
“Izglītība izaugsmei 2018”. 

Projektu konkurss „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai”  
 

Arī šajā mācību gadā Ziemeļvalstu ģimnāzija ir saņēmusi atbalstu  Rīgas Izglītības un informatīvi 

metodiskā centra projektā „Izglītība izaugsmei 2018” aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu 

sasniegšanai”. Šogad tā nosaukums ir PEPS=I (Projektējam + Eksperimentējam + Pētām + Sadarbojamies 

= Iemācāmies). Projekta mērķis ir atbalstīt pedagogu kompetences paaugstināšanu, lai nodrošinātu skolēnu 

sadarbības stimulēšanu un pētniecisko prasmju attīstīšanu radošā mācību vidē un pielāgotu mācību procesu 

mūsdienu tendencēm. Projekta laikā pedagogi pilnveidos prasmi veidot organizētu, mērķtiecīgu skolēnu 

sadarbību, organizēt mācīšanās procesu, izmantojot daudzveidīgas pētnieciskās un sadarbības metodes un 

jēgpilni izmantot un integrēt mācību procesā dažādas IKT, veicinot skolēnu sadarbību un pētnieciskās 

darbības stimulēšanu. 

Pirmā projekta aktivitāte – seminārs un praktiska nodarbība Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā 

“Mūsdienu Latvijas māksla” notika 3. novembrī. 

           Piektdienas pēcpusdienā 15 pedagogu grupa 

ieinteresēti devās uz muzeju. Tur mūs jau laipni 

sagaidīja māksliniece un muzejpedagoģe Baiba 

Sprance.   

           Un mūsu piedzīvojums muzejā varēja sākties. 

Semināra pirmajā daļā pedagogi iepazinās ar Latvijas 

mūsdienu mākslas izstādi “Nosaukumam nav 

nozīmes”. 

              

Izstāde bija ļoti interesanta un vēl interesantāka tā kļuva, ieklausoties muzejpedagoģes stāstījumā un 

paskaidrojumos.  Viņa uzdeva arī daudzus jautājumus mums un tikpat daudz jautājumu pedagogi uzdeva 

viņai. Lielākā daļa pedagogu pēc nodarbības atzina, ka bija ļoti vērtīgi un aizraujoši iepazīt to sfēru, ar kuru 

ikdienā neiznāk pārāk bieža saskare. Laikmetīgās mākslas izstādes objekti skatītājam liek vairāk domāt un 

mēģināt izprast šī mākslas darba vēstījumu, kurš ne vienmēr ir viegli uztverams. 

               

Semināra otrajā daļā pedagogi tika aicināti uz muzeja mācību klasi, kur vajadzēja veikt radošu 

uzdevumu – izveidot pašam savu mākslas darbu – instalāciju par tēmu “Kā es pašlaik jūtos”. 



               

Tika iedoti izejmateriāli – papīrs, zīmuļi, krāsu zīmuļi, dažāda izmēra plastmasas glāzes, rīsi, 

plastilīns un diegi. Tas patiesi iepriecināja un radīja brīnišķīgu noskaņu! 

               

No šiem materiāliem pedagogi izveidoja brīnišķīgus mākslas darbus  par kuriem patiesi pārsteigti 

bija ne tikai paši autori, bet arī kolēģi un sajūsmināta bija arī nodarbības vadītāja. Viņa atzina, ka tik radošus, 

atraktīvus un pozitīvus pedagogus redz pirmo reizi un ka daudzus darbus var uzreiz likt izstādē.   

 

Šis seminārs bija vērtīgs un izdevies. Pedagogi iegūtās zināšanas un atziņas tālāk varēs izmantot 

darbā ar skolēniem un rosināt tos radoši izpausties. 

“Paldies semināra organizatoriem par šo brīnišķīgo iespēju!” (I.Lūka) 

Sagatavoja I. Lūka un B. Kaupasa. 



 

Janvārī Ziemeļvalstu ģimnāzijā turpinājās Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra projekts 

„Izglītība izaugsmei 2018”, kurā skola piedalās aktivitātē „Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai” 

ar savu izstrādāto projektu PEPS=I (Projektējam + Eksperimentējam + Pētām + Sadarbojamies = 

Iemācāmies).  

