
“Izglītība izaugsmei 2021”. 

Projektu konkurss „Atbalsts kompetenču pieejas ieviešanai skolā”  
 

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

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

pieejas ieviešanai skolā”, kur šogad Ziemeļvalstu ģimnāzija piedalās ar metodisko projektu  “DIGI – TOP 

(Pedagogu digitālās pratības un svešvalodu integrēšanas prasmju pilnveide)”. Projekta mērķis ir 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. 

Projekta pirmā aktivitāte jau aizsākās oktobrī, kad daļa pedagogu paspēja vērot vēl kolēģu vadītās 

klātienes stundas, pievēršot uzmanību SR un AS formulēšanai jaunā standarta kontekstā, dažādu digitālo rīku 

izmantošanai mācību procesa dažādošanai un svešvalodu integrēšanai citu mācību priekšmetu stundās. 

Taču, pielāgojoties noteiktajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem, visas pārējās aktivitātes 1. 

semestrī notika tiešsaistes režīmā. Pirmās 3 aktivitātes notika 10., 11. un 12. novembrī. Tās bija mācīšanās 

grupas, kuru ietvaros pedagogiem bija iespēja iepazīties ar tiešsaistes platformu piedāvātajām iespējām, kolēģu 

pieredzi darbā ar tām un praktiski izmēģināt attiecīgo rīku izmantošanas iespējas tiešsaistes stundu  vadīšanā. 

Kā pozitīvu pedagogi atzina to, ka mācīšanās grupas vadīja pašu kolēģi – Nora Kalnača palīdzēja apgūt 

Microsoft Teams piedāvātās iespējas, Aija Dombrovska dalījās pieredzē darbā ar Google Classroom, bet Daiga 

Brasliņa un Zane Sondore stāstīja par Zoom, Google Hangouts, Discord un Skype izmantošanu, salīdzinot to 

priekšrocības un trūkumus.  

           

 

Noras Kalnačas, Aijas Dombrovskas, Daigas Brasliņas un Zanes Sondores nodarbības  

 

“Man patika, ka lektori bija kolēģi, ja rodas jautājumi, var paprasīt. Ļoti iedvesmojoši, ko tik MĒS visu 

mākam!” (Vēsma Sūna) 



“Visas apmeklētās nodarbības bija ārkārtīgi noderīgas, jo katrā varēja paņemt ko jaunu sev, lai 

dažādotu mācību procesu. Ir daudz interesantāk, ja nodarbību vada kolēģi, jo tad zini, ka tās ir reālas, praksē 

pārbaudītes lietas nevis tikai teorija.” (Zane Sondore) 

Dažas nedēļas vēlāk notika nākamā projekta aktivitāte – darbnīca ar praktisku iesaisti “Digitālie rīki 

mācību darba diferenciācijai stundās”. Lai gan sākotnēji tā tika plānota kā viena klātienes aktivitāte, ņemot 

vērā to, ka tā norisinājās tiešsaistē, darba efektivitātes palielināšanai, tika nolemts to īstenot divās dienās – 24. 

un 25. novembrī. Šajās nodarbībās, kuras arī vadīja mūsu skolas kolēģi, pedagogi mācījās par dažādu 

interaktīvo rīku izmantošanu mācību darba diferenciācijai, grupu darba organizēšanai, ātras AS iegūšanai, 

temata izpratnes ātrai diagnostikai, domājot par iespējām, kā padarīt mācību procesu interesantu un dinamisku 

skolēniem un atvieglot darbu sev. Kolēģes dalījās pieredzē šo rīku izmantošanā gan klātienes, gan attālinātā 

mācību procesā organizēšanā. 

Pirmajā nodarbībā dāņu un angļu valodas skolotāja Daiga Brasliņa stāstīja par Quizizz, Quizlet un 

Wordwall izmantošanu, bet matemātikas skolotāja Laura Čerņevska – par darbu ar Kahoot un Mentimeter 

piedāvātajām iespējām.  

