
“Izglītība izaugsmei 2020”. 

Projektu konkurss „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”  
 

Jau piekto mācību gadu pēc kārtas Ziemeļvalstu ģimnāzija ir saņēmusi atbalstu  Rīgas Izglītības un 

informatīvi metodiskā centra projektā „Izglītība izaugsmei”. Šogad tā ir aktivitāte „Atbalsts kompetenču 

pieejas ieviešanai skolā”, kur Ziemeļvalstu ģimnāzija piedalās ar metodisko projektu  “RASSSA – 

sasniedzamais Rezultāts un Atgriezeniskā Saite Skolēnu Spēju Attīstīšanai”. Projekta mērķis ir iemācīties 

un praksē izmēģināt skaidru sasniedzamā rezultāta definēšanu un efektīvas atgriezeniskās saites 

nodrošināšanu skolēniem visos mācību priekšmetos. 

Projekta laikā pedagogi turpina iepazīsies ar jaunajā mācību standartā paredzētajiem 

sasniedzamajiem rezultātiem gan savā mācību priekšmetā, gan caurviju prasmēs, kā arī mācās skaidri definēt 

skolēnam sasniedzamos rezultātus un savās mācību stundās integrēt efektīvu atgriezeniskās saites sniegšanu, 

kā vienu no skolēna izaugsmes galvenajiem palīgelementiem. 

 

Projekta pirmā aktivitāte notika skolēnu 

rudens brīvlaikā – 23. oktobrī. Tie bija kursi 

“Efektīva sasniedzamā rezultāta komunicēšana un 

jēgpilnas atgriezeniskās saites nodrošināšana – ceļš 

uz kopīgu veiksmi”, kurus vadīja Latvijas 

universitātes Starpnozaru izglītības inovāciju centra 

eksperte Aira Kumerdanka. 

 
       

Aira Kumerdanka vada nodarbību 

 

Kursu laikā pedagogiem bija iespēja iepazīties ar kompetenču pieejas pakāpeniskas ieviešanas 

pieredzi projekta Skola2030 pilotskolās, noskatīties pilotskolu sagatavoto mācību stundu fragmentus, 

analizēt un salīdzināt tos, savstarpēji diskutēt par to, kas noder savu mācību stundu analizēšanai – ko mēs 

darām, ko nedarām, kas būtu jādara. Tā bija lieliska iespēja vērot, kā un vai  skolotājs izvirza skolēniem 

sasniedzamos rezultātus un cik efektīvi sasniedz atgriezenisko saiti. Lektore piedāvāja arī dažādus 

metodiskos materiālus, kurus pedagogi izmantoja diskusijām kursu laikā un varēs izmantot arī ikdienas 

darbā.  

“Pedagogi guva ieskatu, citu skolu pieredzē,  kā plānot ikdienas mācību procesu un  aktīvāk 

iedzīvināt savā darbā kompetencēs balstītu izglītības saturu.” (D.Hofmane) 

       
       

Pedagogi vēro mācību stundas fragmentus 

        
       

Pedagogi nodarbības laikā 



 

Pēc tam pedagogi gandrīz mēnesi darbojās savās metodiskajās komisijās pa mācību priekšmetu 

jomām, dziļāk iepazīstoties ar jaunajā izglītības standartā definētajiem sasniedzamajiem rezultātiem, 

vērtēšanas principiem un metodēm. Pedagogi diskutēja, analizēja un salīdzināja to ar pašreizējo mācību 

priekšmetu standartu un tajā minētajām prasībām. Diskutējot un uzklausot dažādus kolēģu viedokļus, 

pedagogi izstrādāja kopīgu redzējumu, kā vienlaicīgi nodrošināt skolēna zināšanu un prasmju apgūšanu 

skolēnam mācot mācīties.  

