mācīšanās kopienā plānoja dažādas
aktivitātes pirmsskolas pedagogiem un saņēma finansējumu aktivitāšu īstenošanai.

Projekta nosaukums Iesniedzējs

     Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs arī 2020./2021. mācību gadā aicināja
Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes piedalīties projektā “Atbalsts kompetenču pieejas
īstenošanai pirmsskolā”.

Proti un dari!

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Ligzdiņa”

Es varu, es daru, man sanāk! Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde

Rīgas 210. pirmsskolas izglītības iestādeDigitālās caurviju prasmes
pirmsskolas vecuma bērniem

Rīgas 270. pirmsskolas izglītības iestāde

Es to varu pats!

Rīgas 61. vidusskola Kompetenču pieejai atbistoša pasākumu
organizēšana kultūrizpratnes veidošanai

multikulturālā izglītības iestādē pirmsskolas
izglītības posmā

Rīgas Ziepniekkalna pirmsskolaAtbalsts kompetenču pieejas
īstenošanai dabaszinātņu nodarbībās

Rīgas Ziepniekkalna pirmsskolā

Rīgas 221. pirmsskolas izglītības iestāde Tradicionālās kultūras apguvi veicinošs
mācību satursun kompetencēs balstītas

metodikas apguve un īstenošana

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenītes”Es izprotu un varu

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde "Pūcīte"Minimālo digitālo prasmju apgūšana
pirmsskolas pedagogiem
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Ievadlekcijas, praktiskās nodarbības, meistarklases, radošās darbnīcas, semināri, atklātās
rotaļnodarbības, konsultācijas u.c. aktivitātes – mērķtiecīgi tika virzītas kompetenču
pieejas īstenošanai, izglītojot pedagogu kolektīvu. Pirmsskolu pedagogi lieliski apguva
informācijas tehnoloģijas, lai mācītos attālināti. 

PROJEKTA AKTIVITĀTES

     Projektā atbalstītās pirmsskolas sadarbojās ar RIIMC koordinatoru, kurš palīdzēja
īstenot mācību aktivitātes pirmsskolās.

      Projekta dalībnieki forumā “Izglītība izaugsmei- 2021” prezentēja savu pieredzi,
attīstot pirmsskolu kā mācīšanās kopienu, īstenojot savu projektu, kā sasniedza izvirzīto
projekta mērķi saistībā ar kompetenču izglītību un mācību procesu, kā plānoja un īstenoja
aktivitātes, stāstīja par veiksmēm un izaicinājumiem, kā izdevies profesionāli augt, par
ieguvumiem, par tālāko attīstību. Pirmsskolas dalījās ar praktiskām atziņām, veiksmes
stāstiem, ko jau izdevies ieviest, rādot praktiskus piemērus. Forums notika 2021. gada
15.-17. jūnijā.

Nevērtē dienas pēc labības ko novāc, bet gan pēc

sēklām ko iestādi... (Roberts Luiss Stīvensons)

Lai mums izdodas profesionāli augt un attīstīties! 
 

Dace Sondare-projekta vadītāja un Iveta Razumovska -projekta koordinatore
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Piešķirtais finansējums:

500 EUR

Dalībnieku skaits:

23 Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi,
2 Rīgas 172. pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi

Visi projektā iesaistītie pedagogi pilnveidojuši zināšanas un praktisko pieredzi par to, kā
veicināt bērnu patstāvīgu darbošanos un patstāvību iecerētā mērķa sasniegšanā.
Iegūtās zināšanas un pieredze veicinājusi to, ka rotaļdarbības process visas dienas garumā
tiek organizēts tā, lai bērni zināšanas iegūtu praktiski darbojoties.

Katrā grupā pagatavoti vismaz divi praktiski pielietojami mācību materiāli, kas atbilst Marijas
Montesori pedagoģijas pamatprincipam “Viss, ko dara bērna rokas, atceras bērna prāts”. 
Par pedagogu veikumu iestādes radošo darbu skatē izveidots prezentācijas materiāls
“Radošo darbu skate Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestādē”.

 Uzsākot īstenot jauno tēmu un apzinot bērnu pieredzi, skolotājas ar bērniem kopīgi
vienojas par uzdevumiem, kurus realizēt nedēļas ietvaros. Atbilstoši tēmai tiek pārskatīts un
papildināts grupās esošais mācību materiāls, ar kura palīdzību bērns patstāvīgi šos
uzdevumus veic. Esam sākuši pārdomāt, vai grupās izvietotais materiāls un mācību metodes
apmierinās visu bērnu vajadzības un būs atbilstošs visiem mācību stiliem. Piemēram,
apgūstot tēmu “Ģimene” – jaukta vecuma grupā (4-6 gadi), izlikti daudzi attēli: kaķi, lāči, zaķi,
cilvēki, no kuriem daži bērni veido ģimenes, daži nosaka katras ģimenes pirmo skaņu un
pieliek klāt attiecīgo burtu. Citi salīdzina ģimenes pēc skaita, nosaka to lielumu, lietojot zīmi
“<”, “>” vai “=”. Ir bērni, kuri gatavo apsveikumu savai ģimenei, izliek no dabas materiāliem
burtu Ģ vai vārdu “Ģimene”, veido zaķu ģimeni no plastilīna vai saliek puzli “Ežu ģimene”, bet
“Rīta apļa” laikā bērni mācās rotaļu “Visi dara tā”. Nedēļas laikā bērni veiks visus uzdevumus,
atzīmējot tos “Padarīto darbu” kalendārā.