            

Daigas Brasliņas un Lauras Čerņevskas nodarbība 

 

Otrajā nodarbībā ķīmijas un dabaszinību skolotāja Vēsma Sūna dalījās pieredzē par Socrative un Padlet 

lietošanu, bet krievu valodas skolotāja un izglītības metodiķe Tatjana Janena noslēdza šo nodarbību ciklu, 

apkopojot informāciju par Wheelofnames, Eiropas Valodu portfeļa, Microsoft Teams un E-klases piedāvātajām 

iespējām.  

 

Vēsmas Sūnas un Tatjanas Janenas nodarbība 

 



“Aktivitātes man šķita ļoti noderīgas, jo iedrošināja mēģināt jaunus rīkus. Bija vērtīgi "būt kā 

skolēniem", jo aktīva darbošanās radīja labāku priekšstatu par to, kā uzdevumus "redz skolēni" uz ekrāna. 

Apbrīnoju vairākus savus kolēģus par viņu IT prasmēm un zināšanām!” (Aija Dombrovska) 

 “Ļoti noderīgas nodarbības, kurās bija iespēja iepazīties ar dažādiem rīkiem, kas noder mācību procesā 

– jo īpaši tagad, attālinātā mācību procesa laikā. Tāpat noderīgi dzirdēt to jau kombinācijā ar atsauksmēm – 

kā lietot, vai rīks ir ērts lietošanai gan skolotājam, gan skolēniem, kāda tipa uzdevumiem der vai neder, utt.” 

(Daiga Brasliņa) 

“Aktivitātes projekta ietvaros bija ļoti nepieciešamas un atbilstošas šī laika situācijai. Mūsu pašu 

kolēģes ļoti prasmīgi spēja novadīt apmācības, skaidrojot, rādot, piedāvājot dažādus nodarbību veidus. Ļoti 

novērtēju viņu profesionalitāti un ieinteresētību. Manai paaudzei šīs aktivitātes deva iespēju “ielekt aizejošā 

vilcienā.”” (Ināra Dreijere) 

 

Pašā gada izskaņā, 28. decembrī notika pirmais pieredzes apmaiņas seminārs ““Mācoties no citu 

pieredzes I” – Svešvalodu integrēšana citu mācību priekšmetu stundās, izmantojot dažādus digitālos rīkus – 

RAĢ pieredze”. Semināra laikā savu pieredzi digitālo rīku izmantošanā un svešvalodu integrēšanā savās 

mācību stundās stāstīja Rīgas angļu ģimnāzijas ģeogrāfijas skolotāja Indra Jēkabsone. 

 

Indra Jēkabsone nodarbības laikā (ekrānšāviņš) 

 

Kolēģe piedāvāja iepazīties ar interaktīviem rīkiem, kurus pati izmanto ar saviem skolēniem -  

LearningApps, Study Stack, Pixton, Word Art, ArmoredPinguin, Canva, Popplet, Coggle un Quizizz. Kolēģiem 

bija iespēja ieskatieties to darbībā, uzdot sev interesējošus jautājumus un izvērtēt piedāvāto rīku efektivitāti 

un izmantošanas iespējas, integrējot svešvalodu elementus savu mācību priekšmetu stundās. 