 
Pedagogi diskutē 

 

19. novembrī notika metodiskā pēcpusdiena, kuras laikā pedagogiem bija iespēja iepazīties arī ar citu 

mācību priekšmetu standartos definētajiem sasniedzamajiem rezultātiem, salīdzināt, diskutēt un izdarīt 

kopīgus secinājumus. “Dažādiem neatbildētiem jautājumiem esam raduši kopīgas atbildes un dalījušies 

pieredzē, idejās un secinājumos.” (L.Čerņevska) 

 

“Metodiskā pēcpusdiena vairāk pārliecināja nebaidīties no jaunās kompetenču pieejas. Ieviesa 

pārliecību, ka viss būs iespējams, tikai būs jāmaina līdz šim vairāk praktizētā stundu vadīšanas maniere.” 

(D.Hofmane) 

 

“Līdzšinējās aktivitātes deva iespēju katram padziļināti iepazīties ar jauno standartu savā mācību 

priekšmetā, iepazīstināt ar to arī kolēģus, salīdzināt to ar šobrīd esošo.”  (I.Jākobsone) 

 

 “Projekta trīs aktivitātēs aktualizēta jaunā standarta mērķi un sasniedzamie rezultāti. Aktivitātes un 

mācību metodes, kas veicinās veiksmīgāku ceļu līdz rezultātam. Atgriezeniskā saite kā viena no 

svarīgākajām stundas sastāvdaļām gan skolotājam, gan skolēnam. Esam izzinājuši nepieciešamību to 

nodrošināt, vecinot skolēna pašvadītu mācīšanos.” (L.Čerņevska) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skolēnu ziemas brīvdienās un otrajā semestrī turpinājās Ziemeļvalstu ģimnāzijas metodiskā projekta  

“RASSSA – sasniedzamais Rezultāts un Atgriezeniskā Saite Skolēnu Spēju Attīstīšanai” aktivitātes, kuru 

laikā pedagogi turpināja iepazīties ar jaunajā mācību standartā paredzētajiem sasniedzamajiem rezultātiem 

gan savā mācību priekšmetā, gan caurviju prasmēs, kā arī mācījās skaidri definēt skolēnam sasniedzamos 

rezultātus un savās mācību stundās integrēt efektīvu atgriezeniskās saites sniegšanu. Šis ļoti palīdzēja veidot 

veiksmīgu sadarbību ar skolēniem arī attālinātā mācību procesa laikā. 

Laika posmā no 28. oktobra līdz 27. 

novembrim 12 skolotāji un 4 administrācijas pārstāvji 

mācījās valsts apmaksātā profesionālās pilnveides 

programmā “Motivējošas un apzinātas mācīšanās 

vides veidošana izglītības kvalitātes paaugstināšanai”, 

ko īstenoja kompetences centrs  “Lielvārds”. Taču tā 

kā tēma ir saistoša visiem skolas pedagogiem, projekta 

“RASSSA” ietvaros 3. janvārī tika organizēts 

metodiskais pasākums “Neturi sveci zem pūra”, kur 

kolēģi dalījās pieredzē par kursos gūtajām atziņām un 

praktiskām idejām. Katrai grupai bija cita tēma. 
 

       

Pedagogi nodarbības laikā 

 

Pēc nodarbības pedagogi atzina, ka aktivitāte bija ļoti interesanta un noderīga, jo bija iespēja dzirdēt 

jaunas un interesantas idejas, ko pielietot ikdienas darbā un iespēja redzēt kolēģu pieredzi pašvadītas 

mācīšanās organizēšanā pēc vairāku ideju izmēģināšanas. Ļoti augstu tika novērtēts vizuālās mākslas 

skolotāja Anda Līkanša praktiskās darbības piemērs par putnu zīmēšanu un skolēnu pakāpenisku virzīšanu 

uz darba pilnveidi.  

“Lektoram, it īpaši, ja tēma ir jauna un daudziem kolēģiem neizprotama, noteikti jādalās ar SAVIEM 

piemēriem, analizējot katru snieguma līmeni. Izcils piemērs bija A. Līkanša un viņa grupas uzstāšanās, 

demonstrējot praktiskus piemēru.” (I. Zīverte 

                         

         Pieredzē dalās A.Līkansis           Pieredzē dalās E.Brauča 

“Kolēģi uz skolu atnesa daudz teorijas, kā sagatavoties efektīvai mācīšanai jaunā standarta ietvaros, 

domājot tieši par sadarbību starp priekšmetiem, kā arī labas praktiskas idejas, kuras daļa no mums jau 