 Materiāli, kurus iespējams daudzveidīgi izmantot (parasti dabas materiāli – kastaņi, čiekuri,
pludmalē savākti kociņi, nelieli akmentiņi, kurus var skaitīt, no kuriem var izlikt attēlus, aptīt ar
dziju, krāsot, utt.), izlikti ne tikai grupas telpās, bet arī nojumītēs, un ar to bērni darbojas, izejot
laukā.
 

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI

Projekta mērķis:

Pilnveidot izpratni par attīstošās vides organizēšanu, lai tā rosinātu bērnu patstāvību izvirzītā
mērķa sasniegšanā, organizējot izglītojošus seminārus un praktiskas apmācības pedagogiem.

Es varu, es daru, man sanāk!

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas 173. pirmsskolas izglītības iestāde
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Projekta laikā pedagogi pilnveidoja savu profesionālo kompetenci par attīstošās vides
organizēšanu, lai tā rosinātu bērnu patstāvību izvirzītā mērķa sasniegšanā. Tika organizēti
divi profesionālās pilnveides semināru cikli, kurus vadīja IKSD Pirmsskolu nodaļas galvenā
speciāliste Jana Buboviča un Montesori skolas “Bērnu māja” vadītāja Kate Pelēce. 
Kates Pelēces semināra nodarbībās iepazinām Montesori pedagoģijas pamatprincipus un
izmantojamās metodes bērnu patstāvīgās darbības sekmēšanā, bet Jana Buboviča
pilnveidoja pedagogu zināšanas par tādu mācīšanās vides nodrošināšanu, kura veicina katra
bērna labsajūtu un vēlmi darboties, kā arī sniedza praktiskus ieteikumus bērna patstāvīgās
darbības sekmēšanai.
Iegūtās zināšanas pedagogi izmantoja, organizējot atklātās nodarbības iestādē, kuras pēc
tam kopīgi izvērtējām. Galvenais nosacījums, kuru vērojām atklātajās nodarbībās, bija bērnu
patstāvība uzdevumu izpildē vai izvirzītā mērķa sasniegšanā, grupas vides organizēšana tā,
lai tā apmierinātu dažādu mācīšanās stilu vajadzības.
 Analizējot vērotās nodarbības, secinājām, ka bērna patstāvība sākas brīdī, kad pedagogs ir
gatavs aiziet malā, vērot to, kā bērni darbojas, un uzgaidīt, līdz bērns pats izdomā, kā rīkoties
tālāk. Secinājām, ka, iedodot materiālu, pedagogam vispirms ir jāļauj bērnam ar to izspēlēties.
Šādos brīžos īpaši labi varēja redzēt katra bērna attīstības līmeni un intereses. Galvenais
izaicinājums pedagogiem bija spēt nogaidīt un nepateikt risinājumu priekšā, kas, kā izrādījās,
nav nemaz tik viegli.
Projekta laikā iestādē tika organizēta pedagogu radošo darbu skate, tika izveidots materiāls,
ar kura palīdzību bērni patstāvīgi var apgūt ciparus un burtus, iepazīties ar vārda uzbūvi,
iepazīt krāsas, attīstīt secības uztveri, eksperimentēt un vērot, vingrināties ar knaģi
piestiprināt attēlam atbilstošu pirmo skaņu, piestiprināt ciparam atbilstošu knaģu skaitu,
vingrinot satvērienu un pirkstu muskulatūru. 

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES

1. att. - Patstāvīgi 
veicot mācību uzdevumu

2. att. - Pedagogu pašgatavotais mācību
materiāls
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Projekta dalībnieku atziņas:

Uzticēties bērnam. Bērna patstāvība sākas brīdī, kad pieaugušais ir gatavs paiet malā.

Respektēt katra vajadzības. Mēs esam atšķirīgi. Mums ir dažādi mācīšanās stili, dažāds
raksturs.

Izdzīvot ikdienu! Gatavošanās svētkiem, svētki, mazie pienākumi grupiņā, rotaļu laukumiņa
sakopšana, grupas vides sakārtošana un rotāšana – viss sniedz milzīgu iespēju bērna
patstāvīgās darbības sekmēšanā.

Galvenās atziņas, domājot par bērnu patstāvīgo darbību, kas gūtas semināru laikā:

"Bauda klausīties nopietnas un ikdienā svarīgas lietas, kuras tiek pasniegtas tik dinamiski un
atraktīvi, kā to darīja lektore Jana Buboviča", D. Ozoliņa

3. att. - Skolotājas gatavots materiāls secīgas
uztveres attīstīšanai
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Digitālās caurviju prasmes pirmsskolas
vecuma bērniem

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas 210. pirmsskolas izglītības iestāde

Projekta mērķis:

Gūt izpratni par digitālo caurviju prasmi, par materiālu jēgpilnu lietošanu mācību procesā un
pedagoga lomu digitālās caurviju prasmes veicināšanā.