 “Lektore Indra Jēkabsone piedāvāja interesantus un noderīgus digitālos rīkus, kurus noteikti izmantošu 

savā darbā. Lektore parādīja arī to, kā vienkāršiem līdzekļiem var panākt CLIL metodikas izmantošanu jebkurā 

mācību priekšmetā. Šis seminārs deva drosmi turpināt tālāk iesākto CLIL metodes izmantošanā mūzikas 

mācību priekšmetā un apstiprināja, ka esmu uz pareizā ceļa.” (Aija Treija) 

“Šobrīd ļoti noder visa veida informācija un praktiska darbošanās ap un par digitālajiem rīkiem, lai tos 

izmantotu attālinātajā mācību procesā un ne tikai... labprāt tos izmantošu arī mācību stundās. Īpaši patika 

Angļu ģimnāzijas skolotājas piedāvājums, saprotamais stāstījums, viņas spēja iedvesmot!” (Līga Černooka) 

 

Apkopojot 1. semestra projekta “DIGI-TOP” aktivitāšu izvērtējumus, var secināt, ka visi kolēģi atzīst 

nodarbību lietderību, gan šajos attālinātās mācīšanās apstākļos, gan atgriežoties ierastā klātienes darba režīmā.  



“Aktivitātes 1. pusgadā bija ļoti lietderīgas, jēgpilnas, ar reāliem padomiem un metodēm. Daļu no tām 

tagad izmantoju ikdienas darbā ar skolēniem. Paldies:)” (Santa Sīle) 

“Paldies par projektu. Uzskatu, ka ļoti noderīgs. Īpaši kolēģiem, kuri sava priekšmeta ietvaros mazāk 

lieto dažādās tehnoloģijas (piem., es). Esmu sākusi to darīt biežāk, tas dod vairāk iespējas, dažādo mācību 

procesu. Projekta nodarbības arī palīdz iepazīties ar kolēģu pieredzi, izvērtēt, ko varu pielietot savā mācību 

priekšmetā. Svarīgi, ka nodarbības vada kolēģi, tad arī komunikācija brīvāka.” (Ināra Jākobsone) 

“Lai gan neesmu pedagogs, bet skolas bibliotekāre, vienmēr ar lielu interesi un vēlmi uzzināt kaut ko 

jaunu, iesaistos visos skolas metodiskajos projektos. Šī gada metodiskais projekts "DIGI-TOP" arī nav 

izņēmums, jo šī gada piedāvātās aktivitātes ir ļoti interesantas un nebijušas. Ar lielu interesi klausījos un 

mācījos mūsu pašu skolas pedagogu apgūto digitālajā vidē un viņu prasmes stundās pielietot digitālos rīkus. 

Tiešām prieks, ka mums ir tādi kolēģi, kuri gatavi mācīties, darboties un dalīties ar savām zināšanām. 

Interesanti bija klausīties arī Rīgas Angļu ģimnāzijas skolotājas Indras Jēkabsones pieredzi. Reizēm pēc šīm 

nodarbībām nodomāju – žēl, ka neesmu vairs skolniece un nevaru aktīvi izmantot šos digitālos rīkus 

interesantākai mācību vielas apguvei. Domāju, ka šis projekts ar piedāvātajām aktivitātēm ir trāpījis tieši 

desmitniekā! Paldies!” (Inita Lūka) 

 

 

Pēc 1. semestrī īstenotajām vairākām metodiskā projekta  “DIGI – TOP (Pedagogu digitālās pratības 

un svešvalodu integrēšanas prasmju pilnveide)” aktivitātēm, 2. semestris iesākās ar projekta “DIGI-TOP” 

turpinājumu – 19. janvārī notika ierastais metodiskais pasākums “Neturi sveci zem pūra I”.  Šoreiz vairāki 

kolēģi dalījās pieredzē par 1. semestrī vērotajām kolēģu stundām. Pēc tam kolēģi grupās diskutēja par 

kritērijiem, kas nosaka tiešsaistes stundas kvalitāti. Atgriežoties no grupu diskusijām, grupas dalījās pārdomās 

par apspriesto. Kā būtiskākie kvalitatīvas tiešsaistes stundas  kritēriji tika minēti pārdomāts saturs un jēgpilna 

dažādu uzdevumu/rīku/metožu izmantošana, klātesamības un pozitīvas gaisotnes nodrošināšana, kā arī atbalsts 

skolēniem un efektīvas atgriezeniskās saites sniegšana.   