„iedzīvināja” ikdienā.” (L. Čerņevska) 



“Paldies kolēģiem par kursos gūtās pieredzes popularizēšanu! Īpaši noderīgi tiem skolotājiem, kas, 

piemēram, par kritērijiem pārbaudes darbu vērtēšanā domājuši mazāk.” (D. Hofmane) 

 

 

 

7. un 8. janvārī pedagogi turpināja iepazīties 

ar kompetenču pieejas pakāpeniskas ieviešanas 

pieredzi projekta Skola2030 pilotskolās, īpašu 

uzmanību pievēršot snieguma līmeņu aprakstu 

izmantošanas nozīmīgumam ikdienas darbā. Lektore 

Ilze Gaile piedāvāja arī dažādus metodiskos 

materiālus, kurus pedagogi izmantoja diskusijām un 

praktiskiem uzdevumiem kursu laikā. 

 

             
      Lektore I.Gaile demonstrē SLA nepieciešamību ikdienas darbā 

Pirmajā dienā vairāk laika tika veltīts teorijai un praktiskiem piemēriem no dažādiem snieguma 

līmeņu aprakstiem. Savukārt otrajā dienā pedagogi paši aktīvi un praktiski darbojās, mēģinot grupās izveidot 

savu skolēnu snieguma līmeņu aprakstu projektu darba izvērtēšanai. 

         

         

      Pedagogi nodarbības laikā, diskutējot un strādājot pie snieguma līmeņu apraksta izveides. 



“Kursu laikā iepazināmies ar nepieciešamību domāt par snieguma līmeņiem kā palīgu skolēnam 

virzīties uz sasniedzamo rezultātu. Labs teorētisks materiāls, daudz diskusiju gan ar lektori, gan kolēģu vidū, 

kā rezultātā guvām skaidrību par to, kā tie jāveido un kādam mērķim tie tiek veidoti.” (L. Čerņevska) 

Diemžēl bija kolēģi, kuru viedoklis atšķīrās: “Daļa informācijas atkārtojās no iepriekšējiem kursiem. 

Daži jautājumi palika neatbildēti.. Protams, lektore aicināja skolotājus pašiem kritizēt un nedaudz analizēt, 

vēlējās vairāk informācijas iegūt no skolotājiem. Bet gribējās šajos kursos snieguma līmeņu aprakstu 

izveidot pilnībā, ne vien par to runāt un spriest. Dažas idejas bija par labu ņemamas, ko arī izmantojām pēc 

tam snieguma līmeņu aprakstu veidošanā.” (Z. Strazdiņa un L. Černooka)  

Šāda situācija lielā mērā bija tādēļ, ka, kā izrādījās, pedagogu iepriekšējā pieredze un zināšanas par 

snieguma līmeņiem, to jēgu un izveidi bija ļoti atšķirīgas. Tie, kuri bija zinošāki, gribēja praktiski darboties, 

kamēr tie, kuriem šādas pieredzes un zināšanu nebija, gribēja saprast, to būtību un jēgu. Kā pēc tam šie 

pedagogi atzina – kursos gūtas zināšanas un izpratne, ko varēs pielietot turpmāk ikdienas darbā. 

 

 

Pēc kursu nodarbības, pedagogiem bija gandrīz mēnesi laika darboties savās metodiskajās komisijās 

pa mācību priekšmetu jomām, veidojot snieguma līmeņu aprakstu projektu darbam. Sākotnēji metodiskajā 

padomē kopīgi tika nolemts, kādas sadaļas un cik līmeņus būtu nepieciešams iekļaut projektu darba izstrādes 

novērtēšanā, jo katra metodiskā komisija strādāja ar vienu SLA aspektu.   