Šoreiz interaktīvās nodarbības “Varoņi” ietvaros Ziemeļvalstu ģimnāzijas pedagogiem tika piedāvāta 

iespēja iepazīties ar Rakstniecības un mūzikas muzeja veidoto ceļojošo izstādi “Sadzejotā valsts”.  

 

Nodarbība notika 11. janvārī, kad 15 skolotāji kopīgi vērtēja piedāvāto materiālu, diskutēja un 

ieklausījās muzeja darbinieces Anitas Smelteres sniegtajā informācijā par izstādes tapšanas gaitu, par 

kritērijiem, kādi izvēlēti materiāla atlasē. 

Semināra pirmajā daļā lektore stāstīja par izstādi, tajā atspoguļotajiem Latvijas vēstures notikumiem, 

dažādām Latvijā populārām personībām – rakstniekiem, mūziķiem, politiķiem, kā arī piedāvāja idejas 

izstādes metodikas izmantošanā darbā ar skolēniem mācību stundās. 

             

Interesantas diskusijas raisīja jautājums par precīzu notikumu atspoguļojumu attēlos, personāliju 

izvēli un atsevišķu valstij nozīmīgu notikumu hronoloģiju. Šeit domas dalījās un viedokļu atšķirība izraisīja 

pat radošus strīdus. Domāju, ka jebkurai izstādei ir jābūt zināmā mērā provokatīvai, ar mērķi ieintriģēt un 

izsaukt atbildes reakciju. Par šo mums bija iespēja pārliecināties jau pirmajā projekta aktivitātē Latvijas 

Nacionālajā mākslas muzejā. 



Semināra otrajā daļā pedagogi tika sadalīti trijās grupās un veica praktiskos uzdevumus. Katra grupa 

veidoja savu izstādes stendu par tēmu “Mūsdienu varoņi”, ko piedāvāja muzeja darbiniece.  

             

             

Pedagogu rīcībā bija gan attēli, gan zīmuļi un pildspalvas, gan dažāda lieluma papīra loksnes.  

Pārsteidzoši īsā laikā darbs bija paveikts un pedagogi varēja savus darbus prezentēt, sarīkojot vēl vienu – 

paši savu izstādi. 

       

Pēc nodarbības var droši apgalvot, ka tā bija ļoti vērtīga, aizraujoša un mūsdienīga, un var tikt 

izmantota kā papildmateriāls vairāku mācību priekšmetu apguvē.      

 

Sagatavoja I. Dreijere un B. Kaupasa. 

 

 

Arī projektu nedēļas laikā februārī Ziemeļvalstu ģimnāzijā norisinājās Rīgas Izglītības un informatīvi 

metodiskā centra projekts „Izglītība izaugsmei 2018”, kurā skola piedalās aktivitātē „Atbalsts skolas 

stratēģisko mērķu sasniegšanai” ar savu izstrādāto projektu PEPS=I (Projektējam + Eksperimentējam + 

Pētām + Sadarbojamies = Iemācāmies).  



Šoreiz 7. februārī sadarbībā ar Mūžizglītības un kultūras institūta “Vitae” pieaugušo neformālās 

izglītības iestādi “Rolanda Ozola Neformālās izglītības cents” notika seminārs “Pētnieciskās prasmes un 

sadarbība”, kura laikā pedagogiem tika piedāvāta iespēja iepazīties ar jēgpilnu pētniecisko metožu 

izmantošanu mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanā un skolēnu sadarbības veicināšanā.  

 

           

 

        Nodarbībā piedalījās 52 pedagogi. Tā notika 

divās daļās. Lai mācību process būt produktīvāks, 

pedagogi sadalījās 2 grupās un secīgi piedalījās abās 

nodarbības daļās. Pirmajā daļā lektore Laura 

Miķelsone piedāvāja teorētisku ieskatu sadarbības un 

pētniecisko metožu izmantošanā.  