                  

           

Kolēģi grupu diskusiju laikā (ekrānšāviņi) 

 



Tā kā savstarpējā stundu vērošana skolā paredzēta visu mācību gadu, svarīgi, lai pozitīvā pieredze tiek 

nodota pēc iespējas vairāk kolēģiem. Tāpēc aprīlī tika organizēts vēl viens metodiskais pasākums - “Neturi 

sveci zem pūra II”.  

 

Projekta ietvaros, 9. februārī, turpinājām iepazīties arī ar citu skolu kolēģu pieredzi, kad notika 

pieredzes apmaiņas darbnīca ““Mācoties no citu pieredzes II” – audzināšanas darba digitalizācija”, kuru vadīja 

bijusī Exupery starptautiskās skolas projektu asistente Natālija Osovska.  

 

Natālija Osovska nodarbības laikā (ekrānšāviņš) 

 

Šīs darbnīcas laikā mācījāmies par iespēju organizēt un vadīt mācību un audzināšanas darbu, 

izmantojot platformu ClassDojo. Jau nodarbības laikā kolēģi atzina, ka tas ir rīks, kuru ļoti veiksmīgāk varētu 

izmantot darbā ar sākumskolas skolēniem un viņu vecākiem, taču vērtīgi par to bija uzzināt arī citu izglītības 

posmu kolēģiem. 

 

Natālijas Osovskas nodarbība 

 

 

 

Tā kā šajā mācību gadā skolā februārī netika organizēta projektu nedēļa, kā tas sākumā bija plānots, 

tad projekta laikā nācās mainīt dažu paredzēto aktivitāšu datumus. Tādēļ sākotnēji februārī plānotā darbnīca 

ar praktisku iesaisti “Skolēni māca pedagogus”, kuru vadīja mūsu skolas 12. klases skolēni, tika pārcelta uz 

skolēnu pavasara brīvlaiku, kad skolēniem mācību stundas nenotika. 16. martā 12. klases puiši dalījās ar 

pedagogiem skolēnu viedoklī par attālināto mācību plānošanas un organizēšanas pozitīvajiem aspektiem un 



trūkumiem, sniedza savus ieteikumus par šī procesa uzlabošanu, kā arī runāja par dažādu digitālo rīku un 

platformu izmantošanas priekšrocībām gan klātienes, gan attālināto mācību laikā.  

 

 

12. klases jaunieši nodarbības laikā (ekrānšāviņš) 

 

Nodarbības laikā 12. klases skolēns Krišs Jānis Dombrovskis arī mācīja skolotājiem izmantot 

interaktīvu prezentāciju veidošanas rīku Nearpod.com.  

 

12. klases skolēns K.J.Dombrovskis demonstrē Nearpod.com darbības iespējas (ekrānšāviņš) 

 

Šī darbnīca bija liels ieguvums skolotājiem ne tikai no jaunapgūtā rīka viedokļa, bet arī tādēļ, ka ļāva 

paskatīties uz mācību procesu no skolēnu viedokļa, izdarīt secinājumus par savu darbu un iespējams ieviest 

tajā kādas izmaiņas.  

“Pamācoša bija 16. marta nodarbība, kurā no 12. klašu skolēniem saņēmām ieteikumus, kā ar digitālo 

rīku palīdzību var savstarpēji uzlabot un dažādot vielas apguvi, padarot to saprotamāku un tuvāku 21.gs. 

izglītojamiem.” (Ināra Dreijere) 

“Ļoti interesanti bija piedalīties nodarbībā, ko vadīja skolēni, jo bija iespēja redzēt, ka vidusskolas 

vecuma jaunietis nebaidās un iesaistās, lai izglītotu vecākas paaudzes auditoriju.” (Kristīne Stafecka) 



    

 

Kolēģi nodarbības laikā (ekrānšāviņi) 

 