“Uzskatu, ka visas projekta "RASSSA" aktivitātes bija lietderīgas, bet jo īpaši darbs pie snieguma 

līmeņu apraksta izveides.” (D. Brasliņa) 

“Praktisks darbs, kas deva rezultātu. Tas tika izrunāts metodiskajās komisijās – ieklausījāmies viens 

otrā, kopīgi vienojāmies.” (Z. Strazdiņa un L. Černooka) 

 “Ļoti vērtīga un praktiska darbošanās, kuras rezultātā katrs esam izmēģinājuši izveidot snieguma 

līmeņa aprakstu – kļūdoties un analizējot, diskutējot un secinot, tomēr izveidojot to kopīgai lietošanai 

projektu darbiem.” (L. Čerņevska) 

 

Pēc tam, kad snieguma līmeņu apraksti bija izdiskutēti metodiskajās komisijās un katra metodiskā 

komisija izstrādājusi viena konkrēta aspekta kritēriju aprakstu, tas tika apkopots un kopīgi izskatīts 

sanāksmē 4. februārī, pievēršot uzmanību vienotai izpratnei par tā pielietošanu projektu darbu izstrādes 

novērtēšanā, lai palīdzētu skolēniem saprast, kas ir bijis veiksmīgi izdarīts vai ko būtu jāpilnveido.  

“Manuprāt, lielisks komandas darbs, kurš visos vecumposmos radīja jaunu vērtēšanas sistēmu 

projekta darbam, kura neradīja nekādas pārpratuma situācijas. Tā bija motivējoša, saprotama un detalizēta 

gan kā klases audzinātajai, gan priekšmeta skolotājai, attiecīgi pēc šiem izstrādātajiem kritērijiem darbu bija 

viegli novērtēt.” (I. Zīverte) 

“Aktivitātes par sasnieguma līmeņu aprakstu palīdzēja izveidot strukturētu vērtēšanas sistēmu, lai 

skolotājam un skolēniem labāk būtu skaidrs paredzamais galarezultāts un līmenis, kuru viņš ir sasniedzis un 

kas vēl būtu jādara.” (G. Spriņģis) 

 

 

Izveidotie snieguma līmeņu apraksti tikai izmantoti projektu nedēļas laikā no 10. līdz 14. februārim, 

lai palīdzētu gan skolēniem saprast un novērtēt savu sniegumu, gan skolotājiem sniegt skolēniem efektīvu 

atgriezenisko saiti par paveikto projekta izstādē. 



“Labās prakses piemērs sadarbībai starp dažādu priekšmetu mērķiem, uzdevumiem, prasmēm un 

vajadzībām, kuras vieno snieguma līmeņu apraksts, izmantojams visos mācību priekšmetos.” (L. Čerņevska) 

“Apkopotais sasnieguma līmeņu apraksts projekta darbam kalpoja kā lielisks materiāls darba 

izvērtēšanai. Gan skolēniem, gan vecākiem darba vērtēšanas kritēriji bija skaidri un saprotami.” (I. Zīverte) 

“Vērtējot skolēnu radošo, praktisko darbošanos, sadarbību – izmantojām, vienoto snieguma līmeņa 

aprakstu. Skolēniem izveidojās darba plāns, viņi veiksmīgi plānoja savu darba laiku tā, lai katrs līmenis būtu 

sasniegts. Vairākus skolēnus aprakstošie snieguma līmeņi motivēja gala rezultātā sasniegt augstāko līmeni. 

Saglabāsim to kā vienotu arī turpmāk.” (Z. Strazdiņa un L. Černooka)  

“Projekta nedēļā bija skaidri skolotāja un skolēna sadarbības principi un skaidri varēja izvērtēt 

skolēnu izveidoto galarezultātu un darba procesu. Ka arī  pašiem skolēniem bija skaidrs, kas ir palicis 

neizdarīts.” (G. Spriņģis) 

 

 

Diemžēl dzīves ieviesto korekciju dēļ, izpalika projekta divas pēdējās aktivitātes – izbraukuma 

seminārs “Mācoties no citu pieredzes” Jelgavas Valsts ģimnāzijā  un pētniecības un sadarbības paraugstunda 

“Meža ekspedīcija Tērvetē”, kas bija paredzētas 20. martā. Šobrīd šīs aktivitātes ieplānotas augustā vai 

septembrī, ja vien tas būs iespējams no epidemioloģiskās situācijas viedokļa  

 

 

 

 

(Sagatavoja B.Kaupasa un mācību priekšmetu metodisko jomu koordinatori) 