 

Liela daļa nodarbības laika tika atvēlēta, lai kopīgi apskatītu un diskutētu par sadarbības un 

pētniecisko prasmju attīstīšanu jaunā izglītības satura ietvaros, kā arī skolotāju sadarbības lomu veiksmīga 

mācību procesa nodrošināšanā. 

Pedagogi tika iepazīstināti ar Brocēnu vidusskolas pieredzi skolotāju mācīšanās grupu darba 

organizēšanā un gūtās atziņas īstenojot projektu “Pilsonis”. Tāpat pedagogi iepazinās ar kooperatīvās un 

aktīvās mācīšanās modeļiem, efektīva grupu darba organizēšanas pamatprincipiem un dažādām praktiskām 

idejām teorētiskā materiāla īstenošanai. 

Nodarbības otrajā daļā Mairita Neilande iepazīstināja ar Brocēnu vidusskolas pieredzi dažādu 

pētniecisko metožu izmantošanā un skolēnu sadarbības veicināšanā. Lektore piedāvāja daudz praktisku 

ideju, kuras pedagogi paši varēja izmēģināt, lai pārbaudītu teorijas darbošanos praksē. 

              
 

Pēc nodarbības pedagogi atzina, ka “Tikšanās ar kolēģiem no citām skolām dod pārliecību, ka  mēs 

domājām līdzīgi, problēmas mums ir līdzīgas un tikai kopā varam izveidot jaunu efektīvu mācīšanās 

sistēmu.” (V. Lapkovska) 

 

Tāpat pedagogi uzskata: “Šīs lektores mani vairāk pārliecināja nebaidīties no jaunās kompetenču 

pieejas. Ieviesa pārliecību, ka viss būs iespējams, tikai skolotājam būs jāmaina līdz šim gadiem izkoptā 

stundu vadīšanas maniere.” (S. Bernāte) 



 

               
 

 

 

 

Savukārt 8. februārī 15 pedagogu grupa devās uz nodarbību “Edisona eksperiments” Rīgas 

Motormuzejā. Nodarbības laikā pedagogi varēja veikt dažādus eksperimentus, kā arī pārbaudīt savas 

zināšanas fizikā.  

                                      

Vissaistošāk bija veidot pašiem savu elektrisko spuldzīti ar dažāda veida kvēldiegiem. Dažiem 

izdevās iedarbināt mūzikas kastīti, par strāvas avotu izmantojot citronus. Pēc nodarbības pedagogi apskatīja 

arī Rīgas Motormuzeja patstāvīgo ekspozīciju un devās neparastā braucienā ar veclaicīgu autobusu.    

                           

 

Sagatavoja V. Sūna un B. Kaupasa. 



 

Skolēnu pavasara brīvdienās skolotājiem notika kārtējās trīs Rīgas Izglītības un informatīvi 

metodiskā centra projekta „Izglītība izaugsmei 2018”, kurā skola piedalās aktivitātē „Atbalsts skolas 

stratēģisko mērķu sasniegšanai” ar savu izstrādāto projektu PEPS=I (Projektējam + Eksperimentējam + 

Pētām + Sadarbojamies = Iemācāmies) aktivitātes.  

12. martā Latvijas universitātes docentes Dr. paed. Ievas Margevičas-Grinbergas pavadībā skolotāji 

mācījās kursos “Digitālās prasmes un sadarbība  mācību procesā 21. gadsimta prasmju attīstīšanai”, kuru 

laikā iepazinās ar aktuāliem pētījumiem un atziņām par 21.gadsimta prasmju attīstīšanu, to sasaisti ar jauno 

kompetencēs balstīto mācību saturu, kā arī  tehnoloģiju izmantošanas lomu to pilnveidē un sadarbības 

stimulēšanā. Tāpat skolotāji uzzināja, kas nepieciešams darbam VUCA (volatility, uncertainty, complexity, 

ambiguity) pasaulē.  

              

“Iemācījāmies ģenerēt un lietot QR kodus. Tos izmantojām, lai sameklētu nodarbības materiālus. 