“Paldies jauniešiem, pārdomāju savu metožu lietderību un izvērtēju to mērķus.” (Vēsma Sūna) 

“Īpaši veiksmīga aktivitāte bija “Skolēni māca pedagogus”, kur skolēni ne tikai dalījās savās zināšanās, 

bet arī domās par grūtībām un panākumiem, mācoties attālināti.” (Tatjana Janena) 

“Kāds man bija prieks redzēt un dzirdēt mūsu pieaugušos un nopietnos 12. klases puišus un ieklausīties 

viņu viedoklī par pozitīvo un vēl uzlabojamām lietām attālināto mācību laikā!” (Agnese Rudzroga) 

 

Skolēnu pavasara brīvlaikā pedagogi turpināja izglītoties arī Latvijas Universitātes asociētās profesores 

Ievas Margevičas-Grinbergas vadītajos kursos “Jēgpilna tehnoloģiju izmantošana skolēnu pašvadītas 

mācīšanās veicināšanai”.  



  

Ieva Margeviča-Grinberga nodarbības laikā (ekrānšāviņš) 
 

Lektore ne tikai piedāvāja kolēģiem teorētisko materiālu, bet aicināja skolotājus domāt par skolēnu 

pašavdītas mācīšanās atbalstīšanu gan klātienes, gan attālināto mācību laikā, grupās diskutējot un daloties savā 

līdzšinējā pieredzē.  

 Lai gan sākotnēji pedagogi saskatīja skolēnu pašvadīto mācīšanos kā vienu no lielākajām problēmām, 

jaunā standarta caurviju prasmju kontekstā, pēc nodarbības liela daļa atzina, ka guvuši vērtīgas idejas, 

pārdomas un atziņas un ir gatavi tālākiem izaicinājumiem. Tāpat aktivitātes laikā pedagogi iepazinās ar 

teorētisko pamatojumu tehnoloģiju izmantošanai, mācījās par iespējām dažādot stundas darbu un mācību 

metodes, lai palīdzētu skolēniem kļūt pašvadītiem un veicinātu viņu vēlmi apgūt jaunas zināšanas. 

        

Ieva Margeviča-Grinberga skaidro pašvadītas mācīšanās nozīmīgumu (ekrānšāviņš) 

 

“Ļoti daudz vielas pārdomām par izaicinājumiem pašvadītas mācīšanās prasmju attīstīšanai, saistoši 

jautājumi par pašvadītas mācīšanās metodēm. Jau tagad izmantoju – jautājuma forma uzdevuma nosacījumos 

piesaista uzmanību.” (Baiba Amoliņa – Treija)  

“LU asociētā profesore Ieva Margeviča-Grinberga viegli uztveramā formātā radīja iespējas pilnveidot 

digitālo pratību. Radīja iespēju saprast, cik efektīvi skolotājs var vadīt mācību procesu, atbilstoši 21. gadsimta 

prasībām.” (Tatjana Janena) 

 

 



Arī otrajā metodiskajā pasākumā “Neturi sveci zem pūra II” 20. aprīli  kolēģi dalījās pieredzē – šoreiz 

par 2. semestrī vērotajām kolēģu stundām.  

 

Kolēģi nodarbības laikā (ekrānšāviņš) 

 

Pēc tam kolēģi grupās diskutēja par to, kādi ir galvenie ieguvumiem no stundu vērošanas gan 

pedagogam kurš tiek vērots, gan pedagogam, kurš vēro kolēģa vadīto stundu. Atgriežoties no grupu 

diskusijām, grupas dalījās pārdomās par apspriesto. Kā būtiskākie ieguvumi tika minēti kolēģu sniegtā 

atgriezeniskā saite un atbalsts, jaunas idejas un pieredze, kā arī iespēja gūt labāku kopainu par to, kas notiek 

skolā.   

