
 

 
Projekta “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā” 

Tiešsaistes forums “Izglītība izaugsmei 2022”:  

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

 

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

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

Darba kārtība: 

Laiks   
13.00-
13.35 

Foruma atklāšana 
 
"Izglītības iestāde kā mācīšanās organizācija: domāt un darīt kopā" 

Inga Draveniece, RIIMC direktora p.i. 
 
Oskars Kaulēns, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu 
Valsts ģimnāzijas direktors 

 

Pieslēgšanās saite skolu Izaugsmes stāstiem: Lai pievienotos sapulcei, noklikšķiniet šeit  
 

13.40-
13.50 

Projekta “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā” norise 2021./2022.m.g. 
 

Iveta Razumovska, Projekta vadītāja 

 Skola Izaugsmes stāsts Anotācija Nodarbības vadītājs 

13.50- 
14.10 

Rīgas 34. 
vidusskola  

Skolēnu pētniecisko 
darbu izstrādes 
plānošana un 
īstenošana kā ceļš uz 
pašvadītu mācīšanos 

Pētniecība ir ceļš uz pašvadītu mācīšanos un 
apzinātu dzīvi.  Integrējot pētījumu mācību procesā, 
gan skolotāji, gan skolēni izkopj mūsdienu kultūrā 
būtiskas prasmes: laika plānošanu, darbu ar 
informāciju, reprezentācijas prasmes u.c. Pētnieciskā 
darba organizācija un izstrāde sākumskolā un 
pamatskolā ir izaicinājums gan skolēniem, gan 
skolotājiem. 

Inga Sokolova, direktores vietniece 

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


14.15– 
14.35 

Rīgas 45. 
vidusskola 

Pašvadīta mācīšanās - 
ceļš uz skolēncentrētu 
mācību stundu 

Dalībnieki tiks iepazīstināti, kā jēgpilni un ar lielisku 
speciālistu atbalstu tika palīdzēts pedagogiem 
savstarpēji iepazīties un iesākt īstenot vienotu pieeju 
skolēncentrētas mācību stundas vadīšanā, turpinot 
jaunā mācību satura un pieejas īstenošanu skolā. 
Izteiksim savu redzējumu, kā caur pašvadītu 
mācīšanos skolotājiem sekmēt veiksmīga mācību 
procesa norisi. Kā veicās pirmajā gadā, kad skola ir 
paplašinājusies un atrodas 3 ēkās, kādi ir turpmākie 
izaicinājumi? 

Ineta Zīmele Šteina, direktores vietniece, 
Silvija Galviņa, skolotāja, projekta 
koordinatore, Zane Āboltiņa, skolotāja 

14.40– 
15.00 

Rīgas 
Austrumu 
pamatskola 

Skolēna ieguvums – 
pašvadīta mācīšanās 

Mūsu veiksmes stāsts ir matemātikas pārskata 
stunda par tēmu "Kas kopīgs četrstūriem, kuru 
pretējās malas ir pa pāriem paralēlas?" Skolas 
veiksmes stāstā tiks piedāvāti  pašvadītās mācīšanās 
paņēmieni, gatavojoties pārbaudes darbam 
matemātikā 8.klasē.  Pašvadītās mācīšanās 
sniegumu līmeņu apraksti  1.-3., 4.-6., 7.-9. klašu 
grupām, kas turpmākajā darbā palīdzēs skaidri 
saskatīt sasniedzamos rezultātus un veidot jēgpilnus 
uzdevumus. 

Irina Miezīte, direktores vietniece izglītības 
jomā 
 

Pauze 

15.20– 
15.40 

Rīgas 7. 
pamatskola 

Kā mācīties pašiem, lai 
palīdzētu mācīties 
skolēniem? 

Rīgas 7. pamatskolas pedagogi dalīsies gūtajās 
atziņās un pieredzē, īstenojot projektu “Domā, dari, 
radi!”. Projekta ietvaros pedagogi apguva zināšanas 
un prasmes kompetencēs balstīta mācību procesa 
īstenošanai, akcentējot sasniedzamā rezultāta un 
caurviju lomu pašvadītu prasmju attīstīšanā 
skolēniem. Projekta rezultātā tika ieviests vienots 
ietvars sasniedzamo rezultātu plānošanā un 
atspoguļošanā. 

Inta Ozola, Rīgas 7. pamatskolas direktore; 
Nataļja Čornaja, angļu valodas skolotāja 

15.45- 
16.05 

Rīgas 86. 
vidusskola 

Vēro, pētī, stāsti! Izaugsmes stāsta klausītājiem būs iespēja uzzināt, 
kāpēc mūsu skola ir izvēlējusies tieši šo tēmu, kādas 
aktivitātes bija plānotas un īstenotas. Jūs uzzināsiet, 
vai ir iespējams izcept svētku kūku bez konkrēta 
plāna, kas ir pētījuma dizains, vai ir obligāti jāprot 
zīmēt, lai izveidotu pētījuma dizainu. 