Piešķirtais finansējums:

231 EUR

Dalībnieku skaits:

12 pedagogi

Skolotājas izprot, kā attīstīt bērniem digitālās caurviju prasmes.
Atlasīti daudzveidīgi, vecumposmam atbilstoši materiāli, uzskates un izdales līdzekļi.
Skolotājas jēgpilni un mērķtiecīgi izmanto digitālajās platformās pieejamos resursus un
programmas (Power point u.c.) mācību materiālu un nodarbību veidošanai.
Nodarbībās tiek izmantotas datortehnoloģijas: bērni mācās ievērot digitālo ierīču lietošanas
noteikumus un izmantot digitālās ierīces pieaugušā pārraudzībā; atšķirt virtuālo pasauli no
reālās.
Lai veiksmīgi pielietotu digitālās prasmes, izstrādāti vērtēšanas kritēriji.
Analizētas skolotāju apgūtās prasmes, izstrādātie materiāli, uzskates un izdales līdzekļi.
Izstrādāti mācību materiāli “lapbuks” par tēmu “Pavasaris” katrā grupā.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI

Seminārā "Digitālo tehnoloģiju loma, to radītās iespējas un to nozīme saziņā” tika aktualizēta
droša interneta izmantošana, cilvēku rīcība un zināšanas par interneta ētiku un e-drošību.
Semināra laikā pedagogi ne tikai pārrunāja, kā jēgpilni attīstīt digitālo caurviju pirmsskolā, bet
praktiski izstrādāja informatīvo bukletu, lai iepazīstinātu bērnu vecākus ar digitālo tehnoloģiju
ietekmi uz bērnu, tai skaitā sniegtu informāciju par digitālo tehnoloģiju izmantošanas
pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem. 
Seminārā “Metodisko materiālu vajadzību apzināšana un plānošana digitālo prasmju
attīstīšanai atbilstoši bērna vecumam” skolotāji iepazina digitālo ierīču pielietošanu mācību
procesā rotaļnodarbību organizēšanai. Skolotāji mācījās atlasīt nepieciešamos materiālus,
izvirzīt bērnu vecumam atbilstošos uzdevumus.
Nodarbībā “Materiāli digitālo prasmju attīstīšanai” lektores Kristīnes Maslovas vadībā skolotāji
attīstīja prasmes prezentācijas veidošanā un interneta resursu izmantošanā, meklējot un
atlasot informāciju un veidojot materiālus nodarbībām ar bērniem.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES
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Projekta dalībnieku atziņas:

Pirmsskolas izglītības skolotāja Ilona:
“…Šis projekts uzvedināja mani uz domām, ja jau digitālās prasmes ir ienākušas mūsu
dzīvē, tad tās vajag nevis noliegt un aizliegt, bet gan radīt sagatavotu un drošu vidi to
lietošanai. Es guvu apstiprinājumu tam, ka šīs prasmes ir apgūtas arī iepriekš un bērni tās
izmanto savstarpējās spēlēs un rotaļās.”

Pirmsskolas izglītības skolotāja Irina:
“Pirmsskolas primārā loma ir attīstīt caurviju prasmes, sekmējot bērna vispusīgu attīstību
un liekot pamatus vērtībās balstītu ieradumu veidošanai, tāpēc es uzskatu, ka mūsu
iestādes dalība projektā “Digitālās caurviju prasmes pirmsskolas vecuma bērniem” ir īpaši
aktuāla.
Apgūstamo caurviju prasmju lokā ir digitālās un radošu industriju spējas, kas ļaus panākt,
ka bērns būs spējīgs izdomāt vairākas mūsdienīgas risinājuma iespējas ierastu darbību
veikšanai, kā arī varēs izrādīt iniciatīvu apgūt jaunas prasmes.”

Projekta aktivitātē “Metodiskā materiāla aprobācija rotaļnodarbībās un pilnveide” skolotājas
veiksmīgi vadīja 6 rotaļnodarbības, kurās izmantoja veidotās prezentācijas un izstrādātos
materiālus.
Projekta noslēgumā  notika atklāto rotaļnodarbību  analīze, projekta izvērtēšana. 

1.att."Kukaiņu pasaule”, bērni darbojas ar
“lapbuku"

2.att. Materiālu "Pavasaris” pielietošana mācību
procesā

3.att. Skolotājas kopā ar
bērniem aktīvi darbojas,

izmantojot digitālās ierīces
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Tradicionālās kultūras apguvi veicinošs
mācību saturs un kompetencēs balstītas

metodikas apguve un īstenošana

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas 221. pirmsskolas izglītības iestāde

Projekta mērķis:

Attīstīt kompetences par tradicionālās kultūras norisēm un to integrēšanu mācību saturā,
lai īstenotu bērna kultūrizpratni veicinošas mācības pirmsskolā.