         

     

Kolēģi grupu diskusiju laikā (ekrānšāviņi) 
 



“Savstarpējā pieredzes apmaiņa ir nepieciešama un noderīga – vienmēr interesanti dzirdēt citu kolēģu 

viedokli, paņemt kādu ideju savām stundām, padalīties ar to, ko pats dari.” (Līga Černooka) 

"Vienmēr ir kāds piemērs, kuru var iegūt, klausoties citu kolēģu pieredzē. Un šo piemēru var pielāgot 

savā darbā". (Aija Treija) 

“Paldies kolēģiem par pieredzi, kā motivēt skolēnus. (Dina Hofmane) 

 “Sarunas ar kolēģiem vienmēr palīdz. Tas tiešām noder. Es šajā laikā vēl vairāk novērtēju kolēģus. To 

trūkumu. Nepieciešamību. Man šķiet, ka šis laiks mums licis kļūt saprotošākiem vienam pret otru kolēģu 

starpā.” (Aija Rozenkopfa) 

 

 

Projekts noslēdzās 27. aprīlī ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslu fakultātes 

zinātņu prodekānes un LU Doktora studiju programmas "Izglītības zinātnes" direktores profesores Zandas 

Rubenes vadīto semināru “Digitālā paaudze un tās īpatnības”.  

  

Zanda Rubene nodarbības laikā (ekrānšāviņš) 

 

Nodarbības laikā profesore dalījās pieredzē par saviem ilggadējiem pētījumiem paaudžu atšķirību 

jomā. Globālās pārmaiņas sabiedrībā ir būtiski mainījušas mūsdienu bērnu un jauniešu sociālos paradumus, jo 

nereti mēdz teikt, ka viņi jau ir “piedzimuši ar tehnoloģijām”, kas būtiski atšķiras no pedagogu un vecāku 

priekšstatiem par to, kā “vajadzētu un kā būtu pareizi”. Lektore stāstīja par dažādām paaudzēm – skolēniem 

un pedagogiem / vecākiem, kur viena tiek raksturota kā “digitālie pilsoņi”, otra – “digitālie imigranti”. Tādēļ 

nodarbībā aicinājām piedalīsies ne tikai pedagogus, bet arī skolēnu vecākus.  

Pēc nodarbības gan pedagogi, gan vecāki izteica pateicību par sagādāto iespēju un pauda viedokli, ka 

nodarbība ir bijusi ļoti vērtīga, lai paskatītos uz paaudzēm un digitalizācijas procesu “ar citām acīm”.  

“Zandas Rubenes lekcija lika pārdomāt ne tikai attiecības ar skolēniem, viņu vecākiem, bet arī ar 

saviem bērniem, mazbērnu un mūsu skolas dažādu paaudžu skolotājiem. Aizraujoši.” (Gunta  Pētersone) 

“Ļoti vērtīga informācija par paaudžu atšķirībām un protams pasaules uztveri un vēlmēm, kas savukārt 

ļoti noder mūsu ikdienas darbā.” (Andis Līkansis) 

“Ļoti vērtīgs seminārs! Viesa lielāku skaidrību par sociālo paradumu veidošanos un to ietekmi uz 

procesiem izglītībā. Pietiekami plašs ieskats dažādās cilvēciskās esības jomās un lomās, saistot tās ar paaudžu 

aktuālākajiem pētījumiem. Izpratne par pārmaiņām katras paaudzes vērtību sistēmā, noteikti var pedagogiem 



palīdzēt labāk izprast skolēnu intereses, vajadzības, uzvedības modeļus, nākotnes plānus u.c.” (Vilhelmīne 

Paura) 

“Īpaši vērtīga bija pēdējā Z. Rubenes sniegtā informācija par paaudžu iedalījumu un attiecīgajām 

īpatnībām katras vecuma grupas ietvaros. Tas atvēra acis uz vairāku problēmu iespējamiem risinājumiem bez 

liekas panikas un pašpārmetumiem, jo situācija jāpieņem tāda, kāda tā ir, bet jāmaina tikai attieksme.” (Ināra 

Dreijere) 

“Ļoti interesēja Zandas Rubenes nodarbība. Lika vēlreiz un vēlreiz pārdomāt to, cik esam dažādi, bet 

mums jādzīvo kopā vienā klasē, ģimenē, skolā un sabiedrībā.” (Aija Rozenkopfa) 

 Arī vecāki atrada šo iespēju kopā ar pedagogiem piedalīties Z.Rubenes seminārā par noderīgu esam. 