Jekaterina Ļežaņina, direktores vietniece 



16.10- 
16.30 

Rīgas Igauņu 
pamatskola 

Mūsdienīgas un 
jēgpilnas stundas 
plānošana un vadīšana 

Projekta laikā skolotāji mācījās mūsdienīgas mācību 
metodes un stundas uzbūvi, piedalījās lekcijās, vadīja 
atklātās stundas, analizēja tās. Tika rīkotas 
metodiskās dienas, kuru laikā dalījās ar savu pieredzi 
un izvirzīja nākamā gada uzdevumus. Kopīgiem 
spēkiem esam ieguvuši jaunu pieredzi un sapratuši, 
ka no kompetenču pieejas vairs nav jābaidās, jo 
līdzās vienmēr ir kolēģu atbalsts. 

Aiva Plauča, direktores vietniece 

 

 

2. diena 09.06.2022. plkst. 13.00-16.30 

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

Darba kārtība: 

Laiks  
13.00-
13.35 

Foruma otrās dienas ievadvārdi 
 
Izglītības process - intelektuālā ražošana vai sistēmas atražojums?" 

Inga Draveniece, RIIMC direktora p.i. 
 
Gatis Pastars, Līvānu 1.vidusskolas direktors 

 

Pieslēgšanās saite skolu Izaugsmes stāstiem: Lai pievienotos sapulcei, noklikšķiniet šeit  
 
   
13.40-
13.50 

Projekta “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā” norise 2021./2022.m.g. 
 

Projekta vadītāja Iveta Razumovska 

 Skola Izaugsmes stāsts Anotācija Nodarbības vadītājs 

13.50- 
14.10 

Rīgas Kultūru 
vidusskola 

Vērtēšanas procesa 
pilnveide Rīgas 
Kultūru vidusskolā 

Izaugsmes stāstā dalīsimies pieredzē par projekta 
“Vērtēšana kā komunikācija” laikā gūtajām atziņām. 
Parādīsim veiksmīgākos vērtēšanas piemērus un 
ieskicēsim izvirzītos uzdevumus turpmākajam 
darbam vērtēšanas jomā. 

Inga Riemere, direktores vietniece 

14.15– 
14.35 

Rīgas 

Ķengaraga 

vidusskola 

Skolēnu izaugsmi 

veicinoša vērtēšana 

Rīgas Ķengaraga vidusskolā tika strādāts pie 

projekta “Skolēnu izaugsmi veicināšana”. Izaugsmes 

stāstā tiks stāstīts par izvēlētās tēmas aktualitāti, 

ieguvumiem un izaicinājumiem projekta laikā. 

Lana Zelmane, pedagogs, skolas metodiskās 

padomes vadītāja 

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


14.40– 
15.00 

Ziemeļvalstu 

ģimnāzija 

“V. Caps, V-CAPS 

vai CaPS-V? Kurš ir 

īstais?” 

Vai CaPS-V ir saistīts ar slaveno vācbaltiešu 

izgudrotāju Valteru Capu, vai varbūt ar veģetārajām 

kapsulām? Bet varbūt tas tomēr ir kaut kas pilnīgi 

cits? Gan šo, gan to, kā mums gāja projekta laikā, 

būs iespēja uzzināt izaugsmes stāstā. 

Beāte Kaupasa, direktores vietniece, 

metodiskā darba koordinatore 

Pauze 

 
15.20– 
15.40 

Rīgas 88. 
vidusskola 

Augt un mainīties 
varam tikai kopā! 

Izaugsmes stāsta klausītājiem būs iespēja uzzināt, 
kāpēc mūsu skola ir izvēlējusies tieši šo tēmu, kādas 
aktivitātes bija plānotas un īstenotas. Jūs uzzināsiet, 
vai ir iespējams izcept svētku kūku bez konkrēta 
plāna, kas ir pētījuma dizains, vai ir obligāti jāprot 
zīmēt, lai izveidotu pētījuma dizainu. 

Kristīna Kižlo, skolotāja, projekta 
koordinatore 

15.45– 
16.05 

Rīgas 13. 
vidusskola 

Mācību sasniegumu 
formatīvā vērtēšana 
izmantojot snieguma 
līmeņu aprakstus 

Izaugsmes stāsts “Kad padarītais ir tikai sākums”. 
Projektā skolotāji pārliecinājās, ka pilnvērtīgu 
snieguma līmeņu aprakstu ieviešana formatīvās 
vērtēšanas procesā ir pakāpenisks process, kas nav 
iespējams bez skolotāju savstarpējās sadarbības, 
skolēnu un viņu vecāku iesaistes.   

Marija Gulbe, skolotāja, metodiskās 
padomes vadītāja 

16.10– 
16.30 

Rīgas 21. 
vidusskola 

Mainīt uzskatus un 
viedokli par vērtēšanu 
nav viegli. 

Ieguvumi un pārdomas par vērtēšanas paradigmas maiņu 
– kopā praktiski darbojoties, veidojas cita attieksme un 
redzējums par atgriezenisko saiti, par iespējām to sniegt. 
Jēgpilna atgriezeniskā saite palīdz gan skolēniem, gan 
vecākiem, gan skolotājiem. 

Una Fedorovska, direktores vietniece; Alla 
Zaharova, direktora vietniece, mācību 
priekšmetu koordinatoru padomes vadītāja;  
Karina Kalerija Kostrjukova, skolotāja 

16.30-
16.35 

Foruma 
noslēgums 

Projekta “Atbalsts kompetenču pieejas īstenošanai skolā” 2021./2022.m.g. 
noslēgums 

Iveta Razumovska, Projekta vadītāja 

                                          

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


