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Praktiskā konference 

PĒCTECĪBA MĀCĪBĀS NO PIRMSSKOLAS UZ SĀKUMSKOLU 

2021. gada 24. augusts 

Mērķis: Pilnveidot 1. klašu skolotāju izpratni pēctecības nodrošināšanai pārejai no 

pirmsskolas uz sākumskolu. 

Mērķauditorija: Skolotāji, kuri 2021. gada septembrī strādās 1. klasē, un direktoru 

vietnieki izglītības jomā sākumskolā. 

Vieta: Attālināti, platformā Ms Teams.  

Pieteikšanās: no 10.08.2021. www.riimc.lv 

 

1.daļa 
 

10.00 – 10.05   Konferences atklāšana. Inga Draveniece,  
RIIMC direktores p.i. 

10.05 – 10.35 Pēctecība mācību saturā  un pieejā no 
pirmsskolas uz sākumskolu.   

Arita Lauka,  
Mg. Paed, Skola 2030, 
vecākā eksperte 

10.35 – 11.05    Efektīvs sadarbības modelis starp pirmsskolu, 
skolu, vecākiem, bērniem. 
Skolotāja pieredzes stāsts par gatavošanos ik 
katras 1.klases uzņemšanā, kā mācību priekšmeta 
skolotājam un klases audzinātājam. Stāsts balstīts 
uz pieredzēto gan pašvaldības dibinātā skolā, gan 
privātā izglītības iestādē. 
 

Eva Osovska-Ozoliņa, 
Privātā vidusskola “Patnis”, 
skolotāja, 1.-3.kl.metodiskās 
komisijas vadītāja, 
pasākumu koordinators 

11.05. – 11.10 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Viršu dārzs” videostāsts par bērnu 
sagatavošanu skolai” 

11.10. – 11.40 Vērtēšanas loma jaunajā mācību saturā.                                                            
Kā īstenot formatīvo vērtēšanu stundās, ņemot 
vērā loģisko saikni starp standarta SR, 
atbilstošiem uzdevumiem un to izvērtēšanas 
kritērijiem?  

Sanita Zveja,  
Mārupes Valsts ģimnāzijas 
direktores vietniece 
izglītības jomā 

11.40 – 11.45 Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes “Mārdega” un Rīgas pirmsskolas 
izglītības iestādes “Čiekuriņš” videostāsts par bērnu sagatavošanu skolai” 

11.45 – 12.15 Plānošana un sadarbība, pārejot no 
pirmsskolas uz 1.klasi.  
Ropažu novada vidusskolas labās prakses 
piemēri mācību satura un procesa (skolēnu 
pašvadīta mācīšanās, sociāli emocionālā 
mācīšanās, integrēts mācību process) 
organizēšanā, skolotāja loma, vides nozīme un 
sadarbība dažādos līmeņos. 

Elīna Damme,  
Ropažu novada vidusskolas 
direktores vietniece 
izglītības jomā pirmsskolā 

Jolanta Nazarova, Ropažu 
novada vidusskolas 
direktores vietniece 
izglītības jomā 

 



 

2 

2.daļa 
 

1. darbnīca 

12.30–13.00 Kā veicināt pozitīvu uzvedību 
sākumskolā. 
Nodarbība būs par dažādiem paņēmieniem/ 
metodēm kā veicināt skolēnu pozitīvu 
uzvedību sākumskolā. Dalībniekiem būs 
iespēja iepazīties ar  Mārupes Valsts 
ģimnāzijas skolotāju izstrādātajām metodēm 
un uzskates līdzekļiem, par pozitīvas 
uzvedības veicināšanu stundās un 
starpbrīžos.  

Agnija Araka,  
Mārupes Valsts ģimnāzijas 
sākumskolas skolotāja 

13.00–13.30 Meistarklase: Matemātikas stunda 
1.klasē:  
“Cik kopā, cik palika?”  
Matemātika ir kā iespēja kritiskās domāšanas 
un problēmu risināšanai.   Tiks piedāvātas 
idejas un paņēmieni skaitļu izjūtas un sakarību 
starp lielumiem apguvē par Skola2030 1.2. 
tēmu "Cik kopā, cik palika?" Ieteicamais laiks 
temata apguvei: 16–20 mācību stundas. 
Temata apguves mērķis: veidot izpratni par 
skaitļa sastāvu, kura nepieciešama 
saskaitīšanas un atņemšanas darbības 
izpildei; dot pieredzi daudzveidīgu modeļu 
izmantošanai, kas palīdz ieraudzīt, saprast, 
skaidrot. 