Žēl, ka to izmantoja tikai ļoti maza daļa vecāku. 

“Milzīgs paldies par iespēju noklausīties tik interesanto un noderīgo Z.Rubenes lekciju par paaudžu 

atšķirībām!” (E.Gražules (3.kl.) mamma) 

“Paldies, ka devāt iespēju vecākiem noklausīties šo fantastisko lekciju!” (J.K.Gibeiko (12.kl.) mamma) 

 

Diemžēl pretēji plānotajam, visas projekta aktivitātes nācās īstenot attālināti, kas sākotnēji radīja bažas 

kolēģos, tomēr kopīga darbošanās ir iedvesmojusi un radījusi pārliecību, ka kopā un, atbalstot viens otru, mēs 

varam paveikt ļoti daudz. 

“Šī gada DIGI-TOP aktivitātes visas diemžēl notika attālināti, bet tāpēc ne mazāk kvalitatīvi. No katras 

nodarbības esmu "paņēmusi" konkrētas idejas un atziņas gan dzirdētas no mūsu pašu skolas skolotājiem un 

skolēniem, gan  no LU profesorēm.” (Santa Sīle) 

Kopumā projekta ietvaros visa mācību gada laikā tika īstenotas 12 dažādas aktivitātes, kuru laikā 

pedagogi gan mācījās izmantot dažādas tiešsaistes platformas, lai nodrošinātu kvalitatīvu attālināto mācību 

procesu, gan apguva interneta rīkus, kas palīdz padarīt interesantākas ne tikai attālinātās, bet arī klātienes 

mācību stundas, ieviešot lielāku jēgpilnu digitalizācīju 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. 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. Tāpat projekta laikā kolēģiem bija iespēja kursos un lekcijās gūt gan teorētisku, gan 

praktisku ieskatu par skolēnu pašvadītas mācīšanās vadīšanu un organizēšanu un saprast dažādu paaudžu 

atšķirības ikdienas dzīves situācijās, digitālo kompetenču pielietošanā, vērtībās un sociālajos paradumos. 

Kolēģi atzina, ka projekta tēma un tajā iegūtais bija, ir un būs noderīgs arī turpmākajā, cerams, klātienes 

mācību darbā. 

“Liels paldies par DIGI-TOP nodarbībām. Esmu guvusi daudzas vērtīgas atziņas un idejas, kā iesaistīt 

/ izmantot tehnoloģijas mācību procesā.” (Gita Vigule) 

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

(Ilze Kopmane) 

 



“Man visas lekcijas bija ļoti saistošas, jo no katras patiešām ieguvu jaunu informāciju, nekas 

neatkārtojās un viss noderēja attālinātam mācību procesam, kā arī noderēs turpmākam darbam ar skolēniem 

klātienē.” (Gunta Pētersone) 

“Paldies visiem lektoriem  un nodarbību vadītājiem par lielisko iespēju gūt apstiprinājumu 

secinājumam, ka tas, ko darām ir  vērtīgs un īstenojams arī turpmākajā mācību procesā. Sajūsmināja 

bezgalīgās iespējas, ko piedāvā interneta resursi tiem, kas prot tos izmantot jēgpilni.” (Ināra Dreijere) 

“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.” (Laura Čerņevska) 

 

 

Sagatavoja projekta koordinatore Beāte Kaupasa 

 

 