Piešķirtais finansējums:

500 EUR

Dalībnieku skaits:

18 pedagogi

pilnveidojuši izpratni par tautas tradīciju sistēmiskas apguves un bērna kultūrizpratnes
attīstības mijsakarībām jaunajā izglītības saturā pirmsskolā, integrējot brīvdabas
pedagoģiju, radošo darbnīcu u.c. praktiskas aktivitātes;
ir apguvuši jaunākās teorētiskās nostādnes un metodes par tautas tradīciju
īstenošanu pirmsskolā un izvērtējuši atbilstošas mācību metodes jaunajā izglītības
saturā;
ir izveidojuši tematisko plānu ar atbilstošu mācību saturu un metodiku integrētai,
sistēmiskai un pēctecīgai kultūrizpratnes īstenošanai visās izglītības pakāpēs
pirmsskolā;
ir apguvuši kultūras tradīciju mācīšanas un mācīšanās metodiku un bagātinājuši
pieredzi par gadskārtu tradīcijām, pirmsskolas, ģimenes, sabiedrības, dabas un
sociokultūras vides pedagoģiskā potenciāla izmantošanu kultūrizpratnes attīstīšanai
pirmsskolā;
plāno un īsteno pēctecīgu, sistēmisku un integrētu kultūras tradīciju apguves procesu
ikdienā un svētkos atbilstoši valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un bērnu
attīstības individuāli psiholoģiskajām īpatnībām, ir izstrādātas 24 rotaļnodarbības
atbilstoši jaunajam mācību saturam;
ir papildinājuši savu skolotāja bibliotēku materiālo bāzi ar tradicionālās kultūras
apguves mācību un metodiskajiem materiāliem par Saules gadu, pašgatavotiem
mūzikas instrumentiem, rekvizītiem, videomateriāliem, mūzikas fonogrammām digitālā
formātā, nošu materiāliem, tradicionālo svētku un citu tradicionālo norišu scenārijiem,
attēliem, fotogalerijām un citiem uzskates un darba materiāliem.

Projekta ietvaros tika sekmīgi īstenotas plānotās aktivitātes, iegūtas teorētiskās zināšanas
un praktiskās iemaņas. Rezultātā 18 skolotāji:

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI
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Projekta dalībnieku atziņas:

“Kultūras izpratne tiek apgūta vairākās mācību jomās, lai dotu iespēju attīstīt daudzpusīgu
izpratni un veidot attieksmi, kas balstās cieņā pret savu kultūru”. (Projekta dalībnieks)

“Kultūras izpratne ir kompleksa, tā ļauj labāk izprast pašam sevi un savu kultūru”. (Projekta
dalībnieks) 

8 nodarbību cikli par tautas tradīciju apguvi un bērna kultūrizpratnes attīstību, kurus
vadīja lektore un folkloras pētniece Gunta Siliņa Jasjukēviča. 
Rotaļnodarbību plānošana, materiālu vākšana un sagatavošana darbam ar bērniem.
Rotaļnodarbību vadīšana, īstenojot kompetencēs balstītu tradicionālās kultūras apguvi.
Skolotāji kopīgi plānoja aktivitātes un koordinēja savu darbību, piemēram, bērni paši
gatavoja maskas, lai dotos muzikālā Mārtiņu masku gājienā, paši krāsoja olas,
izmantojot senču metodes. Praktiskās aktivitātes tika īstenotas katras grupas ietvaros
attālināti. Metodiskie materiāli tika digitalizēti un apkopoti.

 

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES

1.att. Bluķa vilkšanas pasākuma noslēgums 
2.att. “Rotājumi ārā”. Izgatavoja 5-6

gadīgie bērni vizuālās mākslas
rotaļnodarbībās

3.att. "Krāsojam olas” – bērni paši sagatavoja olas
krāsošanai, izmantojot dabīgas krāsvielas pēc
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Proti un dari!
PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas 270. pirmsskolas izglītības iestāde

Projekta mērķis:

Veidot skolotājiem vienādu izpratni par darbu ar bērniem ar uzvedības un emocionālajiem
traucējumiem, izstrādājot metodiskos un mācību materiālus.

Piešķirtais finansējums:

429 EUR

Dalībnieku skaits:

22 pedagogi

Skolotājiem ir vienota izpratne par mācību procesu, darba formām un paņēmieniem
darbā ar bērniem ar uzvedības vai emocionāliem traucējumiem. Katrā grupiņā ir
izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, kas ir vizualizēti un apskatāmi ikdienā, kā arī ir
izstrādāti mācību palīglīdzekļi. Darbs projekta laikā ir veidots uz vienotu sadarbību,
kas ļauj vieglāk sasniegt galveno mērķi. Atzinīgs rezultāts tiek sasniegts tur, kur ir laba
saskarsme un komunikācija starp skolotāju un bērniem.
Bērni mācās atbildēt par savas rīcības sekām, prot noteikt un kontrolēt savas un citu
bērnu emocijas, kā arī mācās veidot pozitīvas attiecības ar citiem bērniem un
pieaugušajiem.
Projekta laikā tika izstrādāts metodiskais un mācību materiāls (pamācības, algoritmi,
piktogrammas, palīglīdzekļi) darbam ar bērniem ar uzvedības un emocionāliem
traucējumiem, kurus skolotājas izmanto ikdienas darbā.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI

Projektā uzsvars tika likts uz pozitīvas uzvedības veidošanu caur kopīgu darbību. 
Seminārā “Labvēlīgas uzvedības un pozitīvas disciplinēšanas veidošana” lektores A.
Asperes vadībā skolotāji meklēja atbildes uz jautājumiem: kā veidot savstarpējas
komunikācijas un pašizpausmes iemaņas, apguva paņēmienus, lai nostiprinātu
izpratni par labvēlīgo uzvedību, kā arī meklēja risinājumu veidus sadarbībai starp
skolotāju, bērna vecāku un iestādes vadību. Lektores I. Grosšteinas vadībā skolotāji
mācījās par pozitīvo disciplinēšanu, analizēja uzmanības novēršanas veidus,
izstrādāja paņēmienus un stratēģijas uzmanības uzlabošanai.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES
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Projekta dalībnieku atziņas:

“Paldies par iespēju piedalīties projektā. Bija vērtīgi mērķtiecīgi aizdomāties par bērnu
uzvedības korekcijas iespējām un to cēloņiem. Pirmā atziņa, ko paņēmu no projekta, ir
«Agresīvie bērni ir jāslavē». Otra lieta, ko mēģinu iedzīvināt praksē ar mazuļiem -
verbalizēt bērna izjūtas - skumjas, dusmas, aizvainojumu”. (1. grupas “Pīlēni” skolotāja)

“Es sapratu, ka tieši tajā brīdī, kad bērns uztraucas, viņš nedzird un nereaģē uz runu. Viņš
ir jāaizved malā nomierināties. Ar tādu bērnu jāstrādā tad, kad viņš ir mierīgs. Saņēmu
noderīgus padomus sevis nomierināšanai (“paņemt sevi rokās”, paelpot, izdzert ūdeni)”.
(8. grupas “Gaismiņa” skolotāja)

“No piedāvātiem paņēmieniem mums patika “luksofors”. Mēs izstrādājām savu situāciju,
kā var izmantot luksoforu grupā vai apkārtējā pirmsskolas teritorijā”. (9. grupas “Saulīte”
skolotāja)

Projekta laikā skolotāji izstrādāja metodiskos materiālus - piktogrammas un
algoritmus, kas palīdz darbā ar bērniem ar uzvedības vai emocionālajiem
traucējumiem. 
Idejas, kuras tika realizētas: pārdomu galdiņš, ABC shēmas pielietojums, grupu
tradīcijas, dusmu termometrs, noteikumu klucis, luksofors, emociju atpazīšana,
atbildības medaļas.
Izstrādātos materiālus pedagogi izmantoja rotaļnodarbību plānošanā un īstenošanā,
akcentējot darbu ar bērniem ar uzvedības vai emocionālajiem traucējumiem. Dalījās ar
labās prakses piemēriem.
Projekta noslēgumā tika analizēti izstrādātie materiāli, atklātās rotaļnodarbības, notika
projekta izvērtēšana.

1.att. Es šodien atbildu 
par kārtīgi saliktām rotaļlietām

2.att. Es šodien jūtos...
(garastāvokļa skala)

3.attēls Es esmu dusmīgs (dusmu
termometrs)
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Es to varu pats!

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Ligzdiņa”

Projekta mērķis:

Apzināties jaunākā vecuma bērnu vajadzības, sekmējot pašvadītu mācīšanos un
pašapkalpošanās prasmes, kā arī izglītot iestādes pedagoģisko personālu (pedagogus,
pedagogu palīgus, vadītāju, vadītājas vietnieku, metodiķi, mūzikas, sporta skolotājus) par
darba organizācijas metodēm, praktiski strādājot ar jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem.

Piešķirtais finansējums:

315 EUR

Dalībnieku skaits:

33 pedagogi

Pedagogiem ir vienota izpratne par darba organizācijas metodēm, praktiski strādājot
ar jaunākā pirmsskolas vecuma bērniem.
Izstrādāts metodiskais materiāls “Es to varu pats!” par darba metodēm un
praktiskajām darbībām ar jaunākā vecuma bērniem un materiālu apkopojums no
realizētajām aktivitātēm.
Grupās iekārtoti aktivitāšu centri jaunākā vecuma bērnu pašvadītas mācīšanās un
pašapkalpošanās prasmju veicināšanai.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI

Projekta laikā pedagogi pilnveidoja savu profesionālo kompetenci par dažādām pieejām
un metodēm jaunākā vecuma bērnu pašvadītas mācīšanās un pašapkalpošanās prasmju
veicināšanai.      
Dalībnieki piedalījās psiholoģes Madaras Vasiļjevas nodarbībā “Ko es varu pats vecumā
no 1,6 līdz 3 gadiem” par bērnu vecumposmu īpašībām, uzklausīja Mārītes Bitānes
pieredzes stāstus par darba metodēm ar bērniem no Klusuma skolas “Koncentrēšanās
spēju ietekme uz pašvadītas darbības veikšanu”. Lektores Ingūnas Mikudas nodarbībā
“Montesori metožu izmantošana darbā ar jaunākā vecuma bērniem, apgūstot
pašapkalpošanās iemaņas” uzzināja, cik būtiski ir iesaistīt bērnus ikdienas darbībās un
ļaut darīt pašiem (nomainīt dvielīti, saslaucīt izlijušu ūdens krūzi, saslaucīt smiltis, utt.),
tādā veidā veicinot bērnu pašapkalpošanās iemaņu attīstību un pašvadītu mācīšanos.