Videomateriālā uzzinājām Pasaules ekonomikas foruma 2018 līdera Jack Ma viedokli par nākotnes izglītību. 

Aizrāvāmies ar dažādu digitālo spēļu izmēģināšanu. Iepazināmies ar TEDEd stundu paraugiem 

(https://ed.ted.com/).”(V.Sūna) 

              

Pasniedzēja mudināja nodarbībā apgūto izmantot arī savā darbā, kas dažās stundās jau tika 

izmēģināts, piemēram 9. klašu ķīmijas stundas "Vielu ceļš līdz patērētājam", izmantotjot QR kodus un 

mobilos telefonus. Savukārt 11. klases skolnieces meklēja un demonstrēja klasesbiedriem īsus fragmentus no 

TEDEd vietnes par dabaszinātņu tēmām. 

 

Sagatavoja V. Sūna un B. Kaupasa. 

 

 



 

15. martā skolotājiem tika dota iespēja iepazīt vairākas Latvijas Dabas muzeja piedāvātās 

ekspozīcijas-nodarbības, lai turpmāk pilnveidotu mācību procesu un padarītu to aizraujošāku skolēniem.  

 

1. ekspozīcija – izziņas istaba „Par Zemi, Sauli un mums” 

 

Pirmā nodarbība notika telpā, kurā ir atdarināta meža ekosistēma. Aizraujoši tika stāstīts par dabas 

likumu izzināšanu t.i. kā dzīvnieki maina savu uzvedību, līdz ar gadalaiku maiņu. Interesanti šķita, ka 

paralēli astronomiskiem gadalaikiem, tika arī atainots Latviskais Saules gada kalendārs. Kā dabaszinību, tā 

arī matemātikas skolotāji saskatīja iespēju paši vadīt stundu šajā telpā. 

 

                  
 

 

 

Nodarbības turpinājumā, tika iedarbināts 

telūrijs, kurš modelēja zemeslodes riņķojumu ap 

savu asi un vienlaicīgi ap Sauli. Tas skolēniem 

palīdzētu pavisam viegli uztvert dienas un nakts 

maiņu un izprast, kāpēc dažādās zemeslodes vietās 

vienā un tajā pašā laikā ir atšķirīgi gadalaiki.  

 

     

      

 

 

Ekspozīcijas grīda ir izveidota kā Pasaules 

karte ar kontinentiem un okeāniem. Uz šī spēļu 

laukuma bērni var veikt dažādus uzdevumus: atrast 

vajadzīgo kontinentu, salikt no koka burtiem tā 

nosaukumu, izvietot pareizajās vietās pasaules 

lielākās upes un ezerus, sameklēt katrai teritorijai 

atbilstošos augus un dzīvniekus.  

 

 



 

2. ekspozīcija „Antropoloģija” 

 

Ekspozīcijā, izmantojot mūsdienu antropoloģijas un citu zinātņu sasniegumus, tika piedāvāts īss 

cilvēka evolūcijas etapu apraksts, sākot ar senākiem primātiem līdz mūsdienu cilvēkam, apspriežot 

varbūtējos senčus. Atbilstoši cilvēka evolūcijas etapam eksponēti dažādi priekšmeti – darbarīki, kauli, 

galvaskausi, skulpturālie portreti. Lai varētu iepazīties ar cilvēka uzbūvi, ekskursijas laikā bija ir apskatāmi 

skeleti un tika skaidri izklāstīts par kaula nozīmi, kā arī tika ļauts darboties praktiski, piemēram, salikt kopā 

galvaskausa šuves. 

                 
 

3. ekspozīcija CITES 

 

Šajā ekspozīcijā tika stāstīts par Vašingtonas konvenciju CITES, kura kontrolē starptautisko 

tirdzniecību ar apdraudēto sugu augiem un dzīvniekiem. Ekspozīciju aizraujošu padarīja stāsti no pieredzes 

un dažādie uzskates materiāli – tūristiem konfiscētie, nelegāli ievestie priekšmeti, kā piemēram, čūskādas, 

koraļļi, gliemežvāki un krokodilādas. 