Dace Brūna, 
Mālpils vidusskolas 
matemātikas skolotāja 

2. darbnīca 

12.30–13.00 Meistarklase: Latviešu valoda 1. klasē: 
“Darbs ar tekstu, tekstizpratne”. 
Stundā mācību darbība norisināsies 5 
centriņos, kuros būs veicami dažādi uzdevumi 
saistībā ar doto tekstu un tā izpratni.  

Santa Briede,  
Ropažu novada 
vidusskolas 1. klases 
skolotāja 

13.00–13.30 Mežciema pamatskolas pieredze  skolēnu 
sasniegumu vērtēšanā sākumskolā. 
Vērtēšana ir neatņemama katras stundas 
sastāvdaļa.   Jaunajā pieejā galvenais uzsvars 
ir likts uz formatīvo vērtēšanu. Pārrunāsim, 
kādi ir formatīvās vērtēšanas veidi un kādas 
izmaiņas  ir  summatīvajā vērtēšanā 
sākumskolā. Dalīsimies pieredzē, kā veidot  
apguves līmeņu kritērijus katrā sasniedzamajā 
rezultātā? 

Inita Alvatere, 
Mežciema pamatskolas 
direktores vietniece 
izglītības jomā 

3. darbnīca 

12.30–13.00 Piecu soļu patstāvīgās mācīšanās 
attīstīšanas metode – Elejas vidusskolas 
pieredze. 
Skolēnu mērķa izvirzīšana un tā sasniegšana 

Marianna Madžule, 
Elejas vidusskolas 
direktores vietniece 
mācību jomā 
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mācību stundās. Iesākumam tiek piemērota 5 
soļu programma, kas palīdz skolēnam attīstīt 
pašvadītu mācīšanos. Turpmāk skolēns gūst 
balstītu pieredzi, kas palīdz tam kontrolēt arī 
savu uzvedību un citas prioritātes.  

 
 

13.00–13.30 Pēctecīgums un radošā darbība 1. klasē 
dizainā un tehnoloģijās. 
Darbnīcā būs iespēja uzzināt par pēctecīgumu 
darbā ar materiāliem un to apstrādes 
tehnikām pirmskolā un sākumskolā. Piemēri 
un mācību materiāli ļaus saskatīt iespēju, kā 
bērniem gan apgūt un nostiprināt prasmes 
darbā ar dažādiem materiāliem, gan būt 
radošiem, attīstot jaunradi, kā arī – kā īstenot 
dizaina procesa pakāpenisku apguvi.  

Inga Eglīte,  
Baložu vidusskolas 
skolotāja 

4. darbnīca 

12.30–13.00 
Iesakām 
direktoru 
vietniekiem 
izglītības jomā 

Skolas DOMDARIS pieredze darbā ar 
topošajiem 1.klases skolēniem. 
Skolā DOMDARIS jau par tradīciju kļuvusi 
iepazīšanās nedēļa topošajiem 1.klases 
skolēniem, kurā skolēni izmēģina skolu vienas 
nedēļas garumā, bet skolas komanda iepazīst 
topošos skolēnus - zināšanas, prasmes, 
nepieciešamo atbalstu mācību procesā, kā arī 
saprot bērnu dalījumu klašu grupās. 
Iepazīšanās nedēļa tiek sagatavota, 
sadarbojoties ar mūsu pirmsskolas kolēģiem, 
lai topošo skolēnu zināšanu un prasmju 
novērtējums būtu atbilstošs. 
Pirmsskolas kolēģi iepazīšanās nedēļā 
piedalās kā novērotāji, kuri fiksē bērnu 
zināšanas un prasmes, lai skolas komanda jau 
septembrī būtu gatava darbam ar jaunajiem 
skolēniem. Pēc iepazīšanās nedēļas skolai ir 
priekšstats par skolēniem, un vecāki saņem 
atgriezenisko saiti par savu bērnu. 

Dace Jaundāldere- 
Dātava, privātskolas 
"Domdaris" direktore  

13.00–13.30 
Iesakām 
direktoru 
vietniekiem 
izglītības jomā 

Pirmsskolas un sākumskolas pēctecības 
nodrošinājums. 
Dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar  
Ikšķiles vidusskolas pieredzi pirmsskolas 
un sākumskolas pēctecības 
nodrošinājumā. 
Praktiski piemēri bērna individuālo 
vajadzību  izpētē, sadarbībai dažādos 
līmeņos. Mācību procesa plānošana un 
organizēšana 

Solvita Zirne, Ikšķiles 
vidusskolas direktora 
vietniece  

 

 