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES
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Projekta dalībnieku atziņas:

“Visnozīmīgākie ieguvumi projektā ir iegūt apstiprinājumu tam, ka ir daudzas prasmes un
iemaņas, kuras veidojušās caur personisko praktiskā darba pieredzi, tās ir līdzvērtīgas
kursos dzirdētajām teorijām un citu pedagogu pieredzei. Kursos gūtas vērtīgas atziņas,
kuras izmantošu savā darbā”. (I. Grāvīte)

“Paldies lektoriem par labām nodarbībām, kaut arī pasākumi notika attālinātā veidā, tomēr
tika iegūts maksimums ideju, lai realizētu tās darbā ar bērniem”. (Projekta dalībnieks)

1.att. Skolotāja izmanto
metodi ar zvaniņu – bērni

mācās ieklausīties
klusumā

2.att. Psihologa lekcija par bērnu
vecumposma īpašībām
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Es izprotu un varu

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Pienenītes”

Projekta mērķis:

Sniegt pedagogiem praktiskās zināšanas par nodarbību organizēšanu kompetenču pieejā
balstītā mācību saturā un padziļināt izpratni par nepieciešamo materiālu saturu un
grūtības pakāpi un to maiņas biežumu mācību jomu centros.

Piešķirtais finansējums:

380 EUR

Dalībnieku skaits:

20 pedagogi

20 pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenītes” pedagogi attīstīja vienotu izpratni par
kompetenču pieejā balstītā mācību satura izmantošanas iespējām.
Pilnveidotas rotaļnodarbību plānošanas un vadīšanas prasmes, izvēloties uzdevumus
un aktivitātes, kas ved uz sasniedzamo rezultātu. 
Pedagogi izveidojuši  mācību jomu materiālus atbilstoši bērna vecumam.
Pedagogi dalījās pieredzē praktiskajās darbnīcās, meistarklasēs, vēroja un analizēja
rotaļnodarbības.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI

Seminārā “Kompetenču pieejā balstītu rotaļnodarbību plānošana un vadīšana RD IKSD
Pirmsskolu nodaļas galvenā speciāliste Jana Buboviča dalījās pieredzē ar savām
zināšanām, idejām mācību jomu centru organizēšanā, īstenošanā, bet Rīgas 14.
pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas vietniece un skolotāja Inese Eglīte rosināja idejas
materiālu veidošanā mācību jomu centros un to organizēšanā grupā.
Seminārā ”Kompetenču pieejas īstenošana matemātikas priekšstatu veidošanā un
apguvē” un ”Matemātiskās pasakas” Aizputes pirmsskolas izglītības iestādes „Pasaciņa” 
 skolotāja Una Mārtiņsone dalījās pieredzē par matemātisko priekšstatu veidošanu.
Pedagogi ar lielu interesi līdzdarbojās un veidoja uzdevumus rotaļnodarbībām.
Projekta noslēgumā tika rīkota pedagogu pašdarināto spēļu izstāde “Mana veiksmes
spēle”. 3 labākās spēles tika izspēlētas āra teritorijā. 
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Projekta dalībnieku atziņas:

Īstenībā ir divējādas sajūtas par šādu projekta formātu, jo, no vienas puses, tiešām
pietrūka klātienes tikšanās ar lektoriem, kad pēc semināra ir diskusiju un jautājumu laiks,
un klātienes satikšanas ar kolēģiem, kad uzreiz pēc semināra var dalīties ar iespaidiem un
idejām, - tad apgūtais temats ilgāk paliek prātā. Bet, no otras puses, bija lieliska iespēja
satikties tiešsaistē ar lektoriem no citu pilsētu izglītības iestādēm. 

“Jutos drošāk, jo saprotu, kā jādara”. (skolotāja Žanete)

“Ceru, ka arī turpmāk būs iespēja piedalīties līdzīgos projektos. Liels paldies Unai
Mārtiņsonei par matemātiskām idejām”. (skolotāja Skaidrīte) 

1.att. Didaktiskās spēles matemātikas
priekšsatu veidošanā un apguvē

3.att. Valodas spēles "Saliec vārdus"2.att. Spēle "Kontinenti un pasaules daļas"
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Minimālo digitālo prasmju apgūšana
pirmsskolas pedagogiem

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas pirmsskolas izglītības iestāde “Pūcīte”

Projekta mērķis:

Apgūt digitālās prasmes pamata līmenī kompetenču pieejas mācību satura realizēšanā.

Piešķirtais finansējums:

500 EUR

Dalībnieku skaits:

26 pedagogi

Pedagogi prot izgatavot vienkāršus mācību procesam derīgus materiālus.
Atrod nepieciešamo informāciju, attēlus un video.
Zina un komunicē ar vecākiem, izmantojot lietotni Zoom.
Zina un prot lietot dažādas lietojumprogrammas, kas palīdz nodrošināt digitālo pratību
mācību procesā (PowerPoint, kustīgu attēlu un video ievietošanu prezentācijā).