 

                  
 

4. ekspozīcija „Zemes un biosfēras evolūcija”  

 

Paleontoloģijas ekspozīcijā tika stāstīts par dzīvības vēsturi uz mūsu planētas no tās rašanās 

pirmsākumiem līdz mūsu dienām. Tie ir seno augu un dzīvnieku pārakmeņojumi jeb fosilijas, kas 

saglabājušies iežos. Ekspozīcija veidota, pamatojoties uz Zemes vēstures iedalījumu ērās un periodos. Katra 

ekspozīcijas sadaļa ir atsevišķs laika posms Zemes vēstures hronikā. 

 



                  
 

“Muzejs ir interesants tādēļ, ka daudzviet apmeklētājs var izspēlēt dažādas spēles, kā arī  skatīties un 

klausīties interaktīvos materiālus. Tāpat muzejā var vadīt mācību stundas par dažādām tēmām, iepriekš 

sagatavojot darba lapas par stendos atrodamo informāciju. Dabas muzejs ik pa laikam atver jaunas 

ekspozīcijas, rīko tematiskās izstādes, tāpēc šo muzeju ir interesanti apmeklēt atkal un atkal. Šīs nodarbības 

bija izdevušās, aizraujošas un ļoti vērtīgas. Turpmāk, pedagogi iegūtās zināšanas varēs izmantot darbā ar 

skolēniem.” (J. Āboltiņa) 

Sagatavoja J. Āboltiņa un B. Kaupasa. 

 

 

 

 

16. martā skolotāji mācījās 3-D modelēšanas un elektronikas pamatus. Daļai skolotāju šādas 

zināšanas un prasmes jau bija, taču daļa tās mācījās pilnīgi no jauna. Nodarbību vadīja ļoti zinoši un aktīvi 

lektori no Interešu izglītības centra “Lielvārdi”.  

 

              
 

“Mums bija iespēja iepazīties ar 3-D programmām un pašiem pamēģināt prasmi modelēšanā. Kopā 

mums izdevās – radījām mūsu skolas maketu, kurš ar 3-D printeri izdrukāts, tika pasniegts mums kā 

suvenīrs nodarbības beigās.” (L.Čerņevska)  

 



              
 

Atceroties skolā mācīto, kā arī klausoties lektoru demonstrējumos, tikām iepazīstināti ar ļoti 

interesantu elektronikas plati, ar kuras palīdzību var veidot dažādus ķēdes slēgumus. To arī darījām, 

mācoties un gūstot jaunu pieredzi.  

Šādu darba materiālu un uzskates līdzekļu lietošana noteikti būs interesanta un aizraujoša arī 

skolēniem, jo tie veicina gan sadarbības prasmju pilnveidi, gan aktīvu darbošanos.  

              
 

Sagatavoja L. Čerņevska un B. Kaupasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. maijā skolotāju grupa piedalījās interaktīvajā spēlē pa Vecrīgu. Tas bija sava veida izaicinājums! 

Vai rīdzinieces labi pazīt savu pilsētu? Vai mācību stunda var būt Rīgas centrā, Vecpilsētā? Vai tiešam 

skolotāji zina visu?  

Doma baznīca, Melngalvju nams, Zviedru vārti, Pulvertornis, Līvu laukums, Jāna sēta, Pēterbaznīca, 

Šerloka Holmsa māja… Atbildēt uz 55 jautājumiem 90 minūtes? Skolotāji var! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

              

Par titulu “Labāka komanda” azartiski, asprātīgi, dažreiz viltīgi cīnījās 4 komandas: “Rīgas 

iedzīvotāji”, ”Rīgas rāte”, “Livonijas ordenis” un “Zobenbrāļu ordenis”. Protams uzvarēja draudzība ar 

“Livonijas ordeni” priekšgalā!  

Ziemeļvalstu ģimnāzijas skolotāji kārtējo reizi pierādīja ka ir moderni, aktīvi, jautri, draudzīgi un 

zinoši! 

 

 

Sagatavoja V. Lapkovska, I. Lūka  un B. Kaupasa. 

 

 