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI

Ar pozitīvām emocijām un jaunu pieredzi esam noslēguši projekta aktivitātes. Pedagogi
profesionālās pilnveides programmā “Minimālo digitālo prasmju apgūšana pirmsskolas
pedagogiem” mācījās pamata līmeņa datorprogrammu apgūšanu un to izmantošanu
mācību procesa satura īstenošanai pirmsskolā. Skolotāji piedalījās tiešsaistes nodarbībās
par dažādām programmām un to izmantošanu, par materiālu meklēšanu interneta vietnēs
un pildīja mājasdarbus praktiski (veidoja PowerPoint prezentāciju, ievietoja tajā tekstu un
attēlus, video, kustīgās bildes, dažādus simbolus). Noslēguma nodarbībā, izmantojot
apgūtās prasmes, skolotāji izstrādāja metodisko materiālu nodarbībai “Pavasaris”,
sagatavojot gan darba lapas, krustvārdu mīklas, gan uzskates materiālu PowerPoint. Pēc
uzdevuma veikšanas skolotāji prezentēja sagatavotos uzdevumus.
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Projekta dalībnieku atziņas:

“Pozitīvi novērtēju datorapmācības nodarbībās skolotājiem sniegto iespēju pilnveidot
savas zināšanas datora lietošanas prasmju pilnveidē. Tās var noderēt gan ikdienas darba
situācijās, gan pasākumu prezentācijām. Pozitīvi novērtēju ne tikai lektora sniegtās
zināšanas, bet arī cilvēcīgu pieeju un attieksmi. Kopumā esmu pateicīga par
papildinātajām zināšanām, kuras apguvām gan teorētiski, gan praktiski.”, (E. Dombrovska)

1.att. Izstrādāto digitālo materiālu
izmantošana rotaļnodarbībā

2.att. Izstrādāto digitālo materiālu
izmantošana rotaļnodarbībā
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Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai
dabaszinātņu nodarbībās

Rīgas Ziepniekkalna pirmsskolā

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas Ziepniekkalna pirmsskola

Projekta mērķis:

Izglītot teorētiski un praktiski Rīgas Ziepniekkalna pirmsskolas pedagogus dabaszinātņu
jomā, pilnveidot pedagogu prasmi dabaszinātņu āra nodarbību organizēšanā.

Piešķirtais finansējums:

240 EUR

Dalībnieku skaits:

18 pedagogi

Pilnveidotas pedagogu zināšanas par pētniecības prasmju attīstīšanu bērniem.
Attīstītas prasmes spēļu un rotaļu organizēšanā brīvā dabā.
Iepazītas apkārtējās vides izmantošanas iespējas, padarot nodarbības bērniem
daudzveidīgākas.
Apgūta prasme izgatavot rotaļlietas no otrreiz izmantojamā materiāla.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI

Projekta laikā tika organizēta ievadlekcija, kuras ietvaros pedagogi tika iepazīstināti ar
projektu, tā mērķi, uzdevumiem, plānotajām projekta aktivitātēm.
Decembrī pirmsskolas izglītības iestādē notika radošā darbnīca, kuras laikā pedagogi
attālināti apguva prasmi izgatavot dabai draudzīgās rotaļlietas no otrreiz izmantojamā
materiāla. Šajā radošajā procesā skolotājas apguva prasmi izgatavot dzijas eņģelīšus
un zivtiņas no zeķēm.
Kā vienu no interesantākajām un nozīmīgākajām aktivitātēm var minēt lektores Intas
Somas seminārus praktikumus par dabaszinātņu nodarbību organizēšanu pirmsskolā.
Pēc semināra skolotājas piedāvāja bērniem veikt eksperimentus ar smiltīm, ūdeni, tika
mērīts ēnu garums dabā. Ļoti iecienīta un atsaucību guvusi I. Somas ideja par rāmīšu
izgatavošanu, laminēšanu un izmantošanu pētniecībā. Izgatavotie rāmīši veido
norobežotu laukumu, kurā iekļaujas pētniecības objekts, piemēram, noteikts augs,
tāpat rāmīti var izmantot dabas gleznu izgatavošanai āra vidē. Vasaras periodā
izmēģināsim aust āra vidē, izmantojot dabas materiālus un auklu sietu.

 

GALVENĀS MĀCĪŠANĀS AKTIVITĀTES

52



Aprīlī Rīgas Ziepniekkalna pirmsskolas pedagogi dalījās pieredzē un attālināti
iepazīstināja savas kolēģes ar dažādu eksperimentu iespējām pirmsskolā. Redzētais
tika pārrunāts un analizēts, pedagogi sniedzaatgriezenisko saiti par redzēto materiālu.
Maijā pedagogi piedalījās Veronikas Mūrnieces nodarbībās “Mācīšanās dabā.
Zinātnes rotaļlietas no otrreiz izmantojamā materiāla”. Lektore piedāvāja jau esošus
izdales materiālus izmantot citos uzdevumos. Piemēram, kartītes ar pienenēm un
mākonīti var izmantot bērnu iztēles un valodas attīstībā. Sagatavošanas grupu
skolotājas, izmantojot semināra materiālus, kopā ar bērniem ir izgatavojušas vēja
rādītāju, ar ko nosaka vēja virzienu un arī vēja stiprumu.
Projekts noslēdzās ar tā izvērtējumu. 

 
 Projekta dalībnieku atziņas:

“Guvu idejas, kuras varu izmantotdarbā ar piecgadīgiem bērniem, kuri šajās aktivitātēs var
aktīvi darboties līdzi”. (G. Vecvagare)

”Noderīga bija nodarbība par eksperimentu veikšanas metodiku” (I. Česnauska)

”Guvu vērtīgu informāciju par otrreiz pārstrādājamo materiālu izmantošanu”. (N. Ļohina)

1.att. Iedvesmojamies no
I.Somas lekcijas un

pētām kukaiņus

2.att. Pieneņu medus
degustācija

3.att. Mazie bērni veic
eksperimentu-grimst vai peld

4.att. Pilnveidojam "runājošo
sienu"
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Kompetenču pieejai atbilstošu pasākumu
organizēšana kultūrizpratnes veidošanai

multikulturālā izglītības iestādē pirmsskolas
izglītības posmā

PROJEKTA ĪSTENOTĀJS 

Rīgas 61.vidusskola

Projekta mērķis:

Pilnveidot pirmsskolas skolotāju profesionālo kompetenci un izveidot vienotu izpratni par bērna
kultūrizpratni veicinošu mācību procesu pirmsskolā, kopīgi izveidojot metodisko materiālu par
Ziemassvētku, Meteņu – Masļeņicas un Lieldienu pasākumu organizēšanu atbilstoši
kompetencēs balstītajai pieejai.

Piešķirtais finansējums:

252 EUR

Dalībnieku skaits:

12 pedagogi

Projekta ietvaros rīkotajās nodarbībās 12 pirmsskolas skolotājas guva izpratni par kultūras
tradīciju sistēmiskas apguves mijsakarībām  un idejas to jēgpilnai īstenošanai pirmsskolā,
akcentējot kompetenču pieejā izceltās idejas, to, ka mācību un audzināšanas procesa
plānošanai un īstenošanai jānotiek bērnu, skolotāju un vecāku sadarbībā.
Plānotas un īstenotas jēgpilnas kultūras tradīciju un gadskārtu svētku aktivitātes grupās, kas
palīdz bērniem iekļauties, veido bērna piederības izjūtu un pozitīvu attiecību pieredzi -
Ziemassvētki, Meteņi – Masļeņica, Lieldienas, Sveču diena, Uguns diena, Meteņu diena,
Austras diena, Pūpolnīca, Ģertrūdes diena, Benedikta diena, Pavasara Māras diena. 
Izveidots metodiskais materiāls, kurā iespējams detalizēti iepazīties ar aktivitātēm, kuras
piedāvāt bērniem, lai jēgpilni izzinātu un izdzīvotu tautas tradīcijas, t.i., dziesmas,
tautasdziesmas, rotaļas, rituālus, kas veido svētku svinēšanas kultūru, radot priekštatu un
izpratni par dabas ritumu, tādējādi piedaloties bērnu vērtību veidošanā.

SASNIEGTAIS REZULTĀTS/ IEGUVUMI

Projekta laikā pedagogi veidoja izpratni par bērnu kultūrizpratnes un kultūras tradīciju sistēmiskas
apguves mijsakarībām kompetenču pieejas izglītības kontekstā pirmsskolā. Lektore G. Siliņa-
Jasjukeviča nodarbību ciklā ,,Bērna kultūrizpratni veicinošs saturs un metodika multikulturālā vidē
pirmsskolā – Ziemassvētki, Meteņi-Masļeņica, Lieldienas" akcentēja dabas nozīmi tradīciju
piedzīvošanā un kopā būšanas svarīgumu: “Gadskārtu svētkiem ir cieša saikne ar dabu,
gadalaiku un cilvēka saimniecisko darbību konkrētā gadalaikā”. 
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Pēc katras nodarbības pedagogi ne tikai pārrunāja apgūto, bet praktiski izmēģināja atbilstošo
svētku aktivitātes- “Ziemassvētku rotājumu darbnīca”, “Skaņu rīku darbnīca”, “Meteņu diena”,
“Lieldienas”. Nodarbībās tika iekļautas rotaļas, dziesmas un dažādu konkrēto svētku tradīciju
padziļināta apguve. Smeļoties idejas svētku pasākumu organizēšanai grupās, tika darināti
tradicionālie Ziemassvētku rotājumi - vainags no mūžzaļiem augiem kā laika ritējuma simbols un
paštaisīti skaņu rīki. Ar bērniem tika izmēģināta tāda nebijusi aktivitāte kā, piemēram, bluķa
vilkšana.
Katrs svētku pasākums tika analizēts - kas izdevās, ko varētu uzlabot vai organizēt citādāk. 
Projekta laikā veidoto pasākumu scenāriji tika apkopoti metodiskajā materiālā, lai to varētu
izmantot turpmāk, plānojot un organizējot bērnu iepazīstināšanu ar tautas tradīcijām.

Projekta dalībnieku atziņas:

“Noskaidroju, kuras aktivitātes piedāvāt bērniem dažādu svinamo dienu iepazīšanai”. (K. Kalniņa)

“Bērni tradīcijas iepazīst ikdienā, tāpēc ir jāpiedāvā aktivitātes, jāskaidro to nozīme un jāļauj
izdzīvot tās no sirds”. (A. Čubujeva)

Dalībnieces  atziņas: “Uzzināju, ka daudzus dabas materiālus var pārvērst par rotājumiem”. (K.
Sčastnajas)

1.att. Skaņu rīku darināšana grupā
“Stariņš”

3.att. Citādā olu krāsošana Lieldienās

2.att. Tradicionālā krāsošana - olu
ietīšana sīpolu mizās
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